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În cadrul şedinţei ordinare desfăşurată în
luna aprilie a.c., Consiliul Local al Oraşului
Ciacova a aprobat acordarea titlului de Cetă-
ţean de Onoare al Ciacovei (post mortem)
pentru şapte personalităţi ale localităţii noas-
tre: Ion Monoran - poetul Revoluţiei, Josef
Brandeisz - renumit muzician, Konrad Ker-
neweiss - episcopul ciacovenilor, Dositej
Obradovici - Eminescu al sârbilor, Ştefan Pol-
verejan - medic veterinar şi vânător, pasionat
de meleagurile ciacovene, Petru Fiat - unul
dintre cei mai importanţi primari ai Ciacovei,
Pavel Cebzan - nemuritorul clarinetist din
formaţia lui Gheorghe Zamfir. Proiectul de
hotărâre a aparţinut domnului primar al ora-
şului Ciacova, ing. Petru Filip. Iniţiativa este
mai veche, la sfârşitul anului 2019 am dorit
să marcăm o sută de ani de administraţie ro-
mânească la Ciacova prin acordarea titlului
de Cetăţean de Onoare al oraşului nostru
unor personalităţi ciacovene, dar atunci nu s-
a reuşit acest lucru. Lista iniţială, mult mai
amplă, a fost realizată de autorul acestor rân-
duri, după consultarea cu domnul primar şi
cu doamna conf. univ. dr. Cipriana Sava. În
mod îmbucurător, în primăvara acestui an, la
iniţiativa domnului primar, s-a revenit asupra
acestei liste, chiar dacă, momentan, aceasta
este mult mai scurtă. Până la urmă, cinstirea
înaintaşilor în acest mod este lăudabilă şi nu
ne costă nimic, aduce un strop de bucurie fa-
miliilor acestor înaintaşi ai noştri. Evident, ca
orice listă, aceasta poate fi considerată subiec-
tivă, poate genera discuţii şi păreri (şi este
normal să fie aşa) şi, evident, poate fi oricând
îmbunătăţită. Nu cred că trebuie să ne temem
că vom avea un număr prea mare de cetăţeni
de onoare ai Ciacovei. Dimpotrivă, sunt de
părere că fiecare dintre noi trebuie să îşi cu-
noască înaintaşii şi să aprecieze ceea ce ne-au
lăsat aceştia, la fel cum ar trebui să îi apreciem
şi pe acei ciacoveni, cu rezultate remarcabile
în activitatea lor, care sunt încă printre noi.

Josef Brandeisz jr. 
(1896-1978)

S-a născut la
Ciacova, în jude-
ţul Timiş, la 23
august 1896.
Tatăl său a fost
renumitul con-
structor Josef
Brandeisz (1862-
1921) din Cia-
cova, iar mama,
Maria, născută
Ludwig. De notat
că el este unul
dintre cei mai im-
portanţi muzi-
cieni timişoreni
ai secolului XX,
ca muzicolog,

profesor şi violonist. Studiile muzicale le-a înce-
put la Conservatorul municipal din Timişoara
(1909-1911) cu Bela Tomna (vioară), conti-

nuându-le la „Liszt Ferenc Zenemuveszeti Fois-
kola” din Budapesta (1921-1925) cu Molnar Antal
(teorie-solfegiu), Siklos Adalbert (armonie), Geza
Molnar (istoria muzicii, estetica muzicală), Hubay
Jeno şi Mambriny Gyula (vioară), Kemeny Rezo
(viola) şi Tamay Alajos (pian). S-a perfecţionat la
Baden-Baden (1929) şi la „Musik-Hochschule”
din Berlin (1932) cu Carl Flesch.

Josef Brandeisz a fost profesor de vioară la
Conservatorul municipal din Timişoara între 1920
şi 1944, violonist în Cvartetul de coarde „Tomm”
din Timişoara între 1920 şi 1938, prim-violist în
Orchestra simfonică „Amicii muzicii” din Timi-
şoara între 1920 şi 1946, violist-solist şi şef de
partidă în orchestra Operei Române din Timişoara
între 1947 şi 1960 şi Filarmonica „Banatul” din
Timişoara între 1947 şi 1949, lector la clasa de
muzică de cameră la Institutul de artă din Timi-
şoara între 1949 şi 1950, profesor de vioară şi
violă la Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timi-
şoara între 1954 şi 1973.

În cariera sa didactică de aproape 60 de ani, des-
făşurată exclusiv la Timişoara, a format peste 900
de violonişti, deveniţi solişti, membri ai unor for-
maţii camerale, ai unor orchestre importante şi
profesori. A desfăşurat o bogată activitate concer-
tistică (peste 200 de apariţii publice în ţară, însu-
mând 66 de concerte şi 84 de diverse piese de
compozitori români şi străini), participând la peste
50 de concerte camerale şi 59 de premiere de
opere şi operete în Timişoara. Tatăl său, un remar-
cabil arhitect şi constructor ciacovean, Josef Bran-
deisz senior (1862-1921), a construit, printre
altele, impunătoarea clădire a Liceului Teoretic
„Alexandru Mocioni” Ciacova (1894), dar şi fosta
Şcoală Maghiară, actualmente sediu şi cantină so-
cială a Caritas BSG Ciacova.

