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PIŞCHIA

Sediul consiliului local: Pişchia nr. 261,
telefon 0256 /234063, fax 0256/234101;
Coordonate: 
45°54′15″ lat. N; 
21°20′24″ long. E;
Repere istorice:
-1333 - localitatea este amintită documentar,
cu numele Pysky, în evidenţele dijmelor
papale;
-1456 - Bencecu de Jos era proprietatea lui
Ioan de Huniade;
-sec. XVI-XVII - localitatea decade în timpul
ocupaţiei otomane;
-1724 - încep colonizările germane, sub în -
dru marea agentului imperial Brukenteys, de
unde şi numele german al Pişchiei: Bru cke -
nau (în maghiară, Hidasliget);
-istoricul maghiar bănăţean Szentkláray
Jenő susţine că locuitorii români ai satului
Pischia au fost mutaţi la Bruckenau şi, în
timp, germanizaţi; 
-1764 - se aşază în sat 92 de familii venite
din Alsacia şi Lotharingia;
-1765 - este amintit primul învăţător din
Pişchia, Schteckler Paul;
-1771 - o epidemie de ho leră în Pişchia du -
ce la decesul a 188 de localnici;
-17 aprilie 1808 - s-a născut la Murani
Ghenadie Popes cu, teolog, arhimandrit
(d.27.01.1876);
-1894 - se zideşte şcoala din Bencecul de
Jos;
-21 august 1920 - s-a născut la Murani poe-
tul Marius Munteanu (d.2005);
-1936 - în comună existau şcoală primară,
cor bărbătesc, două fanfare, moară, două
bănci, gară şi poştă;
-18 decembrie 1940 - se naşte la Bencecul
de Jos poetul Ionel Iacob Bencei;
-17 aprilie 1940 - se naşte la Murani
Gheorghe (George) Munteanu, pictor naiv
şi cronicar al locului;
13 iunie 1968 - se naşte la Pişchia Dieter
Penteliuc Cotoşman, artist plastic, desi g -
ner, laureat al Marelui Premiu al U.A.P.R -
2002;
-2002 - comuna Pişchia avea 2 820 de lo cu i  tori;

-2006 -2008 - sunt
asfaltate drumu ri le
co mu nale Mu rani -
Pişchia şi Ben    ce -
cu de Sus- Pişchia
-2008 - este des -
chis în localitatea
Pişchi a Cen  trul
Me   dical Ma riam;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 896 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 433 de persoane
- feminină = 1 463 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 151
Sate componente:
Pişchia, Bencecu de Jos (1456), Bencecu
de Sus (1794), Murani (1472), Sălciua Nouă
(1925).
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Pişchia şi Bencecu de Sus; Şcoli cu clasele
I-IV: Bencecu de Jos şi Murani; Grădiniţe cu
program normal: Pişchia, Bencecu de Sus,
Ben cecu de Jos şi Murani.
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Pişchia (două) şi Mu rani; Cabinet stomato-
logic: Pişchia; Dispen sar medical: Bencecu
de Jos; Farmacii u ma ne: Pişchia (două);
Cabinet sanitar-vete ri nar: Pişchia;
Instituţii culturale: Cămine culturale:
Pişchia, Bencecu de Sus, Bencecu de Jos şi
Murani; Bibliotecă: Pişchia (fondată în anul
1962).
Baze sportive şi de agrement: Teren de
fotbal: Pişchia, Bencecu de Sus şi Murani;
Lacul şi pădurea de la Pişchia; 
Biserici: Biserici ortodoxe române: Pişchia
(1991), Bencecu de Sus (1899), Bencecu de
Jos (capelă,1976), Murani (1845), Săl ciua
Nouă; Biserici romano-catolice: Pişchia
(1776); Ben  cecu de Sus (1832); Biserici
penticos tale: Pişchia şi Ben cecu de Sus;
Ruga: Murani (a doua zi de Paşti), Bencecu
de Sus (ultima duminică din septembrie),
Pişchia (Rusalii), Bencecu de Jos (pri ma
duminică din septembrie).

