
BOLDUR

151MIC ATLAS 

AL JUDEŢULUI TIMIŞ

Sediul consiliului local: Boldur nr. 176,
telefon/fax 0256/356947;
Coordonate:
45°41′35″ lat. N;
21°47′02″ long. E;
Repere istorice:
-1290 - prima atestare  sub numele de Bul der;
-1471 - moşia Boldur se afla în posesia fa -
mi  liei lui Ştefan Poşa;
-1597 - comuna Boldur e amintită cu ocazia
in tro ducerii familiei Bejan în posesiunea co -
munei Belinţ;
-1717 - satul Jabăr avea 33 de case;
-1739 - sunt pedepsiţi  boldurenii ca  re în
timpul războiului cu otomanii „au lu crat îm-
potriva ar ma  tei austriece”;
-1739 - satul era format din două gru puri:
„ro mâni neaoşi (frătuţi) şi din mun teni,
sau bufeni, colonişti veniţi din Olte nia”;
-în Ohaba Forgaci trăiau 1 741 de ro mâni,
27 de germani şi 17 unguri;
-3 aprilie 1859 - s-a născut la Jabăr Ştefan
Petrovici, avocat şi deputat (d.21. 07. 1922);
-19 aprilie 1891 - s-a născut la Jabăr ba ri -
tonul Laurian Nicorescu (d.15.05.1935); 
-1907-1908 - interiorul bisericii ortodoxe din
Boldur este pictat de Virgil Simonescu;
-30 august 1935 - se naşte la Ohaba
Forgaci  Nicolae Iliaş, prof. univ. dr. ing.,
rector al Universităţii din Petroşani;
-1936 - Boldur avea 276 de case, şcoală pri-
mară, un cor mixt;
-1936 - la Sinersig era şcoală primară, cor,
bibliotecă şcolară, societate culturală, casă
naţională, oficiu poştal şi gară;
-7 octombrie 1938 - se naşte la Ohaba For -
gaci Ştefan Pătruţ, folclorist şi monograf
(d.3.08.2003);
-4 august 1942 - se naşte la Sinersig Ioan
Valcan, inginer, consilier municipal (Lugoj); 
-18 de cem brie 1942 - se naşte la Jabăr so -
lis tul de muzică populară Ionel Mun teanu; 
-21 septembrie 1945 - se naşte la Ohaba
For gaci publicistul şi poetul Nicolae Sârbu;
-24 ia nua rie 1948 - se naşte la Boldur Ioan
Iovan, artist plastic şi critic de artă;
-4 februarie 1950 - se naşte la Si nersig Ioan
Savu, lider al Re vo lu ţiei din 1989;
-29 iulie 1952 - se naşte la Si nersig Lili a na
Savu Ba dea, so lis tă de mu zică po pulară; b
-12 no iembrie 1956 - se naş te la Si nersig
Au re  lia Roşu, solis tă de muzică popu lară;  
-1997 - apare publicaţia “Boldureanca” cu
informaţii diverse despre comunitatea loca lă;
-2002 - comuna Boldur avea 2 259 de locu -
i  tori;

