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Fiţi mândri că aveţi un oraş atât de frumos! 
 

Sunt un om fericit! şi spun asta cu tărie, deşi în jurul meu văd 

destul de multă dezamăgire.  

Dar de ce sunt un om fericit? mă puteţi întreba. 

Probabil datorită faptului că am o soţie extraordinară, un 

copilaş care începe să mă salute cu dulcele „ceau tata”, că am părinţi 

care mi-au oferit o copilărie minunată, că am elevi cu suflete 

frumoase sau poate că, fără să îmi dau seama, pentru că găsesc 

fericire în tot ceea mă înconjoară. 

Aţi plecat vreodată în căutarea fericirii?  

V-aţi bucurat atunci când natura creează minuni chiar sub 

ochii voştrii?  

Aţi stat în preajma copilaşilor jucându-vă în nisip şi făcând 

castele de nisipi?  

Încercaţi, este cea mai bună terapie de care puteţi avea parte. 

Am urmărit parcurile pline de copii, am văzut bunici citindu-le 

poveşti cu Feţi-Frumoşi sau copii colorând personaje din desene 

animate. Am stat de vorbă cu acei copilaşi şi am fost neplăcut 

surprins să aflu că ştiu mai multe despre desenele animate decât 

despre oraşul lor. Mi-am pus întrebarea ce e de făcut…şi astfel mi-a 

venit ideea acestei cărţi. 

Mi-am reamintit de copilăria mea, petrecută în satul       

Şopotu-Vechi şi de fascinaţia pe care am avut-o atunci când am venit 

pentru prima dată în Reşiţa. Pentru mine, Reşiţa era un oraş de vis 

şi probabil ăsta e motivul pentru care şi acum îmi este foarte drag.  

Şi, documentându-mă foarte serios, mi-am lăsat gândurile să se 

aştearnă pe hârtie realizând astfel o poveste a unui băiat de la ţară 

care, premiat de părinţii, ajunge în Reşiţa. Şi astfel, fiecare obiectiv 

al Reşiţei este desenat (mulţumim Petra Boulescu, Miodrag Stoianov 

şi Dan Purice) şi descris pe înţelesul copiilor.  

Nu vrem să ne oprim aici, drumul nostru va continua prin 

întreaga Românie și vă așteptăm să veniți alături de noi. 

 

Cu mult drag, 

 Ovidiu Bădescu 
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Şi zilele treceau aşa cum trec zilele la ţară. Cu dimineţi pline 

de rouă, cu zile însorite şi cu nopţi înstelate, cu răsărituri 

fermecate şi cu apusuri pline de iubire. 

Trăiam în lumea basmelor şi orice zi era parcă o poveste. De 

exemplu, într-o zi atât de mult am alergat afară încât am uitat să 

dau de mâncare gâştelor şi găinilor din curte. 

Când am ajuns acasă, ce să vezi! Gâştele, găinile, gâscanii şi 

cocoşii au început să ciugulească din zidurile casei, asemeni 

furnicilor din desenele animate. Casa se micşora văzând cu ochii 

şi au început să îmi curgă lacrimile. 

- Nu, am strigat eu, vin acum să vă dau mâncare, lăsaţi casa 

în pace! 

- Acum e prea târziu, îmi răspunseră ele într-o gălăgie de 

nedescris. 

Am încercat să le opresc, le-am prins în braţe şi deodată... 

tata mă bate pe umăr: 

- Ai visat urât! Scoală-te, e sâmbătă, mama dă de mâncare 

orătăniilor din grădină, iar tu nu ştiu de ce strângi perna în 

braţe.  Hai să mergem la Reşiţa. 

De fapt, am uitat să vă povestesc, anul şcolar a trecut, iar eu, 

respectându-mi promisiunea făcută, am învăţat aşa de bine încât 

doamna a venit şi i-a felicitat pe părinţi. 

Eram bucuros, voi cunoaşte un oraş minunat numit Reşiţa. 
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Fericiţi, am urcat cu toţii în maşină şi am plecat către 

Reşiţa.  

Nici nu am ieşit bine din sat, că tatăl meu a şi început să 

povestească: „Municipiul Reşiţa este reşedinţa judeţului Caraş-

Severin, amplasat în sud-vestul României, în partea de nord-vest 

a judeţului, într-o zonă geografică de un pitoresc deosebit şi cu 

obiective turistice atrăgătoare. Are oameni minunaţi şi plini de 

nădejde”.   

Şi... tot ascultând, am ajuns în centrul oraşului unde m-a 

întâmpinat prima minunăţie: era un izvor asemeni celui de 

acasă, de la luncă, numai că aici apa ţâşnea cu putere în sus, 

parcă undeva acolo era  tata udând cu furtunul grădina. 

- Este o fântână arteziană, numită FÂNTÂNA CINETICĂ, 

o fântână cu care oraşul nostru se mândreşte. A fost construită 

de Constantin Lucaci, născut în Bocşa şi inaugurarea ei a avut 

loc în august 1984. 

- Ce frumoasă e... ce frumos i se mişcă braţele... aaaaa, şi 

uite, văd curcubeul! am spus eu mirat. 

- Da, curcubeul apare acolo unde sunt picături minuscule 

străbătute de raze de soare. Dumnezeu a promis că niciodată nu 

va mai avea loc un Potop, iar curcubeul ne aminteşte de această 

promisiune.  

- Ce minunăţie! Ce bucuros sunt că am ajuns în acest oraş. 
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Nici nu am apucat să îmi iau ochii de la picăturile jucăuşe de 

apă, că în faţa mea a apărut o clădire mică şi una mai înaltă. 

Cine locuieşte în fiecare dintre ele? întrebai eu plin de mirare. 

- Nu locuieşte nimeni, o să îţi povestesc despre fiecare. 

