
363

TOMEŞTI

Sediul consiliului local: Tomeşti nr. 46,
telefon 0256/326168, fax 0256/331536;
Coordonate:
45°47′34″ lat. N;
22°18′38″ long. E;
Repere istorice:
-1597 - este atestată documentar ca a par ţi -
nând judeţului Hunedoara sub numele de
Thomest;
-1620 - aşezarea Tomeşti este amintită ca
ţinând de districtul Fă get;
-1724 - începe exploatarea minelor de fier la
Luncani;
-sec. al XIX-lea - se înfiinţează fabrica de
sticlă;
-1887 - s-a născut la Tomeşti pictorul Oskar
Szuhanek (d.5.05.1972); 
-1936 - satul Tomeşti avea 136 de case,
şcoal ă primară, societate culturală, biblio -
tecă şcolară, fabrică de sticlă;
-29 mai 1947 - se naşte la Tomeşti Iosif
Oncu, primar al oraşului Sânnicolau Mare
(1981-1989, 1996-2000 şi 2004-2008)
-24 septembrie 1967 - s-a născut la Tomeşti
Sorinel Leia (d.18. 02.1989), Erou Martir;
-07.1973 - are loc primul Festival de muzică
şi dansuri populare la „Valea lui Liman”;
-2002 - comuna avea 2 337 de locuitori;
-2010 - este terminată construirea la To -
meşti a noii biserici ortodoxe română, ctitori
principali fiind Petru Stănilă şi Marius Mu -
re  şan (cu o donaţie de 300 000 de euro);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 106 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 055 de persoane
- feminină = 1 051 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
924;
Sate componente: Tomeşti, Baloşeşti
(1548), Luncanii de Jos (1365), Luncanii de
Sus; Româneşti (1464). 
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele V-VIII:
Colonia Fabricii; Şcoli primare cu clasele 
I-IV: Baloşeşti, Tomeşti Sat, Româneşti, Co -
lonia Fabricii şi Luncanii de Jos; Grădiniţe
cu program normal: Colonia Fa bri cii, To -

meşti Sat, Ro -
mâ neşti şi Lun -
ca nii de Jos;
Instituţii sani -
tare: Dispensar
medical: Co -
 lonia Fabricii;
Far  ma cie um a -
nă: Co  lo nia Fa   -
bricii. Ca   binet
sa ni tar te ri nar:
Tomeşti Sat. 
Instituţii cul tu  rale: Că mi ne cul tu ra le: Co lo -
ni a Fa  bri  cii, Ba  lo şeşti, To meşti Sat, Ro -
 mâ neşti şi Lun   ca  n i i  de Jos, Bi bliotecă:
Co lo nia Fa bri cii;
Baze sportive şi de agrement: Sală de
sport: Colonia Fabricii; Bază de Agrement -
Va lea lui Li man; Teren de sport (fotbal, te nis
de câmp, handbal, bas chet şi un teren de
volei) la şcoala din Co lonia Fabricii;
Biserici, mănăstiri: Mănăstirea „Izvorul
Miron” din localitatea Ro mâneşti (1911);
Mănăstirea „Acoperă mân  tul Maicii Dom nu -
lui” din localitatea Lun canii de Sus (2002);
Bi serici ortodoxe române: Co lo nia Fabricii
(2002), Baloşeşti (1953), Lun canii de Jos
(1970), Biserica din lemn (1789), Biserica
no  uă (1958) Româ neşti, To meşti Sat
(1910); Biserică ro mano-catolică: Colonia
Fa bricii (1821); Bise rică baptistă: To meşti
Sat (1950); Biserici pen ticos tale: Româneşti
(2003); Tomeşti sat; Colo nia Fabricii; Lun ca -
nii de Jos;
Ruga şi alte manifestări cultural-reli-
gioase: Ruga: Colonia Fabricii (29 iunie-
Sfinţii Petru şi Pavel); Tomeşti sat şi Lun -
canii de Jos (15 august-Sfânta Maria Mare);
Ba lo şeşti (8 septembrie-Sfânta Ma ria Mi că);
Ro mâ neşti (14 octombrie-Sfânta Cuvioasă
Pa ras  cheva); Hramul Mănăstirii Izvorul
Miron Româ neşti (20 iulie); Hramul Mă năs -
tirii Aco pe  ră mântul Maicii Domnului Luncanii
de Sus (1 octombrie); „Nedeia ro mâ nilor
de pretutindeni”- Colo nia Fa bri cii (august).