-2010 - la Ohaba-Forgaci este amenajat pe -
 i      sa gistic un parc pe 7 000 de metri pătraţi;
-2013 - este terminată asfaltarea drumului
care leagă satul Ohaba Forgaci de municip-
iul Lugoj (11,7 km.);
-5-6.10. 2013 - la Sinersig şi Ohaba Forgaci
a  avut loc prima ediţie a Festivalului Inter-
naţional de recitare în grai străbun şi folclor
autentic „Ştefan Pătruţ”;
-2013 - 1 300 de hectare sunt cultivate de
investitori italieni (650 de hectare la  Ohaba
Forgaci şi 615 la Boldur);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 2 439 persoane, din care:
- masculin = 1 152 persoane
- feminin = 1 287 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
947
Sate componente: Boldur, Jabăr (1597,
Sabar), Ohaba Forgaci (1369, Forgácsfalva
-„satul lui Forgaci”), Si ner sig (1631, Szemc -
zeg);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială:
Boldur; Şcoli primare: Ja băr, Ohaba For-
gaci, Sinersig; Grădiniţe: Boldur, Jabăr,
Ohaba Forgaci şi Sinersig;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Boldur (două); Puncte sanitare: Jabăr,
Ohaba Forgaci şi Sinersig; Cabinet stoma-
tologic: Boldur; Farmacie umană: Boldur;
Cabinete sanitar-veterinare: Ohaba Forgaci.
Instituţii culturale: Cămine culturale: Bol -
dur, Jabăr, Ohaba Forgaci şi Sinersig; Bi -
blio teca: Boldur (1974);
Biserici: Ortodoxe: Boldur (1868), Ohaba
Forgaci (1894), Jabăr (1889) şi Si nersig
(1913); Greco-catolică: Oha ba Forgaci;
Romano-catolică: Siner sig (1904); Adven-
tistă: (Sinersig); 
Ruga: Boldur (8-9 septembrie), Ohaba For -
 gaci (a 2-a şi a 3-a zi de Sfintele Paşti),
Jabăr (29-30 iunie), Sinersig (26 octombrie -
Sfân tul Dumitru);
Cetăţeni de onoare: Ştefan Pătruţ (post
mortem), Nicolae Sârbu, Nicolae Iliaş.
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Ştefan Pătruţ, profesor de limba şi litera -
tura română, folclorist şi monograf, s-a năs-
cut la 7 octombrie 1938 în satul Ohaba For -
gaci. Începând cu anul 1992, publică vo lu -
me   le: „Pa  orii” (1992), „O lume de rai”
(1993), „Când vân tu’ nu bace” (1997),
„Aş teptăm să fiecie vaca” (1998), „Paori
po gani” sau „Bă năţan în ţoalele me le”
(1999), „Antologia poe ziei în grai bănă -
ţean” (1999). A publicat volume în cola -
borare, cum ar fi: „La givan”, „Să raşi bogaţ”,
„Ca-n sat la noi”, „Cu Pogegu supt pi cior”,
„La poş mân dre” (trei volume), „Gura satului
la radio Timişoara” (volumele I şi III), fiind o
prezenţă activă mult timp, alături de Ioan Ia -
cob Bencei, Ioan Vio rel Bol dureanu, Petru
Chira şi regretatul Ma rius Mun teanu, în ca -

drul emisiunii „Gura Sa tului”, generos di fu -
zată de Radio Timi şoara vre me de ani buni.
Plecat prea devreme la cele veş nice (2003)
Ştefan Pătruţ a lăsat moştenire bă nă ţenilor,
alături de poe ziile sale, o lu cra re im portantă
şi anu me „Mo no grafia co munei Boldur”.
Vo lu mul a fost lansat postum în 2 sep tembrie
2006, cu prilejul sărbătorii „Fiii sa  tului”, la Că -
mi nul cultural din Ohaba For gaci. Monografia
a apărut la editura Na gard din Lugoj, pre zen -
tarea acesteia fiind făcută de poetul Ni co lae
Sârbu, direc torul Bibliotecii Jude ţe ne „Paul
Ior govici” din muni cipiul Re şiţa. Me mo ria lui
Ştefan Pătruţ a fost cinstită nu doar de local-
nici, ci şi de scriitori în grai bă năţean din Ti -
mi   şoara, Fă get şi Lugoj. Trece la cele veş -
nice la 3 august 2003.

POMPA CEA VECHE
O a ne xă a primăriei din Boldur găz du  ieş te

o a de  vă rată co moa ră teh ni că, o piesă de
mu zeu şi nu nu mai. E vor ba
despre o ve che pompă de
stins in cendii con fecţionată
la anul 1893, pe vremea Im -
periului austro-ungar. Bă -
trâna pom pă se află încă în
in ventarul Pri măriei, fi ind în
stare de func ţionare. Este
vopsită în „ro şu pompier”.
„Şa reta cu apă” are roţile cu
spiţe de lemn. Pentru a pu -

ne în func ţiune tulumba în cazul izbucnirii
unui in cendiu, era nevoie de o echipă de
pompieri voluntari formată din patru-cinci să -

teni puternici. Dacă ar trebui
să func ţi o ne ze din plin, şase
oameni vân  joşi abia ar reuşi
să o mâ nu ias că. Pom  pa cu
ac ţiu  ne ma   nuală are ca utilaj
anexă o plat formă cu roţi
imen se, con fec ţiona te tot de
lemn. Plat  for ma trasă de cai
tran sporta sa caua din care îşi
lu au pompierii apa necesară
pentru stingerea in cen diilor.