În clădirea aceea mică lucrează oamenii care au grijă de 

acest oraş, acolo sunt consilierii şi primarul Reşiţei. Clădirea 

aceasta frumoasă este deci Primăria. 

Datorită oamenilor de aici avem un oraş curat, frumos şi 

liniştit. 

- Şi… clădirea asta foarte înaltă ce este? 

- Este Prefectura şi Consiliul Judeţean, este locul unde 

oamenii muncesc pentru ca tu să poţi merge la şcoală, pentru ca 

să avem un judeţ frumos şi îngrijit! 

- Nu prea înţeleg! 

- Îţi aminteşti de inundaţiile de primăvara trecută, atunci 

când apa Caraşului a fost aşa de mare încât a rupt podul de pe 

şosea şi a dărâmat casele celor care lucuiesc lângă râu? Şi îţi mai 

aminteşti ce s-a întâmplat după aceea? 

- Da, îmi amintesc. Apa le-a luat atât casele cât şi tot ce 

aveau pe lângă casă: porci, gâşte şi găini, curci şi raţe. Şi imediat 

au venit pompierii şi cei de la armată care au pus saci de nisip pe 

malul apei, apoi au pornit pompele să scoată apa din curţile 

sătenilor.  
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Îmi mai amintesc că, zilele următoare, au venit nişte 

muncitori, îmbrăcaţi cu salopete care s-au apucat să 

reconstruiască casele luate de ape. 

- Vezi, ăsta e doar un exemplu a ceea ce fac oamenii din 

această clădire înaltă. 

- Ei au fost muncitorii, pompierii sau soldaţii? 

- Nu, îmi spuse tata râzând! Ei lucrează în această clădire şi 

au fost cei care au trimis şi pompierii şi soldaţii şi muncitorii să 

ajute oamenii în primejdie. 

Şi tot povestindu-mi una şi alta, deodată aceste clădiri 

începeau să-mi zâmbească şi o mulţime de părinţi şi copii 

începeau să vină parcă spre mine. Oare să fi auzit că eu sunt un 

copil prietenos şi au venit să se împrietenească cu mine? Priveam 

cu ochi rugători către părinţi aşteptând o explicaţie. 

- În această piaţă, PIAŢA 1 DECEMBRIE localnicii 

sărbătoresc momentele importante ale anului, aici au loc 

manifestări la diverse evenimente şi tot aici sărbătoresc victoriile 

echipei UCM Reşiţa la handbal. Aici seara este foarte frumos să 

te plimbi sau să stai pe bancă şi să te uiţi la cei care trec pe lângă 

tine. 

- Şi mie îmi place să mă plimb! Spuneai că aici se joacă 

handbal? 

Handbalul nu se joacă aici, în Piaţă ci în SALA 

POLIVALENTĂ. Este suficient să întorci capul şi o să o vezi.  
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SALA POLIVALENTĂ este o sală asemănătoare cu sala de 

sport pe care o aveţi voi la şcoală, însă e mult, mult mai mare. 

Aici, atunci când eram elev, jucam şi eu fotbal cu prietenii mei; 

acum aici se joacă doar handbal şi au loc diferite alte concursuri 

sportive. 

Handbalul reşitean a început de peste 75 de ani, însă cele 

mai mari realizări le are în ultima perioadă. În campionatul 

2003-2004, echipa UCM a promovat în Liga Naţională de 

Handbal Masculin, iar în sezonul 2004-2005, s-a clasat pe locul 9, 

în 2005-2006, pe locul 5, 2007-2008  a ocupat locul 3 iar în    

2007-2008 locul 2. 

Cele mai emoţionante momente pe care le-am trăit au fost 

atunci când echipa UCM Reşiţa a câştigat CHALLENGE CUP, 

şi nu o singură dată ci de trei ori consecutiv   între anii:           

2006 -2009. 

Handbaliştii antrenaţi de profesorul Aihan Omer au produs 

o bucurie enormă tuturor românilor şi îmi amintesc şi acum 

atmosfera din sală, galeria extraordinară şi lacrimile de bucurie 

de la final. 

Să sperăm că echipa feminină UNIVERSITATEA REŞIŢA 

va umple şi ea inimile noastre de bucurie. 

- O să mă iei şi pe mine la meci? Te rog!  Promit să fiu 

cuminte şi să învăţ! 

- Vom vedea cum te comporţi, fiule, spuse tatăl încet. 
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- O să fiu băiat cuminte şi o să învăţ. Promit de pe-acum 

asta. Dar acolo sus, pe deal, de ce scrie Reşiţa? 

- Este stema Reşiţei. Ştii simbolurile stemei acestui oraş? O 

să ţi le povestesc eu. 

 

Furnalul şi locomotiva amintesc de 

tradiţia industrială a oraşului, ce s-a 

dezvoltat de peste două secole în jurul 

industriei metalurgice şi la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, în jurul producţiei de 

locomotive.  

Frunza de stejar cu ghinde exprimă  

bogăţia silvică a zonei, potenţialul turistic şi perspectiva 

ecologică a localităţii. 

Lira este imaginea simbol a activităţii culturale a localităţii, 

cu tradiţii şi atestare documentară din anul 1869 a primei 

“Reuniuni de cântări şi lectură”.  

Coroana murală cu şapte turnuri crenelate arată că 

localitatea are rang de municipiu reşedinţă de judeţ.  

-  Dar de ce este sus, în vârful dealului?  

- Pentru ca să se poată vedea din depărtare, pentru ca 

oamenii privind-o să îşi amintească de simbolurile acestui oraş. 

Când o să fii mai mare, o să te iau de mânuţă şi o să te duc până 

sus, acolo lângă stemă. Oraşul se vede extraordinar de acolo de 

sus iar râul Bîrzava se aseamănă cu un râu de poveste. 
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- Şi acolo este un trenuleţ? Şi vagoanele nu au locomotivă? 

