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A plecat dintre noi, dup? o lung? ?i grea suferin??
IONEL IACOB BENCEI
Scriitorul s-a n?scut la 18 decembrie 1940, în localitatea Bencecu de Jos, jude?ul Timi?. A
urmat gimnaziul în comuna Pi?chia ?i a studiat la Liceul seral „C. D. Loga”, Timi?oara. A
absolvit Cursurile postliceale de Administra?ie Public? Local? ?i un Curs specializare
Administra?ie Public? Local?, în cadrul C.P.C.P., Bucure?ti
A fost Inspector Administra?ia Public? Local?, Tehnician Întreprinderea de Transport Local
Timi?oara ?i Inspector la Administra?ia Public? Local?, Consiliul Jude?ean Timi?. S-a
num?rat printre întemeietorii Cenaclului de satir? ?i umor „Ridendo”, Membru fondator al
Societ??ii literar-artistice „Sorin Titel” (1989), Membru fondator al Asocia?iei umori?tilor din
Banat (1990) - Vicepre?edinte (1982-1995) Pre?edinte (din 1996); Membru fondator (1994) ?i
Membru de Onoare (2000) al Uniunii Epigrami?tilor din România, Membru fondator al
Cenaclului radiofonic „Gura Satului” (1991), Membru al Societ??ii culturale „Banatul” (1995),
Membru de Onoare al Societ??ii Literar-Artistice „Tibiscus”, Uzdin/Serbia (2012)
A debutat literar în 1978, cu un grupaj epigrame în Revista „Urzica”, iar editorial cu volumul
de poezii Mesaje lirice, poezii (1980). A colaborat periodice precum „Orizont”, „Drapelul ro?u”,
„Urzica”, „Perpetuum comic”, „Rena?terea b?n??ean?”, „Merci”, „Paradox”, „Rede?teptarea”,
„Epigrama”, „AG pe rime”, „Via?a Buz?ului”, „Cugetul” (Craiova), „Anotimpuri Literare”,
„Bobârnacul” (Bistri?a), „Acus” (Sibiu) etc.
A publicat un num?r impresionant de volume de poezii, cronici, fabule, proze scurte,
interviuri ?i memorialistic?: Din sertarele cenzurii, 1993; Epigrame ?i epitafuri, 1994;
De la rondel la... duel epigramatic,1995; D? dor, d? jale, d? drag, 1996; Risipite prin sertare,
2004; Epigrama iacobin? de la începuturi pân? în...2006, 2007; Robii p?mântului, 2007;
Satirice, 2008; La Învierea de Apoi a Cailor, 2009; Traista cu amintiri, 2009; Parodii, 2010;
Florilegiu – 70, 2010; Epigrama iacobin? 2, 2012; Dân Bencec pân la Uzdâni, 2013; Ce-mi
?opte?te mie muza, 2014, Asculta? cum bace vântu ; 2014; Haida? s? c?r?m tuleii, 2015;
75 de prim?veri, 2015; Rondeluri, 2016 ?.a.
Prezent în numeroase lucr?ri în colaborare ?i antologii, IONEL IACOB BENCEI a fost unul
dintre cei mai remarcabili autori de literatur? dialectal?, epigramist ?i umorist de excep?ie, corealizator, timp de aproape treizeci de ani, al emisiunii „Gura Satului” la Radio Timi?oara. A
îngrijit numeroase edi?ii ?i lucr?ri consacrate îndeosebi literaturii în grai b?n??ean. A fost
distins cu numeroase premii literare, în ?ar? ?i în str?in?tate.
Prin plecarea dintre noi a lui IONEL IACOB BENCEI, cultura timi?orean? pierde un spirit
viu, plin de energie ?i generozitate, un umorist nepereche ?i un om a c?rui bun? dispozi?ie

ascundea, adesea, neb?nuite triste?i.
Dumnezeu s?-l odihneasc? în pace!
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