Cernescu Eugen Miron primar
Medelean Costel viceprimar
Balea Petru, consilier PSD
Grecu-Murărescu Alin, consilier PSD
Herişanu Aurel, consilier PSD
Ianculescu Gheorghe, consilier PSD

Palconi Dorin, consilier PC
Seculici Gheorghe-Vasile, consilier PDL
Seleşan Daniel-Mircea, consilier PDL
Seleşan Ioan, consilier PDL
Stănilă Marius-Gabriel, consilier PDL
Ursulescu Ioan, consilier PER

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEŞTI
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OSKAR SZUHANEK, BURSIERUL LUI
CAROL TELBISZ

Graţie strădaniilor celor de la Muzeul de Artă al Timişoarei şi cu
contribuţia C.J. Timiş, în anul 2009 iubitorii de frumos au putut ve -
dea în sălile de la parterul Palatului Baroc circa 50 de lucrări ale
marelui pictor bănăţean Oskar Szuhanek. Expoziţia „Oskar Szu ha -
nek - Retrospectivă" (ule iuri, schiţe în cărbune şi cre ion rea lizate
de artist în perioada 1905-1912) a fost vernisată în pre zenţa dnei
Yvonne Stoian-Szuha nek, fiica maestrului Oskar Szuhanek. Ex -
poziţia a mar cat împlinirea a 120 de ani de la naşterea aprecia tu -
lui pictor bănă ţean şi 100 de ani de la debutul său artistic. Cu oca -
zia vernisajului, a fost lansat albumul „Oskar Szuhanek", cu texte semnate de criticul de artă
Ileana Pintilie, volum cu prin zând momente din viaţa artistului, precum şi reproduceri ale

lucrărilor sale. 
Oscar Szuhanek (sau Oskar Szuhanek) s-a născut în

anul 1887 la To meşti, judeţul Ti miş, tatăl său deţi nând ac -
ţiuni la Fabrica de Sticlă din comună. A copilărit la Ti mi -
şoara, unde şi-a făcut, de altfel, studiile ele men tare şi gim-
naziale. Se înscrie la Aca  demia de Arte Frumoase din Bu -
da pesta, graţie unei burse oferite de cel mai longeviv pri-
mar al Timi şoa rei, Carol Telbisz. A debutat ca artist şi ex -
po zant în 1907, participând cu o lucrare în Sa lonul Naţio -
nal organizat în capitala Un gariei. În 1908 a plecat la Pa -
ris, unde a frecventat cursurile Academiei Julien. Aici a
avut pri lejul să lege relaţii de prietenie cu Modi gliani, să
facă cu noştinţă cu Picasso, Léger, să se apropie de Mes -
trovici, Arhipenko şi Ro din. În 1912 s-a stabilit la Roma,

un de a frecventat cursurile serale ale Academiei Medici, perioadă în care vizitează aproa pe
întreaga Italie, dar şi Nordul Africii. A fost silit să se întoarcă la Timişoara în anul 1914, odată
cu iz bucnirea primului război mondial. Reveni rea la Timi şoara a generat o peri oa dă pro -
digioasă de creaţie artistică. În 1922 a organizat şi a deschis la Timişoara prima sa expoziţie
perso nală, care s-a bucurat de un mare succes.