Şi de ce sunt stâlpii aşa de mari? 

- Acela nu e tren, ci e funicularul cu care se transportă 

calcar din Dealul Golului spre aglomeratorul de la Mociur.  A 

fost construit în 1964 şi este un simbol al Reşiţei, care 

traversează centrul oraşului. 

Dacă te uiţi cu atenţie observi că sub vagoneţi este plasă 

pentru ca să nu pice pietricele pe oamenii de dedesupt. 

Primul funicular din ţară este realizat de inginerul Anghel 

Saligny pentru trasportarea sării, în 1885. 

În ţară sunt şi funiculare forestire care în loc de vagoneţi au 

doar nişte cârlige mari în care sunt prinşi buşteni. 

S-a discutat o perioadă ca acest funicular să se trasforme 

într-o telegondolă din care oamenii să poată privi oraşul. 

 - Telegondolă asemănătoare celei cu care ne-am plimbat 

atunci când am fost la mare? 

- Da, telegondolă asemănătoare celei de la Mamaia, însă 

până apare şi în oraşul nostru aşa ceva, trebuie să aşteptăm încă 

mult timp.  

- Dar există vreun alt oraş, în afară de Mamaia unde este 

telegondolă? 

- Da, există. Cel mai bun exemplu este funicularul de la 

Deva, care te duce până la cetatea Devei, însă nimic nu se 

compară cu a urca acel deal pe propriile picioare. 
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- Dar oraşul Deva e mai frumos decât Reşiţa? 

- Nu, pentru oamenii care locuiesc aici, nimic nu e mai 

frumos decât acest oraş. Este un oraş plin de verdeaţă iar aerul 

dimineţii este aşa de curat încât ai senzaţia că eşti undeva, pe 

Semenic. Are clădiri vechi însă aşa de frumoase încât crezi că 

sunt palate din poveste.  

Imediat apare în faţa noastră o clădire minunată, zici că e 

un palat din poveşti. 

 - E Palatul Cultural, o clădire proiectată în 1929 de către 

Victor Vlad, profesor la Politehnica din Timişoara. Tot el a mai 

proiectat şi BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 

din Muncitoresc, numită şi Catedrala Ortodoxă din Reşiţa.  

Clădirea Palatului Cultural a fost concepută pentru “Corul 

Plugarilor”, ca o sală de spectacole, cu scenă, balcon interior şi 

spaţii adiacente pe părţile laterale ale sălii, unde se aflau birouri, 

săli de repetiţie sau ateliere. 

 Spre strada principală există două încăperi, care aveau uşi 

şi vitrine pentru 2 prăvălii. Aceste spaţii au fost ocupate de o 

frizerie şi un pantofar, care prin chiria plătită susţineau 

financiar activităţile culturale. 

Din 1970 clădirea a fost transformată în cinematograful 

“Cultural” şi avea în jur de 350 de locuri. 

 Din anul 2000 clădirea nu mai este folosită, iar acum este în 

renovare. 
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Închideam ochii şi îmi imaginam ce frumoase vremuri erau 

atunci: am văzut în pozele bunicului cum arătau prăvăliile şi 

cum erau îmbrăcaţi oamenii acelei perioade. Oare este singura 

clădire aşa de frumoasă? 

- Nu, spuse mama. O să te ducem să vizitezi şi Casa de 

Cultură, însă până atunci o să îţi povestesc de acest pod pe care 

păşim. Se numeşte PODUL DE FIER şi este primul pod sudat 

din Reşiţa, construit între cele două războaie mondiale. Datorită 

lui putem ajunge din Centru în cartierul numit Muncitoresc. 

Podul ne ajută să traversăm râul Bîrzava şi observi în 

dreapta funicularul de care am discutat, în faţă e cartierul 

Muncitoresc iar în stânga gara şi Piaţa Reşiţa Sud. 

Aici, în piaţa aceasta am venit eu şi mama ta să vindem 

fructele şi legumele din grădină şi oamenii din oraş erau fericiţi 

să cumpere de la noi. 

- Dar... acei oameni de ce nu sădesc răsaduri? Sunt oameni 

leneşi? 

- Nu, dragul meu, nu sunt oameni leneşi însă aceşti oameni 

nu au grădină, deoarece stau la bloc. 

Şi... aşa cum noi acasă mergem la muncă, la câmp, aceşti 

oameni merg la muncă în fabrici sau în uzine şi, muncind acolo, 

primesc bani cu care să cumpere legumele şi fructele aduse de 

noi de la ţară.  

Iar noi, cu acei bani cumpărăm hainele şi produsele lor. 
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- Mie mi se pare complicat, însă probabil voi înţelege când 

voi creşte mai mare. 

- Cu siguranţă vei înţelege, vei face la şcoală o materie 

numită ECONOMIE care îşi va explica exact aceste lucruri.  

- Dar uite, acolo, în stânga noastră sunt mulţi copii care se 

joacă în nisip. Arată aşa de frumos... sunt topogane, leagăne şi 

lăzi de nisip... aici e orăşelul copiilor? 

- Poţi spune şi orăşelul copiilor, aici este însă un mic parc de 

joacă şi copiii ascultători sunt aduşi de mamele lor să se joace.  

Cum aici, pe malul râului, nu e nisipul pe care îl ai tu acasă, 

copiii sunt obligaţi să vină să se joace în aceste parcuri. 

- Înseamnă că aceşti copii nu au nisip în curte? 

- Majoritatea acestor copii nu au curte, cei mai mulţi 

locuiesc în blocurile din jur. Iar în jurul blocurilor din păcate 

este mult ciment, nici chiar iarbă unde să joace fotbal nu au. În 

schimb, au aceste parcuri făcute de primărie unde vin să se 

joace. 