Sas Ioan primar
Jurj Gheorghe viceprimar
Bivolaru Dorina-Cornelia, consilier PC
Bolbos Vasile, consilier PDL
Cionca Ioan, consilier PRM
Frăţilă Cornel, consilier PDL

Holovati Constantin, consilier PDL
Mateescu Stelică, consilier PDL
Miuţel Marius, consilier PDL
Moţ Aurel, consilier PSD
Obreja Gelu-Virgil, consilier PNL
Sofronici Alexandru, consilier PC

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIŞCHIA
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UN LOC BINECUVÂNTAT
„APA ACRĂ”

Comuna Pişchia are resurse de apă mineralizată, nu -
mită de băştinaşi „apă acră”. Prima fântână cu apă mi -
ne rală din Pişchia a fost forată în anul 1963 în centrul
co mu nei, la o adâncime de 118 metri. În timp, debitul
aces teia a scăzut datorită oxidului de fier care a coro-
dat coloana de aducţiune. În 1966 s-a forat un al doilea
puţ în partea de nord a satului, nu departe de şcoala din
sat. Fo rajul s-a făcut la o adâncime de 86 m, insuficient
pentru ca apa minerală să urce la suprafaţă artezian,
aşa că era extrasă manual, printr-o pompă mecanică.
S-au fă cut apoi alte foraje. În anul 1973 s-a forat o nouă
fântână arteziană în imediata vecinătate a celei vechi, cu un debit de apă mineralizată de 18
litri pe minut. În anul 1997 s-a forat a treia fântână, la o adân cime de 127 metri. Nefiind ar te -
ziană, apa minerală era extrasă cu hidroforul.

Apa acră de la Pişchia este bogată în cationi de amoniu, sodiu, potasiu, magneziu, calciu
(291 mg/l), anioni sulfat, azotit, azotat, carbonat acid (1041 mg/l), metale (1,7%), fosfat
0,25%, substanţe organice (10,1%). Aciditatea este de 6,8%, alcalinitate 16,4%, duritate
37,80, reziduu fix 1042. Conform normelor în vigoare, apa minerală de la Pişchia este consi -
derată potabilă, deşi are un conţinut de fier peste limita admisă.

MLAŞTINILE  MURANI

În Comuna Pişchia, în hotarul satului Murani, pe o suprafaţă de 200 de hectare, se întind
„Mlaştinile Murani”, un loc în care trăiesc specii deosebite de păsări şi unde găsesc loc de

hibernare egrete şi raţe sălbatice care vin din Nordul
Rusei şi Ţările Baltice, îndreptându-se, de obicei, spre
Marea Mediterană pe un culoar ce trece deasupra Ba -
natului. În condiţii de iarnă blândă şi de hrană suficientă,
stoluri de păsări migratoare poposesc aici. Acumularea
Murani se află la contactul compartimentului central al
Câmpiei înalte Vinga cu Câmpia joasă a Timişoarei şi a
fost astfel concepută de specialiştii de la Apele Române
Banat pentru a ate nua undele de viitură din amonte.

Realizarea acumulării a fost o şansă pentru avifauna cuibăritoare. Din păcate, în anii ‘80,
coada lacului a fost drenată, iar stufărişul s-a transformat în păşune ume dă. Deşi numărul
speciilor s-a redus, pe luciul apei pot fi văzute specii ca
Po diceps cristatus, Anser anser, Anser albifrons, Anser
erythropus, Aythya ferina, Anas pla thyrynchos, Fulica
atra, iar în zona de mlaştină cuibăresc încă specii de
Ardeide.

PĂDUREA PIŞCHIA 

Principalul obiectiv turistic al comunei Pischia îl con-
stituie pădurea din hotarul satului, cu resurse mari ci -
ne  ge ti ce. În Pădurea Pişchia se află şi făzănăria care are o capacitate de peste 3 000 de pă -
sări, iar în ultima vre me sunt cres cute aici şi potâr nichi pentru ex port. În marginea pădurii se
află un lac de acumulare nepermanent, amenajat pentru pescuitul sportiv (crap, caras şi bi -
ban), un potrivit loc de agrement pe durata verii şi a weekend-ului. 
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Unul dintre pictorii naivi ai Banatului, demn urmaş al
cunoscutului artist Viorel Cristea din Ghilad, este -
fără îndoială - George Mun teanu din Murani. Bucuria
de a picta a lui George Munteanu este mare, după
cum sin gur o povesteşte, într-o confesiune fă cu tă
unui nepot de-al său în anul 2008, „ziarist de la oraş”:
„Pentru mine, Mu raniul este locul sfânt, locul unde  m-
am născut. Când am fost mic am stat şi la Piş chia. Şi când am ve nit încoace, la Murani, 
m-am apucat de pic tat. Atunci mi-am adus aminte din copilă rie cât a fost de frumos, la izvorul
lui Suciu, izvorul lui Burcă - cel din capătul satului, la ieşirea spre Cernăteaz, izvorul lui Urzică
ori mai încoace, spre sat, izvorul lui Călăceanu. Erau izvoare de câmp. Apă acră era către

pădure, unde-i balta, barajul, erau acolo altădată numai
fâneţe. 