În perioada interbelică a organizat mai multe expoziţii personale la Timişoara şi Arad şi a
participat cu regularitate la expoziţii de grup şi colective, la Saloanele oficiale des chise la
Timişoara, Bucureşti şi Cluj. 

Artistul plastic Oskar Szuhanek a fost un ve ritabil pictor al Timişoarei. A realizat ne nu mă -
rate peisaje urbane, tablouri inspirate de stră zile, pieţele, parcurile, clădirile emble ma tice ale
capitalei Banatului. Portretele fi na lizate de marele pictor au imortalizat trăsă tu rile unor per-
sonalităţi ilustre ale urbei şi ale vremii: Constantin Lahovary, poetul Endre Ká  roly, avocatul şi
politicianul Kaspar Muth, anticarul Eugen Keppich. Tablouri semnate Oscar Szuhanek se
regăsesc în multe co lecţii publice şi particulare din Timi şoara şi din ţară. 

Începând din 1951, Oskar Szuhanek s-a numărat printre fon datorii Filialei din Timi şoa ra a
Uniunii Artiştilor Plastici din Ro mânia, desfăşurând o ac ti vitate ex cepţională în cadrul Uniunii,
pâ nă la trecerea la cele veşnice, în 5 mai 1972.

VORONEŢUL BANATULUI
Mănăstirea „Izvorul Miron” s-a ridicat din

ini ţiativa patriarhului Miron Cristea, în satul
Ro  mâ neşti, în apropierea confluenţei văilor
Be  ga Lun canilor şi Bega. Mănăstirea este
nu mită şi „Balta Caldă”, datorită u nui izvor

me zotermal (37 de gra de Celsius) care îşi
are sursa chiar sub zi durile mă năstirii. 

Temelia bisericii a fost pusă în anul 1912,
prin dania familiei Glava din Româneşti, a fost
terminată în anul 1929 şi inaugurată în anul
1931. În anul 1980 au început lucrările de
restaurare a acestui aşeză mânt, iar bise rica a
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fost repictată. La 20 iulie 1991,
când se prăz nuieşte şi hra  mul
bisericii, „Sfântul Proo roc Ilie
Tesvitea nul”, a fost re sfinţită.
După 1995 s-au efectuat lu -
crări de construcţie: un pa ra -
clis, trapeza, un corp de chilii,
bibliotecă, spaţii de ca zare
etc., fiind înlocuite ve chile clă -
diri existente până atunci.
„Izvo rul Miron” este o mă năs -
tire de că lu  gări, cu şa se vie -
ţuitori, lăcaş în care se practi că
viaţa de ob şte.

La 8 iunie 2003 s-a sfinţit
noul paraclis de iarnă cu hra-
mul „Iz vo rul tămăduirii” prin
Prea Sfin ţitul Episcop-vicar
Lucian Lu gojanul, fost stareţ

al mănăstirii. La 20 iulie 2003 s-a
târnosit paraclisul de vară aflat în
curtea mănăstirii. Zidită din piatră
şi cărămidă, prevăzută cu turn şi
cupolă, mănăstirea este pic tată
atât în interior, cât şi în exterior,
ceea ce a făcut ca ea să fie su -
pranumită „Vo roneţul Ban a tu -
lui”. Cel care a pictat-o (al fresco)
la anul 1983 a fost ma estrul Ion
Sulea Gorj.

Dar faima locului a fost şi este
dată şi de unul dintre izvoare,
des pre care credincioşii spun că
are forţă tămăduitoare, izvor gă sit
în urmă cu aproape un se col

(cam pe la anul 1911) prin des co pe -
rire dumnezeiască de către pa tri ar hul
Miron Cristea (pe numele de mi rean
Elie Cristea) pe când era epis cop de
Caransebeş. 

Tem peratura apei este constantă,
de optsprezece grade, iar na sau va -
ra, apă de izvor de la care şi-au găsit
vindeca rea prin dreaptă credinţă sute
de pe  l e   rini tre  cuţi pe la mănăstire. 