- Pot să mă joc şi eu? 

- Cu siguranţă, însă nu prea mult deoarece mai sunt o 

grămadă de minunăţii de vizitat. O să îţi arăt furnalele, 

catedrala, grădina zoologică apoi o să luăm tramvaiul şi o să 

mergem în Govândari. 

Şi, jucându-mă în nisip, m-am împrietenit cu foarte mulţi 

copii. 
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Le-am spus că, la mine la sat am o curte cu mult nisip, că 

prin faţa casei mele trece un râu limpede ca şi cerul de vară şi că 

în grădină am boboci de raţă care sunt foarte, foarte jucăuşi.  

Le-am povestit că niciunde altundeva apusul nu este aşa de 

frumos şi nici dimineţile aşa de curate. I-am chemat la mine la 

ţară, şi ei m-au invitat la o piesă de teatru pentru copii, 

săptămâna următoare va fi piesa „Fetiţa cu chibriturile”.   

Şi, ca să ştiu unde să vin, mi-au arătat CASA DE 

CULTURĂ din Reşiţa, clădirea în care se găseşte scena pentru 

Teatrul de Stat Reşiţa, numit „G.A. PETCULESCU, REŞIŢA”. 

Am aflat astfel că aici au loc piese de teatru susţinute atât de 

actori din localitate cât şi de trupe celebre din ţară. 

Tot aici au loc şi spectacole de muzică populară şi de muzică 

uşoară iar când vei fi mai mare poate îţi vei dori să fii actor. 

- Ai spus „actor”? Ce înseamnă un actor? 

- Este un artist care interpretează piese de teatru. 

- Dar de ce ne trebuie nouă teatru? 

- Pentru că un spectacol bun te face să simţi că tot ceea ce 

priveşti e real, majoritatea pieselor de teatru îţi dau ocazia să 

speri că orice vis pe care ţi-l propui devine realitate.  

- Dar o piesă de teatru este asemănătoare cu ceea ce am 

făcut noi de Crăciun, când interpretam sceneta „Irozii”? 

- Da, vezi că ai reuşit să mă înţelegi? Sunt tare mândru de 

tine şi sunt extrem de fericit că te-am adus la oraş. 
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 Din păcate, afară începu să picure şi, cum nu aveam 

umbrele la noi, ne-am întors la maşină. 

Acolo, ce să vezi!? 

Maşinuţa noastră deşteaptă şi-a făcut umbreluţă dintr-un 

felinar iar răţuşca MAC-MAC stătea liniştită şi ne aştepta. 

 Fericiţi, am intrat în maşinuţă, însă aceasta refuza să 

pornească cu noi. Se părea că stropii de ploaie au stricat-o, şi tata 

a ieşit afară să vadă ce s-a întâmplat. 

Când colo, roţile nu mai erau la locul lor şi, scărpinându-se 

în cap, l-am auzit spunând: 

- Bată-te să te bată, maşină, uite ce îmi faci tu mie. Însă lasă 

că te repar eu acuşica. 

Şi, cum punea tata o roată, cum cădea imediat din locul ei ca 

şi cum o mână nevăzută vroia să ne facă în ciudă. 

Oare ce o avea, de ce nu vrea să meargă? ne întrebarăm cu 

toţii. 

Şi, punând urechea pe maşină şi ascultând ceea ce spune, 

am aflat că nu vroia să pornească deoarece în faţa maşinii, un fel 

de şarpe micuţ (părinţii i-au spus râmă) stătea şi se bălăcea   

într-o mică băltoacă. Maşinii îi era teamă ca nu cumva roţile sale 

să îl calce, aşa că l-am luat de acolo. 

Bineînţeles, l-am luat de acolo şi, minune,  roţile maşinii s-au 

pus la loc ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat şi am pornit către 

Muncitoresc. 



 28 

 

 



 29 

Se vede că era frig afară deoarece, chiar în faţa noastră au 

apărut dintr-o dată nişte coşuri imense din care ieşea foc şi fum 

care se înălţa semeţ către cer.  

 Se părea că un balaur imens înghiţea tot ce putea: şine de 

cale ferată, vagoneţi, minereu şi cărbune şi, în schimb, sufla 

văpăi de foc pe nări. 

- Este COMBINATUL SIDERURGIC REŞIŢA, construit 

în secolul al XVIII-lea pentru a fabrica fontă şi oţel.  

 Fonta se producea din minereu, cărbune de lemn (mai 

târziu cocs) şi piatră de var. Se ardea în furnale (ale cărui coşuri 

le vezi în faţa ta) şi la început era turnată sub formă de lingouri. 

 Minereul de fier se lua de la Ocna de Fier, piatra de var de 

la Colţan şi de la Doman, iar lemnul ce trebuia trasformat în 

cărbune de lemn era adus din pădurile din apropiere, de obicei 

din zona Văliugului. 

Fonta nu se poate suda, toate obiectele realizate din fontă se 

obţin prin turnare. Din fontă avem acasă cada de la baie, cratiţa 

de la bucătărie şi cazanul în care se face de mâncare la nunţi. 

Din păcate,  fonta este foarte casantă, adică se sparge foarte 

uşor atunci când e lovită sau când e scăpată pe jos. 

Oţelul se obţinea din fontă în cuptoarele Siemens-Martin, 

acum se obţine cu ajutorul arcului electric, o să înveţi la fizică 

atunci când vei fi mai mare. 

Tot din fontă se obţine şi fierul forjat, care se poate suda. 
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 Mergând mai departe, am ajuns la o clădire cu multe 

turnuri ce aveau în vârf crucea. 

- În faţa ta, continua tatăl, este biserica „Adormirea Maicii 

Domnului”, care datorită monumentalităţii ei este numită şi 

Catedrala Ortodoxă Reşiţa. 