MONOGRAFIA COMUNEI

COLECŢIA „Jurca Lugojanu” 
Clădirea Primăriei din Boldur, nu foarte mare, te întâmpină, surprinzător, ca o si me ză ru -

ra lă, pe reţii fiindu-i îm podobiţi cu pic turile în ulei semnate de regretatul artist plastic Jurca
Lu gojanu, cel care, în anii ‘90, a pictat şi biserica din Ohaba Forgaci, aşezare care aparţine
de comuna Boldur. Ini ţiativa adu cerii la Boldur a unei părţi din tablourile pic ta te de Jurca Lu -
go janu a fost a primarului Cristian Stoi, care l-a capacitat în acest sens pe artist şi care, sen -
si bilizat astfel, a donat pri  măriei mai multe lucrări de-ale sale. Pictorul Jurca Lu goja nu nu a
ajuns să va dă inaugura rea galeriei de la Boldur şi nici pre ţu irea localnicilor: a tre cut la cele
veşnice înainte de a-i fi fost acordat titlul de „Ce tă ţean de Onoa re” al comunei Boldur...

CONACUL  VARGICI

A fost ridicat în anul  1869 la Sinersig,  în stil
baroc,  de bogata  familie   Vargici.  O istorie
tragică legată de conacul de la Sinersig s-a
petrecut în anul 1918, când localnicii  au deva-
stat conacul şi depozitul de cereale.
Proprietarul, groful Emeric Vargici, aflat la
Timişoara, trimite jandarmii austro-ungari  să
potolească răzmeriţa.  Mai mulţi săteni sunt
arestaţi şi împuşcaţi în marginea satului, în
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CRITICUL 
S-a născut în 24 ia -

nua rie 1948, în satul Bol -
dur. Ab    solvent al Liceului
„C. Bre    di cea nu” din Lu -
goj. Ab sol vent al Fa  cul tă -
ţii de De sen a Uni ver si -
tăţii din Ti mi  şoa ra. Absol -
vent al Institutului de Arte
Plas tice „Nico lae Gri go -

res  cu” Bu cu reşti, sec ţia muzeo lo gie, cu lu -
cra rea de li cenţă „Pictori ai Ol tului", co or do -
na tor prof. univ. dr. Gheor  ghe Achi -
ţei. Doc  to rat cu teza „Structuri ale -
go rice ale ima gi nii în arta ro mâ -
neas că mo der nă şi con tem porană"
la U ni versitatea Ba beş-Bolyai, Cluj
Napoca, co or donator şti in  ţific prof.
univ. dr. Mir cea Ţo ca. Mem bru al
UAP din România, Secţia cri ti că,
din anul 1986. Pre şe dinte al So cie -
tăţii cultu ra le „Ar  cade” din 1990.
Con  fe renţiar la Fa cul tatea de De -
sign a Uni ver sităţii „Tibis cus” Ti mi -
şoa ra. Vi ce preşe din te al Fi lia lei
U.A.P. Ti mi şoa ra. A publicat în

„Arta", „Ori zont", „Ro mâ nia li te rară", „Con -
tem  po ranul", „Am fi teatru", „Fo rum", „Ar ca -
de", „Paralela 45" („Renaş terea Bănă ţea -
nă"), „Orient latin", „Redeş teptarea", „Dra -
 pelul", „Ar ca", „Aradul cul tural", „Ate lier",
„Patri mo nium Bana ti cum", „Ba  na tul", „Litera -
torul", „Oltul", „Flamura", „Ra    muri", „To mis".
Cărţi ti pă  rite - „Stil şi expre sivi ta te“, 1997;
„Gră di nile in terioare“; „Jecza. Ieşi rea din
cub“, 2000; „Ro mul Nuţiu. Cro ma ti că şi
semni ficare“, 2002; „Aprox imaţii şi co res -
ponden ţe“.  Lau reat al Fes ti valului Na ţio nal
al Institu telor de Arte, Timi şoara (1973), Pre -

miul I al Cen  trului uni ver sitar Ti -
mi şoa ra în ca drul Cer   cu rilor şti -
 inţi f i ce stu den ţeşti (1973), La u -
reat al Festi va lului Naţio nal de
Li te ra tu ră, Ora dea (1974), Pre     -
 miul na  ţio nal pen tru cri tică şi teo -
ria ar tei, Sibiu (1974), Pre miul
na ţional al So cie tăţii stu  denţilor
fol clorişti, Sucea va (1974), No -
mi  na lizat pentru pre miul U.A.P.,
Critică de artă, 1996. Nume roa -
se ex po  ziţii în ţară şi stră i nătate,
per sonale şi de grup. 