Exis tă cre dinţa că la săr bă toa rea
Bo botezei, a tunci când preo ţii cu fun -
dă în Izvor cru cea cu coadă lungă şi
bă   tută în nes temate, apa izvo rului se
re în carcă de putere şi har dumneze -
iesc.
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UN EROU: SORINEL DANIEL LEIA 
S-a născut la 24 septembrie 1967, la To -

meşti. În decembrie 1989 lucra ca ope ra tor
la Combinatul Chimic Solventul. A fost îm -
puşcat în cap pe treptele Cate dra lei Mi tro -
politane din Timişoara în după-amiaza zilei
de 18 de cem brie 1989. A fost găsit în ia -
nuarie 1990, în groapa comună din Cimi tirul
Să racilor din Timişoara. Pentru uci de rea lui
a fost cercetat un maior de miliţie (iden ti -
ficat), acesta fiind însă achitat în luna mar-
tie 1990 de Tribunalul Militar de la Ti mi  şoa -
ra. Sorinel Leia a primit titlul de Erou
Martir.

IDEEA DOCTORULUI LUPU
Peştera Româneşti este situată la SE de satul

Româneşti din judeţul Timiş, în versantul stâng al
Văii Fărăşeşti din munţii Poiana Ruscă. Face parte
din categoria peşterilor mijlocii, de 1450 metri, dis-
pusă orizontal pe trei nivele. Intrarea principală es -
te orientată spre N-NV, este lată de 9,5 metri şi
înaltă de 2 metri, fapt ce permite o iluminare difuză
până la circa 70 metri. Pe această porţiune pereţii
sunt înver ziţi de alge. În Sala Liliecilor, săpată în
brecie tectonică (foarte puţine cazuri în peşterile
din ţară), se găseşte o colonie permanentă de
lilieci. Peştera şi zonă carstică din versantul stâng al Văii Fărăseşti este explorată de către
clubul „Speotim iş”, care contribuie la cunoaşterea ge nezei acestei peşteri. Clubul a fost fon-
dat în anul 1975 la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara de psihiatrul pa sio nat de peş-
teri şi de muzică simfonică, doctor Constantin Lupu. Da torită doctorului Lupu în Peştera de
la Româ neşti, afla tă în apropierea Mă năstirii „Izvo rul Miron”, s-au organizat concerte de mu -
zică simfonică cu începere din anul 1984. În Peştera Ro mâ neşti au concertat Filarmonica
„Banatul”, Ştefan Ruha, violoncelista Alexandra Guţu, Gabriel Croitoru, Corala „Sabin
Drăgoi”, grupurile „Bega Blues Band”, „Survolaj”, „Nightlosers”, „Cargo”, „Cele lalte Cuvinte”,
„Zdob şi zdub”, care au adus în Peştera Ro mâneşti un mare număr de iubitori de frumos. 
Un moment deosebit l-a constituit concertul organizat în Peşteră cu prilejul Zilei Austriei 
(24 octombrie 2004), atunci când a concertat „Ősterreichisches Symfonic Quintet“ pe a căror
muzică au valsat bale rinii profesio nişti de la „Spaleovals”.

BISERICA SfÂNTUL IOAN BOTEZăTORUL
A fost construită în seco lul al XVIII-lea. Lăcaşul de cult

a fost ridicat din bârne cioplite din lemn de go run. Pe re ţii
sunt aco pe riţi cu un a mestec de pământ şi var (lipitură),
iar aco perişul es te făcut din şindrilă. Dea supra pro -
naosului se înalţă un turn de lemn, terminat cu un bulb
(ba roc) placat cu şindri lă. Pic tura bisericii, realizată la
mijlocul seco lului al XIX-lea, probabil de lu go  janul
Gheorghe Gher da no vici, nu a fost bine conservată. 

Placa memorială de la intrarea în Catedrala Mitropolitană
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