Pictez după cum îmi aduc aminte. Mai ales după cum
îmi aduc aminte. Mi-aduc aminte de diferite locuri fru -
moa se. Când eram un pic mai mărişor, mer geam la Gaiu’
lui Urzică, era o pădurice unde cui băreau mul te ciori, un
iz vor, dar şi ară tură. Tare fain loc de pictat! Iaca, tablourile
mele mai vechi mi-s dragi, da’ mai mult astea de-acuma,
că îs noi. Îs naive, dar îs mai cultivate, puţin. Altfel văd
acum lu cru rile. Şi culorile îs mai pastelate, îs mai des -
chise, mai calde. Alea de pe vremuri erau mai pe braun,
foloseam culori mai închise, mai tari, cum zic domnii de
la oraş...

Viorel Cristea mi-o plăcut, da’ o murit, tare rău mi-o părut, da’ am auzit că i-or făcut statu-
ie în Ghilad, că bine or făcut! Viorel Cristea o fost pictor naiv curat. M-am cunoscut cu el,
numa’ nu am nici un tablou de-al lui. Am un catalog din anul 1998 scos de Galeria First şi am
vă zut toacie picturile alea reproduse în carcia aia. Mi-am dat seama că sa mă  nă în tre ele ta -
re mult. Şi io mi-s în cat alog. O fost un Festi val internaţional şi o expoziţie de artă naivă, am
câşcigat premiul I şi am căpătat 1400 de mărci pe care le-am împărţit cu un băiat din
Moldova, tot pictor naiv, că aşa m-o rugat un domn mare, sculptorul Gheorghe Ar de lean, şi
bine o fă cut... Iar de sărbătorile de iarnă ce-or trecut or fost doi domni de la Bucureşti şi mi-
or cum părat mai multe tablouri. Ziceau că le place oamenilor cum pictez eu. Şi nu de acuma.
Şi-n urmă cu vreo zece-două spreze ce ani o fost o fată, era şi ea pictoriţă şi după aia s-o făcut
ziaristă la „Tim polis”. Mi-o luat atunci douăzeci de ta blouri şi o zis că le duce în Gher mania,
la muzeu. Cred că le-o fi dus, că de atunci nu mai şciu de ele...

Io mi-s din neamu lu’ uica Marius Mun teanu. Tare fain poet şi om o fost! Tare-mi plăcea
să-l ascult la „Gura Satului”, la Radio Cimişoara. Ma ma lu’ uica Marius şi cu bunicul meu or
fost ve rişori primari. Şi mai avem Munteni, de-ai lu’ Bunea, tot din viţa lu’ uica Marius. Şi din
neamul lui Vichentie Munteanu mai avem, stră  nepotul lui îi la Ci mi şoara, ziarist, care zi ce că
neamul Mun tenilor din Murani se trage din Ardeal, din Muntenii care or fugit în Banat după
răscoala lu’ Horea, ca să scape de gro fii unguri, că or fugit atunci şi-n Banatu’ sâr besc, aşa
zice strănepotu’ lu’ Vichentie. Şi ni-s nea muri şi cu Jicmanii de la Jadani - Carani îi botezat
de comunişti - cu profesoru’ Aurel Jicman, tata lui Silviu, regizorul, şi mai are o fată care-i
mare şahistă, Ligia, alta-i doctoriţă în Ghermania, Mona să ciamă, că moşii noştri or fost veri -
şori buni. Iaca, noi, viţa Muntenilor din Mu rani, ni-s neam mare...”