AVOCATUL 

MEMORANDIŞTILOR

În satul Jabăr, la 3 aprilie 1859, se naşte
Ştefan Petrovici, cel care va deveni unul
dintre marii avocaţi şi oameni politici care au
luptat pentru cauza românilor bănăţeni.
Începe şcoala în comuna natală, urmează
Liceul de Stat din Lugoj, apoi studiile supe-
rioare la Viena, la Facultatea de Drept, dar le
continuă la Budapesta, unde a obţinut diplo-
ma de doctor în drept şi licenţa de avocat. Se
întoarce în Banat şi se stabileşte la Lugoj, ca
avocat. Ca om politic, Ştefan Pe trovici a fost
membru al Partidului Naţional Român, care
activa în folosul ca u zei româ nilor din
Ungaria. În anul 1905 este ales în circum-
scripţia electorală Zor len ţu Ma re din Caraş-
Severin deputat în Parla mentul din Buda -
pesta. A rămas faimos discursul său rostit în
şedinţa din 6 iulie 1906, prin care se opunea

vehement po  li ti cii de
maghia ri zare for ţată a
ro mâ nilor practicată de
gu ver nul de la Bu da -
pesta. A făcut in ter pe -
lări cu privi re la situaţia
şcolilor şi a abu zu rilor
din ju deţul Ca  raş-Se -
ve rin, ce rând res  pec ta-
rea li bertăţii na   ţionale,
a pă  rând în vă  ţă mân tul
românesc de te ribila le -
ge şcolară a ministrului Appony şi a criticat
legea electo rală anti-românească promovată
de contele An drássy Gyula, mi nis tru de inter -
ne al Ungariei între anii 1906-1913. Ştefan
Pe tro vici a dus o muncă i n tensă în folosul
bise ricii, fiind ales deputat sinodal al adunării
eparhiale din Ca-ransebeş. A fost membru al
ASTREI, membru al Societăţii pentru fondul
de Teatru Ro mân înfiinţată în anul 1870,
eveniment care a marcat gruparea forţelor

ziua de Sfântul Dimitrie, 26 octombrie. După Marea Unire conacul a ajuns  în proprietatea
familiilor  Roşu şi Jung,  iar după 1947  clădirea  ajunge sediu de Cooperativă Agricolă de
Producţie. Între  anii  1969 - 1982 conacul este preluat  de către Casa de Copii din Lugoj.
Abandonat  de autorităţi, e preluată din nou, în 1995, de către Casa de Copii Şcolari din
Lugoj. Proprietarul conacului de la Sinerisg, Consiliului Judeţean Timiş, alocă fonduri impor-
tante pentru renovarea lui, finalizată în toamna  anului 2013. Conacul se află în administrarea
Direcţiei de Protecţie Socială a județului Timiş. 
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VOCILE SINERSIGULUI
Comuna Boldur are două fiice care fac

cins te muzicii populare bănăţene. Prima,
Liliana Savu Badea (foto, dreapta) s-a năs-
cut la 29 iulie 1952 la Sinersig. A urmat cur-
surile Liceului de Mu zică, unde a făcut canto
clasic, apoi a ab sol vit Facultatea de Muzică
din Timişoara. Stu dentă fiind, activează în
ansamblul „Doi na Ti mişului”. Colaborează cu
an sam bluri im por tante, ca: „Timişul”, „Ana
Lu  go  ja na”, „Ba na tul”, „Caransebeşana”, „Iz -
voraşul”. Parti ci pă la festivaluri de gen orga-
nizate pe plan ju deţean, naţional sau în afara
gra niţelor ţării. În anul 1990 devine direc-
toarea Casei de Cul  tură din Buziaş. A înre -
gistrat albumele: „A nii vin, anii se duc” şi
„De când mă ştiu am cân tat”.