 Această biserică s-a construit între anii 1938-1942. 

 Proiectul aparţine arhitectului Victor Vlad, profesor la 

Institutul Politehnic din Timişoara, cel care a mai proiectat şi 

Palatul Cultural din Reşiţa în 1929 şi biserica din Cuptoare-Secu 

în 1928. 

 Biserica are patru clopote, unul cu diametrul de 1,60 m, al 

doilea de 1,12 m, al treilea de 0,88 m şi al patrulea de 0,66 m. 

 Uşile au fost sculptate în lemn de Traian Novac din 

Timişoara, iar pictura este creaţia pictorului Gheorghe Vînătoru 

din Bucureşti (peste 2800 mp de pictură în frescă). 

 - Ai spus frescă? Ce este fresca? 

 - Fresca era foarte greu şi incomod de realizat, însă sute de 

ani de zile a fost unica metodă folosită de pictori. Suprafaţa de 

pictat se acoperea cu mai multe straturi de ipsos amestecat cu 

clei, apoi trebuia frecată până devenea netedă şi lucioasă ca 

marmura, se făcea schiţa, fondul şi abia apoi se puneau culorile 

propriu-zise amestecate cu albuş de ou şi totul rămânea definitiv. 

Nu se putea răzui nimic, nu se putea pune un alt strat de vopsea.  

 Şi totuşi sunt icoane aşa de frumoase…. 
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Aici e o grădină? Adică o să găsim în ea legume şi fructe? 

am întrebat eu atunci când am ajuns în faţa Grădinii Zoologice. 

 - Nu vei găsi legume şi nici fructe, ci vei găsi animale 

sălbatice care trăiesc atât în ţara noastră cât şi pe întreg globul 

pământesc. Majoritatea dintre ele trăiesc în alte ţări şi sunt 

aduse aici pentru a putea fi văzute de copilaşi ca tine.  

  Chiar în stânga ta sunt nişte ursuleţi foarte jucăuşi alături 

de Betina, o ursoaică bătrâna, iar în continuare vedem şi lupii 

prădători care se uită cu jind după libertate. 

 Mergând mai departe am întâlnit căluţii care au venit 

imediat către gard aşteptând parcă o mângâiere. 

 Cel mai nervos a fost leul care răgea cu toate puterile, iritat 

probabil de prezenţa noastră. 

  Însă, cele mai gălăgioase şi mai neastâmpărate au fost 

maimuţele şi ai fi rămas acolo zile întregi să le priveşti. Mi-aş fi 

dorit să pot avea la mine acasă o maimuţică, m-aş fi jucat zile 

întregi cu ea. Din păcate, acest lucru nu e posibil, aşa că mi-am 

propus să vin oricât de des voi putea să le vizitez. 

 Nu am putut zăbovi prea mult în acel loc deoarece, fiind 

sfârşit de săptămână, mulţi părinţi şi-au adus aici copiii să 

privească animalele. 

 Deocamdată micuţă, după spusele tatălui meu, se doreşte ca 

această grădină zoologică să se extindă la 7 ha, de la 1,7 ha cât 

are în prezent. 
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 - Ăsta ce este? Un tren cu două vagoane? Şi unde este 

locomotiva? 

Nu este un tren, ci un tramvai şi motorul este la vagonul din 

faţă, de aceea nu are nevoie de locomotivă. 

Diferenţa între tren şi tramvai este că, tramvaiul merge 

doar prin oraş şi că, spre deosebire de tren, aici staţiile sunt 

foarte apropiate. 

Tramvaiul s-a introdus în Reşiţa ca o necessitate; în jurul 

anului 1985 transportul cu autobuzele se desfăşura în condiţii 

foarte grele, deoarece datorită aglomeraţiei ele mergeau cu o 

medie de 17,6 km/h . 

Norocul reşiţenilor a fost faptul că peste 80% din traficul 

local de persoane parcurgea o singură arteră de circulaţie şi 

atunci introducerea tramvaiului a fost mult mai eficientă. 

Tramvaiul s-a inaugurat în 1989, însă datorită slabei 

execuţii circulaţia lui s-a întrerupt în august 1994. 

Din 15 februarie 1995, după efectuarea reparaţiilor necesare 

la şinele de rulare, circulaţia tramvaielor s-a reluat şi continuă 

până în zilele noastre. 

Lungimea parcursă de tramvai din RENK până în 

Muncitoresc este  de 17, 5 km. 

Ca să fim convinşi de utilitatea tramvaiului, am urcat în 

prima garnitură şi ne-am îndreptat către Govândari. 
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 Deodată, pe partea dreaptă am văzut o mulţime de 

locomotive, parcă era o gară din care lipseau însă vagoanele. 

 Mi s-a povestit că acolo e zona TRIAJ, şi că ceea ce vedeam 

eu era MUZEUL DE LOCOMOTIVE din REŞIŢA. 

 Îmi aminteau de desenele animate în care trenuleţe urcau 

dealuri şi munţi scoţând un abur îngrozitor. 

Se părea că s-au luat la trântă cu natura iar mecanicul era 

vrăjitorul care le dădea viaţă. 

- Uzinele din Reşiţa au fabricat locomotive cu abur într-o 

perioadă de aproximativ 100 de ani. 

 Prima locomotivă s-a fabricat în Reşiţa în anul 1872 şi s-a 

numit RESICZA-2, fiind proiectată de directorul fabricii de 

locomotive din Viena. Până la sfârşitul anului s-au mai fabricat 

încă 2 locomotive de acest tip, numite BOGSAN şi HUNGARIA. 

Producţia serioasă începe însă în anul 1920 când se produc 

locomotive pentru traficul de călători, pentru traficul greu de 

călători, pentru marfă şi locomotive cu ecartament îngust. 