PICTORUL NAIV

Ruga la Murani - 2008
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EPIGRAMISTUL
S-a născut la 18 decembrie 1940 în localitatea Bencecu de Jos (cetate

medievală din secolul al XV - lea). Ba  ca laureatul l-a susţinut la Liceul
„C.D. Lo ga”. A fost In s pector în ad mi nis traţia publică locală (C.J. Timiş).
Actor amator, scenarist pentru an sam bluri folclo rice, recitator şi rea lizator
de spectacole. Deţine peste douăzeci de premii pentru creaţie. Vice pre -
şedinte al Aso ciaţiei Umoriştilor din Banat, preşedinte al Clu bului „Ri -
dendo” din Timi şoa ra, membru fondator al Uniunii Epi gramiştilor din
România şi al Cenaclului „Gura Satului” de la Radio Timi şoara. Se cre -
tar general de redacţie al revistei „Mersi, Pardon, Scuzaţi!” (1990). Este
prezent în 18 culegeri şi antologii. Scrie proză şi poezie: „Din sertarele

cenzurii”, „Epigrame şi epitafuri”, „De la rondel la duel... epi gra ma tic”, „Dă dor, dă jale,
dă drag”, “Ca-n sat la noi”, „Epigramiştii din Banat”. Ionel Iacob Bencei este pasionat de
cai, western clasic, mâncarea bănăţeană, drumeţie. 

ARHIMANDRITUL GHENADIE 
O personalitate a Banatului mai puţin cu nos cută a fost Ghenadie (Gheorghe) Popes cu,

născut la 17 aprilie 1808 în satul Mu rani. Gheorghe Popescu a făcut primele cla se în satul
natal, apoi a urmat studiile gimnaziale şi teologice la Arad, între anii 1829-1832. 

Studiază şti in  ţele juridice la Univer sitatea din Pesta (1832-1836). Va lucra ca funcţionar
(1836-1839). Ajunge secretar al Con sisto riului (in s tan ţa ju de cătorească ecleziastică) din Arad
(1839-1846). Profesor la lnstitutul Teologic din Arad (1839-1852). Călu gărit la mănăsti rea
Hodoş-Bodrog (1839), ajunge ierodiacon (1839), ie ro mo nah, apoi egumen provizoriu la
aceeaşi mănăstire (1849). 

Participă activ la evenimentele anilor 1848-1849. Este înlăturat din slujba de profesor la
Institutul Teologic arădean deoarece a luptat pentru separarea Bisericii Ortodoxe Româ neşti
din Ardeal şi Banat de cea sârbă. Drept pedeapsă e trimis în mă năstirile sârbeşti Bez din şi
Verdnic. Devine paroh al comuni tă ţii ortodoxe române din Pesta (1854-1855). 

Va fi invitat ca profesor şi rector al noului Se minar din Mănăstirea Neamţ (1856-1958). Este
profesor la Seminarul din Roman (1858-1864) - apoi la cel din Bucureşti (du pă 1864), va fi în
două rânduri director al Se minarului Teologic din Bucureşti (1864 şi 1873). A primit rangul de
arhimandrit, rang onorific, cu un nivel mai mic sub cel de episcop. A trecut la cele veşnice la
27 ianuarie 1876, în capitala Regatului României, Bu cureşti.

ULIŢE CU NUME DE EROI
Undeva, în nordul judeţului Alba, pe dru-

mul care leagă Câmpenii de Turda, în lunca
largă a râului Arieş, se află aşezarea Sălciua,
un sat nu prea mare, dar locuit de oameni
harnici, pricepuţi în cultivarea pământului.
Toc mai de aceea, locului aflat la înălţimi cu -
prinse între 700 şi 1 400 de metri i s-a spus
şi i se spune „Bărăganul Munţilor Apu seni“.
De aici, siliţi de nevoi, la anul 1925 pornesc
spre Banat mai multe familii de români
(aproape 300 de suflete) şi se aşază în ho -
tarul Pişchiei, acolo unde întemeiază lo ca li -
tatea Sălciua Nouă. La început, coloniştii 
şi-au fă cut bordeie, apoi case cu pereţi din
pă mânt şi paie şi abia mult mai târziu şi-au
ridicat case din că ră mi dă. Respectul şi dra -
gostea „moţilor” întemeietori faţă de eroii Ar -

dealului, ai Ţării Moţilor, i-a determinat să bo -
teze de la în ce put cele trei uliţe ale noului sat
cu nu me le lui Horea, Cloşca şi Crişan. În
anul 1930, în Săl ciua No uă trăiau 320 de
suflete, satul fiind românesc, aşa cum e şi
azi, doar că numărul locuitorilor a scăzut în
prezent la doar câteva zeci. Este bine păs-
trată biserica ridicată la anul 1951 şi care în
anul 2005, la sărbătorirea a 80 de ani de la
întemeierea aşe zării, s-a umplut cu fiicele şi
fiii satului care s-au întors pentru o zi „la va -
tră”. La Săl ciua Nouă (sau Cobolaşi, cum îi
spun localnicii satului, după numele pârâului
din apro piere) s-au născut, printre alţii,
Nicuşor Ţâţu, inginer silvic, director al Di -
recţiei Sil vi ce Ti miş (în două rânduri), şi
Emilia Milu ti novici, om de afaceri şi consili-
er ju de ţean de Timiş în mandatul început în
anul 2008.
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ULTIMUL CASTELAN
În 1928, deputatul Gh. Andraşiu (foto) vinde parte din averea sa,