Cealaltă voce fer -
mecată a Si ner  si gului
es te Au  re lia Roşu
(Po pa) (foto, stânga)
năs cu tă în 12 no iem -
brie 1956. Stu diază
fol clo rul timi şean la
Şcoa la Po pu lară de
Ar tă din Timi şoara,
fiind în dru  mată de
tara gotistul Pa vel Ro -
şu, un pedagog de -

săvârşit. Solista beneficiază de lecţiile Anei
Pacatiuş, care i-a fost profe soară. Aurelia
Roşu Po  pa participă în anii ’70-‘80 la
numeroase festivaluri, ob ţinând locuri frun-
taşe, aşa cum a fost locul I la Festi va lul
Naţional de Folclor (1978), Premiul Special
la Fes ti valul Voci Tinere, este lau reată la
Festivalul Cânte cului şi Portului Popular,
este prezentă la Festivalul „Mu gurel de cân-

tec ro  mânesc" şi par -
ti cipă cu orchestra
Ca   sei de Cultură din
Ti mişoara la Fes ti va -
lul inter na ţi onal din
Aus tria. Fa ce turnee
în ţa ră cu or ches tra
„Rap  so dia Ro      mâ -
 nă". În re  gis trea ză în
Stu di oul Ra dio Timi -
şoa   ra, dar şi cu Or -
 ches  tra An sam blu lui
Cio cârlia din Bu cu -
reşti, condu să de maestrul Paraschiv
Oprea. Jurnalistul Ni co  lae Pârvu i-a dedicat
solistei Aurelia Roşu Popa cartea „La iz vo rul
dorului” - cu 60 de fo to grafii care re flectă as -
pec te din viaţa şi cariera cântă reţei. În două
din capitolele vo lu mului sunt re produ se a -
precieri şi cronici elo  gioase, dar şi pă rerile
ad miratorilor din S.U.A., Canada, Elveţia,
Iugoslavia sau Un garia.

Satul Jabăr l-a dat muzicii populare bă nă -
ţene pe Ionel Munteanu, născut la 18 de -
cem brie 1942. Şi el urmează Şcoala de Artă
Populară din Timişoara, îndrumat fiind de
profesoara Dora Stan. Îşi începe cariera ca
solist în orchestra populară din Lugoj, diri-
jată de Socol Ian cu lovici, apoi evoluează ca
solist al Orchestrei IGOT Timişoara, di rijată
de Ion Odrobot şi Io nel Bogdan, peri oa dă
în care susţin concerte în Banatul româ nesc
şi în cel sârbesc. Înce pând cu anii ’70,
imprimă mai multe melodii la Radio Timi -
şoara (dar şi cu Orchestra Populară Ra dio,
dirijor G. Vancu), printre care pot fi amintite
„Mân druliţă, puişor” sau „Ană dragă,
Ani şoa ră".

cul turale ro mâ neşti într-un front pro gra matic
în vede rea organi ză rii lup tei pentru o institu -
ţie teatrală ro mâ nească. Ca avocat la Lugoj
(oraş consi de rat în a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea „capitala românismului
bănăţean”), dr. Şte fan Pe tro vici s-a remarcat
ca apărător al pu blicistului şi patriotului Aurel
C. Popovici în pro cesul in tentat de autorită -
ţile maghiare pen  tru protestul vehement al lui
Popovici la a dre sa politicii de maghiarizare
forţată care se petrecea în Transilvania şi
Banat. De altfel, Ştefan Petro vici avea să fie
referent într-un alt proces de mare ecou
naţional, „Pro ce sul memoran diş tilor”, des-
făşurat între 25 apri lie - 25 mai 1894, la Cluj.

Dr. Petrovici de ve  nise inde zi rabil pentru
autorităţile ma ghia re, după ce a publicat
numeroase articole de pre să, mai ales pen-
tru ziarul „Drep tatea” din Lu goj, în favoarea
naţiunii române, astfel că în anul 1907 Ştefan
Petro vici este supus unui pro ces penal de
presă, fiind acuzat de „agitaţie” la adresa
statului maghiar şi este condamnat samavol-
nic la 6 luni de în chi soare, pedeapsă execu-
tată în acelaşi an la penitenciarul din
Seghedin. După făurirea României Mari, este
numit notar public la Ca  ransebeş, unde func -
ţio nează doar doi ani. Ştefan Pe trovici trece
la cele veşnice la 21 iulie 1922. 
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