Unele din locomotivele fabricate în Reşiţa le găseşti şi acum 

în ţară (spre exemplu, pe Valea Vişeului circulă şi acum o 

mocăniţă pe a cărei locomotivă scrie: „fabricată în Reşiţa”), 

altele au fost exportate în străinătate: URSS, Vietnam. 

În această perioadă în Reşiţa au fost fabricate 1461 de 

locomotive cu abur. 
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Muzeul a fost inaugurat în 3 iulie 1972 iar locomotiva cu 

care ar trebui să începem este RESICZA-2, pe care şi scrie 1. 

Este prima locomotivă construită în Reşiţa, în condiţii 

improvizate şi a fost recuperată în 1961 de la Câmpia Turzii, iar 

în perioada 1961-1972 a fost expusă în faţa FABRICII DE 

LOCOMOTIVE DIN REŞIŢA. 

Celelalte locomotive, BOGSAN şi HUNGARIA au fost 

casate şi de aceea nu mai pot fi expuse. 

LOCOMOTIVA 142.072 fabricată în anul 1939 era 

destinată trenurilor de călători. La acest tip de locomotivă s-au 

adus îmbunătăţiri extraordinare: ea putea atinge viteza de 140 

km/h deşi pe placă scrie: „iuţeala maximă 110 km/h”. 

Locomotiva a fost folosită în perioada 1970-1974 pe traseele 

Bucureşti-Braşov-Cluj-Oradea şi Bucureşti-Craiova-Timişoara. 

Mai reţinem LOCOMOTIVA FORESTIERĂ CFF-764.493, 

construită în anul 1956 care era destinată căilor ferate înguste, 

unele din aceste locomotive fiind şi azi în circulaţie. 

În muzeul de locomotive din Reşiţa sunt 16 piese şi în ele 

este concentrată întreaga activitate a Uzinelor din Reşiţa. 

- Aş vrea să merg şi eu cu o asemenea locomotivă, vă rog... 

- O să mergem pe ruta Anina-Oraviţa cu un tren a cărui 

locomotivă este locomotivă cu abur. Trenul are două vagoane cu 

bănci din lemn, iar viteza maximă este de 30 km/h. Datorită 

frumuseţii lui, traseul este numit „Semeringul Bănăţean.” 
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 Şi, uite aşa, am trecut cu tramvaiul peste un pod, era un pod 

dedesuptul căruia erau o mulţime de linii de cale ferată, apoi     

ne-am oprit în faţa unei clădiri deosebite, părea că un vaşnic 

uriaş a aranjat aceste cuburi într-o dezordine totală, deşi arăta 

extraordinar de frumos.  

Clădirea pe care o vezi în dreapta ta este MUZEUL 

BANATULUI MONTAN. 

 Muzeele au apărut din dorinţa oamenilor de a păstra şi 

expune ceea ce au făcut înaintaşii noştri. 

 Creat în anul 1959 din iniţiativa unor colecţionari reşiţeni, 

muzeul a devenit în 1997 MUZEUL BANATULUI MONTAN. 

 Acest muzeu a organizat săpături pentru descoperire de 

vestigii arheologice la Ilia, Gornea, Vărădia, Mehadia, Divici, 

Şopotu-Vechi şi Berzovia. 

 Descoperirile realizate au impus crearea unui atelier de 

restaurare a obiectelor de ceramică şi metal, obiecte ce sunt 

expuse în expoziţiile permanente ale muzeului. 

 Vom găsi în expoziţii trei teme principale: habitatul, 

ocupaţiile şi viaţa spirituală. 

 Pe lângă aceste expoziţii permanente mai sunt găzduite 

temporar şi expoziţii de fotografie, artă populară etc. Aici am 

fost şi am arătat altora tradiţiile şi obiceiurile satului nostru. 

 Muzeul este deschis în fiecare zi, cu excepţia zilelor de 

duminică şi luni, între orele 9,00-17,00. 
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 Dintr-o dată, ochii mei au fost atraşi de o lumină arzătoare, 

era asemeni unei nave extraterestre având o formă greu de 

descifrat. 

-  În faţa noastră este o flacără? 

- Da, ai dreptate, este o flacără veşnic arzătoare. Este  

MONUMENTUL EROILOR sculptat de Constantin Lucaci, cel 

care a proiectat şi executat şi FÂNTÂNA ARTEZIANĂ din 

centrul Reşiţei. 

Iniţial era gândit ca alături să fie şi o flacără vie, însă s-a 

desoperit că razele Soarelui par că o aprind în zilele senine. 

Asemeni fântânii arteziene, acest monument era gândit 

iniţial ca rotativ. Deşi static, urmărind razele Soarelui cum se 

oglindesc în diferite momente ale zilei ai impresia că s-ar roti. 

Este făcut din oţel inoxidabil în Reşiţa, în atelierele 

Primăriei, în zona magazinului Kaufland şi doar reprelucarea a 

fost executată la Târgovişte. 

Lucrarea s-a efectuat în perioada 1996-1998. 

- Dar e minunat, tată. Şi de ce monumentul eroilor are 

formă de flacără? 

- Pentru că focul simbolizează moartea şi renaşterea  eroilor 

iar această flacără ne aduce aminte că acei eroi care s-au jertfit 

pentru ţară vor fi veşnic printre noi. Se pare că acest popor este 

ocrotit de Dumnezeu, din sevele acestui pământ s-au născut 

atâţia oameni de care să fim mândri..... 
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Probabil asta se datorează şi faptului că suntem un popor 

credincios, chiar dacă unii dintre noi au credinţa undeva în suflet 

şi nu merg prea des la biserică. 

- Aici în faţa noastră este cea de-a doua catedrală a Reşiţei? 

