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EHLING,
?tefan

Prozator, eseist, n?scut la M?n??tur, Jud. Arad, 1940;
Studii:
?coala primar? în satul natal; ?coala pedagogic? din Timi?oara (1952-1959) ; Universitatea
din Timi?oara, Facultatea de filologie, sec?ia român?-german? (1959-1964);
Profesii ?i locuri de munc?:
Profesor de limba român? la ?coala general? Graba?i; Licee din Drobeta TurnuSeverin(agricol, economic, sanitar, teoretic, pedagogic, Grup ?colar) 1968-2006) Inspector
?colar(1968-1969; 1990-1994)
Membru al Uniunii Scriitorilor din România;
C?s?torit cu Maria Ecaterina Ehling, profesoar? de limba român? ?i limba francez?.
Premii literare:
Premiul pentru debut al Filialei Timi?oara a Uniunii Scriitorilor din România pentru
romanul „Martha”(2008) ; Premiul „Pro cultura Timisiensis”(2014).
Volume publicate:
„Martha”, roman, Editura„Marineasa”(2008); „Profesor H?bner”, roman, Editura
„Marineasa”(2010); „N-ai de gând, domnule, s? la?i garda jos?”, roman, Editura
„Artpress”(2012); „Nu-l blama?i pe ambi?ios!”roman-Editura „TIM” Re?i?a(2013);
„Cu hora nainte”, roman, Editura „TIM” Re?i?a(2014)
Referin?e critice:
În volume:
Gheorghe Seche?an-„Postfa?? la romanul„N-ai de gând,domnule, s? la?i garda jos?”
Alexandru Ruja-în „Lecturi, c?r?i, zile”, Editura UTV; Cornel Ungureanu-Prefa?? la romanul
„Martha” ?i „Literatura Banatului”-; Enciclopedia Banatului”;

În periodice:
Simona Grazia Dima, în „România literar?” nr 37 din 19 septembrie 2008 Gra?iela Benga, în
„Via?a româneasc?”, nr 11/2008; Ines Reeb Gische în „Temeschburger Heimatblatt” (
Germania); Eugen Bunaru în „Orizont”nr 4/2011; Gheorghe Jurma, în„Jurnal de Cara?Severin”/; Edith Guip Cobilanschi-în „Echo der Vortragsreihe”?i în „Reflex”; Lucia Jucu
Atanasiu în „Orizont” nr 5/2013; Marian Odangiu în „Orizont”nr 12/2013 ?i nr 2/2015; Olimpia
Berca în „Confluen?e literare” ?i în „Banat”; Eugen Dorcescu în „Confluen?e literare” ?i în

„Orient latin” Gheorghe Seche?an în „Tribuna” ?i „Actualitatea literar?”; Adrian Dinu Rachieru
în „Cultura”; Dorin Murariu în „Banat”; Simona Mocioalc? în „Memorial 1989” Lucian Vasile
Szabo; Romanul „Profesor H?bner” a fost nominalizat la Edi?ia a V-a a Premiilor revistei
„Observator Cultural”, iar alte trei romane ale autorului au fost nominalizate la trei edi?ii
consecutive ale Premiilor Uniunii Scriitorilor Filiala Timi?oara(2012, 2013?i 2014).
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