35 ha de pă mânt de la Urseni, ia un mic împrumut de la bancă şi
cumpără la licitaţie cas telul (conacul) din Murani (Muron, Murony în
evul mediu), comuna Pişchia.

Documentele vremii arată că la anul 1472 Murani se afla în proprie -
tatea familiei Muroni, care a avut-o în stăpânire până la anul 1520.
Satul a fost locuit de români sub turci şi avea 20 de case. După anul
1718 ajunge în proprietatea erariului, adi că a administraţiei financiare
habsburgice. De la era riu o cumpără la anul 1781 un om în stă rit, Iosif
Kulterer, probabil rudă cu Joseph Anton Kulterer, primar al Ti mi şoarei între anii 1762-1771.
Iosif Kulterer ar fi fost astfel primul castelan de la Mu rani, căci atunci se construieşte Cas telul,
după anul 1781 (foto, stânga). Io sif Kul terer este înnobilat în anul 1799 şi pri meşte titlul de
baron de Muranyi, iar Mu raniul devine chiar reşedinţă de comitat. Către mij locul secolului al
XIX-lea, domeniul Muranyi se împarte între Ignatie Muranyi şi Tereza Rada nyi, născută
Muranyi, probabil sora sau nepoata lui Ignatie. Partea de moşie a Terezei Rada nyi va fi

cumpărată la anul 1848 de contele Samuel
Gyu lai, pentru ca în anul 1892 să o găsim în
stăpânirea conte lui Ştefan Gyulai, urma şul
primu lui. Igantie Mu  ranyi („primul prefect
constituţional al judeţului Timiş la anul
1867”, după cum remarca istoricul Ion Lo -
treanu) dă ruieşte partea sa de moşiei, în
anul 1869, Elisabetei Manassy, năs cută
Muranyi. Mai de  parte, ajunge în posesia
baro nului György Ma nas sy (probabil

Gheorghe Manase, român).
Iar în anul 1928, profesorul de istorie Gheor ghe An draşiu (originar din Pesac) va cum păra

castelul şi moşia de 113 hectare de la Murani, apar ţinând pe atunci ba ro nului Manassy
Bárkó György. Castelul, înălţat pe două
nivele, se află şi azi în mijlocul unui parc de
aproape 6 hectare, altădată un parc dendro-
logic cu bogate specii ra re dintre care unele
s-au păstrat până azi. Pe domeniul lui
Andra şiu existau mai mul te clădiri func -
ţionale, ateliere şi o făbricuţă de bere, negli-
jate uneori de pro prietar dato rită activităţii
sale publice intense în perioada anilor ‘20 -
’30 (depu tat, apoi primar al Timişoarei).
După 1990, castelul (foto, dreapta) a fost
restituit urma şilor profesorului An dra şiu şi a
fost reno vat de dna Doina Lagia-Andraşiu,
fiica ultimului castelan de Murani.

POETUL 
Era zi de vară blândă pe

dea lurile Muraniului, când la
21 august 1920, s-a născut,
ca fiu al lui George Muntea -
nu şi al Solo miei, cel care
este con  siderat cel mai
mare poet dialectal con tem -
po ran al Ba natului: Marius

Munteanu. Co  pi  lăria şi-o petrece în sat,
acolo face pri mele clase (1927-1931) şi,
după ce s-o mai înălţat o ţâ ră, pleacă la
Timişoara. Începe cursurile li ce ului C.D.
Loga, însă nevoile din timpul cri zei econom-
ice începută în anul 1929 îl fac să treacă la
Şcoala Nor mală, pe care o ab sol vă la 1941.
Susţine în paralel diferenţele şi bacalaureat-
ul la C.D. Loga, sprijinit moral de un tânăr
student, con  s ă teanul Gheorghe Coman,
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tatăl Anei Blan diana. Marius Mun teanu ur -
mează Aca demia Teo   lo  gică Ora dea-Timi -
şoara (1941-1945) şi Fa cul  tatea de Ştiinţe
Juridice din Cluj (1945-1947), de unde es te
însă ex matriculat pentru trecutul le gio nar al
fra telui său Ilie Mun teanu. Urmea ză o pe  ri -