- Aşa cum ţi-am spus şi la cea din Muncitoresc, nici aceasta 

nici aceea nu sunt catedrale propriu-zise, catedralele sunt doar în 

oraşele unde sunt sediile Mitropoliilor, însă datorită măreţiei, şi 

acestei biserici îi spunem catedrală. 

 Piatra de temelie a acestei biserici având hramul 

„Schimbarea la Faţă şi Sf. Ioan Botezătorul” s-a pus în duminica 

din 22 august 1999, iar prima slujbă a avut loc în Duminica 

Tomii, 7 mai 2000 în sala de la demisol. 

 - Dar de ce s-au construit trepte, nu se putea face biserica la 

nivelul pământului? Aici vin mulţi bătrâni şi lor le este greu să 

urce, nu-i aşa? 

 - Pentru că, intrând în biserică suntem mai aproape de 

Dumnezeu şi, cum Dumnezeu e în ceruri, urcând aceste trepte se 

creează senzaţia că ajungem mai aproape de Dumnezeu. 

 - Dar ce semnificaţie au turnurile? De ce toate bisericile au 

turnuri? 

 - În mare, e vorba de crearea senzaţiei că rugăciunile 

noastre sunt direcţionate către ceruri. Prezenţa celorlalte cupole 

sau turle îndeplineşte şi un rol constructiv, preluând şi 

echilibrând împingerile rezultate din greutatea turlei centrale. 
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- Şi clădirea aceasta ce este? Şi de ce sunt atâtea linii de cale 

ferată în faţa ei? 

- Este GARA DE NORD, REŞIŢA, este un fel de autogară, 

doar că în loc de autobuze, aici staţionează trenuri. 

- Dar trenurile astea arată cam învechite, nu-i aşa? 

- Arată învechite, pentru că nu sunt îngrijite cum trebuie. 

Cele mai vechi căi ferate sunt cele din Anglia, în 15 septembrie 

1830 se deschidea prima cale ferată din lume, între Liverpool şi 

Manchester. 

În România, prima cale ferată era inaugurată la 20 august 

1854 şi unea Oraviţa de Baziaş. Era numită “Linia cărbunarilor” 

deoarece transporta cărbunele din munţii Aninei la Dunăre. În 

acea perioadă, portul Baziaş era considerat al doilea ca mărime 

din ţară după cel de la Constanţa. În anul 1880 însă Dunărea se 

revarsă şi distruge portul, calea ferată şi multe case iar 

majoritatea locuitorilor se mută la Orşova. 

- Dar… de ce era doar de la Oraviţa la Baziaş?  

- Pentru că între Anina şi Oraviţa era doar munte şi 

cărbunele se aducea de la Anina la Oraviţa în căruţe trase de cai. 

Fiind costisitor şi foarte greu de transportat în modul ăsta, se 

construieşte calea ferată Anina-Oraviţa a cărei inaugurare este 

în decembrie 1863, construcţia sa durând 16 ani. Este unul din 

cele mai spectaculose trasee şi, aşa cum ţi-am promis, o să 

mergem să îl parcurgem. 
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- Iar aici, clădirea asta cu multe geamuri în care intră şi ies 

aşa de mulţi copii?  

- Este BAZINUL OLIMPIC REŞIŢA, care a fost inaugurat 

în anul 1983; în anul 1994 a fost închis pentru reabilitare iar din 

martie 2007 acest bazin asigură condiţii de pregătire sportivilor 

de performanţă dar şi de agrement publicului larg. 

Aici au fost crescuţi şi formaţi înotători de elită ai ţării 

noastre. Amintim doar pe: Anca Andrei, Eugen Almer, Brigitte 

Prass, Luminiţa Dobrescu, Carla Negrea, Gabriela Baka, 

sportivi participanţi la nenumărate ediţii ale campionatelor 

europene, mondiale sau la Jocurile Olimpice. Momentan, 

speranţele noastre se îndreaptă spre Daiana Şerboane, Iasmina 

Cojocariu, Loredana Ciuciuc, Flavius Chiriac, Cătălin Baderca. 

Aceşti copii au avut norocul unor antrenori de elită, dintre care 

se detaşează prof. Ioan Suchster, maestru emerit al sportului. 

- Dar, toţi aceşti copii sunt înotători de performanţă? 

- Nu, majoritatea dintre ei sunt doar copii care vin să înoate. 

Înotând, muşchii şi articulaţiile se pun în mişcare fără a fi 

nevoite să suporte vreo greutate, ceea ce determină un risc 

minim în ceea ce priveşte leziunile sau rănirile. Înotul este 

recomandat şi pentru tratarea diferitelor afecţiuni cum ar fi: 

astmul, durerile musculare şi articulare, hernia de disc, stresul. 

Şi, nu în ultimul rând, aici vin mulţi oameni să înoate pentru 

recreere aşa cum voi vă duceţi şi înotaţi vara în apa Caraşului.   
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- Tot ceea ce mi-aţi povestit sună asemeni unei poveşti, am 

învăţat aşa de multe şi cu siguranţă a fost cea mai frumoasă zi pe 

care am trăit-o. 

- Ai dreptate, fiule, pământul de sub picioare este pământul 

pe care mulţi şi-ar dori să se fi născut.  

Contează doar să priveşti fiecare clădire din jurul tău, 

fiecare floare sau fiecare frunză cu foarte mult suflet şi o să vezi 

cum simţi că fiecare clădire devine personaj de desene animate, 

fiecare floare devine fluture jucăuş şi fiecare frunză cuvânt al 

unei minunate poveşti.   

Vei trăi atunci într-o lume minunată, vei zâmbi la orice 

adiere de vânt, te vei bucura la fiecare răsărit de soare şi vei fi un 

copil fericit. 