Konrad Kernweiss 
(1913-1981)

S-a născut în data de 9 iunie 1913 la Ciacova,
fiind fiul lui Konrad Kerneweiss şi al Katharinei,
născută Quitter, din Ciacova. A fost al 11-lea copil
al acestei familii profund religioase şi catolice.
Între anii 1923-1931 a urmat gimnaziul real ger-
man din Timişoara, susţinând examenul de Baca-
laureat în iunie 1931. Între 1931-1936 a studiat
teologia la Cracovia, fiind hirotonit preot în 22
martie 1936. 

A studiat la universităţile din Freiburg im Breis-
gau şi Marburg an der lahn. Va fi capelan şi apoi
preot la Jimbolia, Tomnatic, Periam, Sânpetru
Mare, iar din 1951 în Timişoara-Iosefin. În anul
1954, cu puţin timp înainte de a muri, dr. Augustin
Pacha l-a numit ca Ordinarius al Episcopiei ro-
mano-catolice de Timişoara, echivalentul titlului
de episcop. 

Ca Ordinarius a primit numirea şi de la Roma,
însă abia în anul 1974 va putea să treacă pentru
prima data graniţele României socialiste, spre a-
şi face datoria prin prima sa vizită „Ad-limina” la
Vatican. A păstorit cu pricepere şi devotament
episcopia Timişoarei, în fapt doar dioceză, fiind
foarte îndrăgit de ciacoveni, care îl numeau „Epis-
copul nostru”. A murit în data de 23 octombrie
1981 la Timişoara, fiind înmormântat, conform
dorinţei, în cimitirul catolic din Ciacova, în data
de 26 octombrie, şi nu în cripta Domului din Ti-
mişoara, acolo unde sunt înmormântaţi cei mai
mulţi dintre episcopii romano-catolici de Timi-
şoara.

Ştefan Polverejan 
(1927-2019)

Născut în Banatul sârbesc, medic veterinar dr.
medic veterinar districtual, a fost profund legat de
Ciacova, al cărei trecut istoric l-a cercetat cu pa-
siune. 

Cadru didactic al Liceului Agricol Ciacova, vâ-
nător pasionat, a publicat nenumărate articole pe
teme de istorie locală, etică vânătorească, ornito-
logie, zootehnie, istoria vânătorii din Ciacova şi
Banat în reviste precum „Diana”, „Preludii”, „Su-
flet nou”, Revista de zootehnie şi medicină vete-
rinară. 

Este coautor al valoroasei lucrări „Bicentenarul
activităţii farmaceutice din comuna Ciacova”, Ti-
mişoara, 1995, dar şi autor al mai multor cărţi des-
pre vânătoarea în Ciacova şi în Banat, deosebit de
apreciate în domeniu, dintre care amintim „Vână-
toarea tradiţională în Banat”. 

În ciuda vârstei înaintate, a ţinut să ne onoreze
cu prezenţa la toate evenimentele organizate în
Ciacova în anii 2018-2019, cu ocazia Centenaru-
lui, trecând în nefiinţă, pe neaşteptate, la sfârşitul
verii anului 2019. 

Deosebit de apreciat şi ataşat de comunitatea lo-
cală ciacoveană, îşi doarme somnul de veci la Ti-
mişoara.

Petru Fiat (1897-1979)
S-a născut la 20 februarie 1897 la Ciacova, într-

o familie de ţărani înstăriţi. A urmat şcoala la Cia-
cova, iar în anul 1910 a intrat calfă, devenind apoi
tipograf, la Tipografia Iulius Gammer din Cia-
cova. Între anii 1914-1918, luptă pe front în Pri-
mul Război Mondial, în cadrul batalionului
Walkiria. 

Revenit de pe front, se întoarce, ca tipograf, la
Tipografia Gammer, devenită mai târziu Tipogra-
fia Aleksandar Protici. 

În acelaşi timp, a fost şi un agricultor pasionat,
având peste 21 de hectare de pământ şi animale.
În anul 1923 devine primar al Ciacovei, din partea
Partidului Naţional Ţărănesc, deţinând această
funcţie vreme de 18 ani. 

Preţuit şi respectat de ciavovenii de toate naţio-
nalităţile, mandatul său a fost nu doar îndelungat,
ci şi încărcat de realizări: pietruirea, cu piatră de
munte, a străzilor din Ciacova, construirea Spita-
lului „Dr. Avram Imbroane” din localitate şi a băi-
lor comunale, între anii 1935-1936, construirea
ştrandului din Ciacova şi a bazinului de apă din
Culă, pentru aprovizionarea localităţii noastre, în
anul 1936. 

„Răsplata” a venit câţiva ani mai târziu, după
încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale,
deportarea sa şi a întregii familii în Bărăgan, în
anul 1951. 

În Bărăgan, în localitatea Viişoara, unde i s-a
stabilit domciliu obligatoriu, a lucrat ca zilier la
GAS Mărculeşti, pentru a-şi întreţine familia,
până în anul 1956, când li s-a permis să se întoarcă
acasă. 

La Ciacova nu a mai avut loc decât în calitate
de căruţaş, la DCA iar apoi la CAP... Bănăţean au-
tentic, a cunoscut toate limbile vorbite în Banat:
română, sârbă, germană, maghiară şi ţigăneşte. S-
a stins pe 29 august 1979, fiind înmormântat în ci-
mitirul ortodox din Ciacova.
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