oadă grea, fiind silit să lu cre -
ze ca muncitor necalificat, a -
poi, între 1948-1953, departe
de ca să, ca profesor la
Şcoala ele mentară din Rusca
Monta nă. Se califică didactic
la IPCD Ti mi şoara, lu crând
după aceea la Şcoa la Pe -
dagogică din Timişoara până în 1958, când i
se interzice, tot datorită trecutului po litic, să

desfăşoare
muncă de
edu  ca ţ i e .
În 1960 i
se per mite
să lu cre ze
ca pro fesor
de fec to log
la Şcoala
P ro  f e  s i  o  -
nală Spe   -
cială din Ti -
m i  ş o a  r a ,
de un de se
va pen  si o -
na la anul
1980.

E îndrăgostit de scris, de vorba în grai
bănăţean, pe care o mân gâ ie în versuri de o
deli ca teţe emoţio nan tă. Debu tea ză cu poe -
zie în 1936 în ga zeta „Ves tul“ (în 1944 va

de veni re dactor co ordonator al publicaţiei, lu -
cru ce se va întâmpla pentru scurt timp şi
după 1990). A colaborat la re vis tele
„Vrerea“, „Voinţa Ba natului“, „Rân duri
bănă ţe ne“, „Cuvântul satelor“, „Frun -
cea“, „Ori zont“ şi, după anii ’60, la ziarul
timişo rean „Dra pelul roşu“. E prezent la
şezătorile lite ra re locale, unde recită poeziile
sale în grai bă năţean. E neîntrecut în parodii
(după po  e ţii C. Miu-Lerca. Al. Jebe leanu,
N.D. Pârvu, Anghel Dumbră vea nu, Gri -
gore Po piţi sau Vladimir Cio cov). În timp,
Marius Mun teanu (Uica Marius, cum era
alintat de apropiaţi) va de ve ni un reper valo -
ric pentru ceea ce în seamnă poezia dia lec -
tală bănă ţeană au tentică. Debutează cu pla-
cheta „Parodii“ abia în anul 1979 (Edi tu ra
Facla). Un gest ex cep ţional face la anul 1984
scriitorul Ion Marin Almă jan, re marcat peste

ani de cri ti cul Ioan Viorel
Bol dureanu: „directorul
din acea vreme al Editu -
rii Facla, prozatorul bă -
nă ţean I.M. Almăjan, re -
uşeşte să adu ne se lectiv
şi să publice un vo lumaş
din poezia dia lec tală a
lui Ma rius Mun tea nu,
„Cân tări dă noapce bu -
nă“ (1984), cuprin zând

poe zie li rică şi pa rodii după câţi va poeţi
bănă ţeni - toate în veş   mân tul ros tirii
bănă ţene“. Du pă anul  1989, e mi    si u nea
„Gura satu lui” de la Ra  dio Ti mi şoara l-a făcut
pe Marius Mun teanu şi mai apreciat în tot
Ba na tul, peste Mu reş ori dincolo de gra niţa
cu Bana tul Sâr besc. „Gura satului” - la care
se sim ţea formidabil alături de Ionel-Iacob
Ben   cei, Pătru Chi ra, Ioan Viorel Bol du -
reanu, Ion Ola riu, Virgil Şchiopescu şi
Ştefan Pătruţ - a cunos cut o mare audienţă
între anii 1993 şi 1996. Edi tura „Mir ton“ con-
dusă de Mir cea Tonenchi pu bli  că, de alt -
fel, trei vo  lu me in titulate „Gu  ra sa tului la
Radio Ti mi  şoara“.

În 2003, cu doar doi ani înainte de trecerea
poetu lui la cele veş nice, lui Marius Munteanu
îi apare un volum an  tolo gic, „Poe zii“, la
editu ra „Ma  ri nea sa“, o carte mi nu na tă prin
calitatea ei poe tică. O an tologie superbă în s -
oţită şi de un CD care pre zintă po e  zii din
Fonoteca de Aur a postului Radio Timi  şoara
re citate de autor.

Traian Iancu, Grigore Bugarin, 

Mircea Şerbănescu, Marius Munteanu

(ultimul din dreapta) 

(1942 - Lugoj)
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