Vei privi la bobocii de răţuşcă ascultând cuminţi de părinţii 

lor, vei învăţa astfel să îţi respecţi părinţii, bunicii, vecinii, 

profesorii sau pe orice om de pe stradă. 

Şi... deoarece te văd entuziasmat, o să mergem să vizităm şi 

alte oraşe ale judeţului, apoi unele din satele noastre dragi şi 

locuri pline de privelişti pitoreşti. 

 

Şi, urcându-ne în maşină, am plecat fericiţi către 

Caransebeş. 

Însă... despre toate acestea, într-o poveste viitoare. 
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Proiectul “Vreau să ştiu!” 
 

 

Cine suntem noi? 

            Grupul Educaţional „Cum să educăm?” este format din: cadre didactice, pictori, arhitecţi, 

muzicieni, actori, medici etc; 

             Urmărim o educaţie complementară celei de la şcoală, o alternativă a petrecerii timpului liber în 

mod plăcut şi util. 

Ce îşi propune acest proiect?  

Auzim pe stradă întotdeauna: “Copiii din ziua de azi nu sunt ca altădată, altădată aveau respect, 

îşi vedeau de învăţat, avea o cultură generală….”. Eu mi-i amintesc doar pe elevii cu care am vizitat 

muzee, care m-au învăţat despre pictură şi despre muzică, care îmi povesteau legende româneşti. 

M-am întrebat cum de ai mei erau aşa…cu bun simţ şi alţii nu, cum de ai mei citeau reviste de 

cultura generală şi alţii răsfoiau revistele doar pentru fotografiile din ele…şi mi-am dat seama că 

discuţiile permanente purtate cu ei, orele pe o temă aleasă (să zicem fotografia) au reuşit să le arate o 

alternativă. Probabil unii copii sunt aşa cum sunt, deoarece asimilează ceea ce este mai uşor de 

asimilat…aşa că trebuie să le oferim cultură generală învelită în ciocolată.  

Deci…acest proiect îşi propune familiarizarea şi aprofundarea unor domenii ca: fotografia, 

muzica, arhitectura, pictura, legendele românilor, tradiţiile românilor etc. 

În ce constă proiectul? 

1) În editarea unor broşuri în colecţia „Vreau să ştiu!”, de genul: „Să înţelegem fotografia”, „Să 

înţelegem muzica”, „Să înţelegem pictura”, „Să-nvăţăm succesul” etc. 

2) În organizarea unor dezbateri pe temele enumerate mai sus, în oferirea cadou a acestor broşuri 

copiilor cu rezultate deosebite în diferite domenii 

3) În organizarea unor concursuri pe o temă dată din cele enumerate mai sus, concursuri ce au 

drept scop formarea unei culturi generale solide elevilor 

4) În amenajarea unui sediu (un fel de club al elevilor) deschis 2 ore pe zi, fiecărei zile a 

săptămânii corespunzându-i un anumit domeniu. 

5) În invitarea unor personalităţi locale, personalităţi mentor, pentru a organiza dezbateri astfel 

încât elevii să aibă în faţa lor un model 

Necesităţi 

1) Captarea în acest proiect a personalităţilor locale şi nu numai 

2) Sprijin financiar necesar editării broşurilor de cultură generală 

3) Cumpărarea de către firme sau diferite instituţii a acestor broşuri pentru a fi dăruite cu drag 

copiilor de lângă noi 

4) Asigurarea unui spaţiu pentru a deveni club de dezbateri 

5) Promovarea proiectului în presa locală şi naţională 

 

Sunt convins că în jurul nostru sunt copii străluciţi, copii care dacă nu sunt 

îndrumaţi au toate şansele să devină anonimi, şi ar fi mare păcat. 

 

Toţi avem copii, şi cred că toţi am vrea să fie aşa cum i-ar forma acest proiect. 

 

Orice modalitate (financiară şi nu numai) de a ne spijini este binevenită! 
 

Ne puteţi găsi la www.forlife.ro sau mail: contact@forlife.ro 

 

Prof. Ovidiu Bădescu 

Whatsapp 0770263405. 

                                                  Vă mulţumim! 

 

http://www.forlife.ro/
tel:0741017700
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Ştim că sunteţi alături de noi! 

 

Ne-am dori să continuăm să oferim celor dragi nouă, locuitorilor 

acestui oraş, ai acestui judeţ şi de ce nu, ai acestei ţări, cărţi de colorat cu 

obiectivele şi locurile pitoreşti care îi înconjoară. Pentru a îndrăgi şi mai 

mult locurile natale, aceste obiective vor avea povestea lor de care să te 

îndrăgosteşti.  

Doar aşa putem sădi în copiii de azi (viitorii conducători de mâine) 

sentimentul apartenenţei la aceste meleaguri. Vor preţui tot ceea ce îi 

înconjoară şi vor putea, cu entuziasm, să promoveze acest ţinut.   

Suntem conştienţi că finalitatea nu e imediată, vor trece ani până 

aceşti copii vor fi cei care vor povesti prietenilor din lumea întreagă 

despre frumuseţea Reşiţei, despre cântul cascadelor Beuşniţei sau despre 

marmitele din Cheile Caraşului. 

Însă, atunci când o vor face, va fi din tot sufletul şi nu doar pentru 

că participă la un târg de turism sau pentru că trebuie să promoveze 

judeţul. 

Am dori să continuăm colecţia cuprinzând astfel majoritatea 

obiectivelor turistice din România, și ar fi minunat dacă aceste broșuri ar 

ajunge gratuit la cât mai mulți copii din România. 

Dacă sunteţi dispuşi să ne sprijiniţi în acest sens, aşteptăm să ne 

contactați la contact@forlife.ro sau pe whatsapp la 0770263405. 

Vă mulțumim! 

mailto:contact@forlife.ro
tel:0741017700

