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Sediul consiliului local: Brestovăţ nr. 20,
telefon/fax 0256/231460;
Coordonate: 
45°52′23″ lat. N;
21°40′52″ long. E;
Repere istorice:
-1440 - localitatea este atestată documen-
tar cu numele Brestowetz, ca aparţinând
cetăţii Şoimoş;
-1583 - în Chizdia (Coşarii) se aşază familii
de români ardeleni; 
-sec. al XVII-lea  - aşezarea Brestovăţ este
pustiită sub stăpânirea otomană; 
-satul a fost botezat, se pare, Aga, după nu-
mele unui platou deluros aflat în vestul aşe-
zării şi care se numeşte şi azi... Aga; 
-1717 - Chizdia (Coşarii) avea 16 case lo cu -
ite; 
-1717-1722 - Brestovăţul este reîntemeiat
pe actuala vatră, cu numele de Prestovaz;
-1723-1725 - sunt colonizate 106 familii de
muntenegreni (sârbi), apoi alte 27 de familii,
-1797 - au loc primele colonizări cu popu-
laţie maghiară şi slovacă;
-1828 - sunt atrase noi familii de colonişti
ma ghiari;
-1828 - satul Lukarecz este consemnat ca
o localitate sârbească cu populaţie de re li -
gie ortodoxă;
-mijlocul sec. XIX - în satul Teş se aşază fa -
mi  lii de slovaci venite din nordul Ungariei,
din părţile oraşului Pozsonj (Bra tis la va); 
-1870 - este înfiinţat oficiul poştal din Bres -
tovăţ, la insistenţele proprietarului do me niu -
lui, Alexandru Ianicsary;
-1921 - administraţia românească impune
satulului Kisdia numele de Chizdia;
-1926 - se înfiinţează corul mixt din Bres to -
văţ, condus de preotul Andrei B. Andraş;
-1936 - Brestovăţul avea 301 case, şcoală
pr i  mară, cor mixt, oficiu poştal;
-1950 - preotul Mihail Bosovici scrie
Croni-ca parohiei ortodoxe române din
Chizdia;
-21.04.1950 se naşte la Brestovăţ Ghe.
Babeţ, poet în grai bănăţean, pictor naiv; 
6.10.1951- se naşte la Coşarii (Chizdia) re-
numita so lis tă de muzică populară bănă-
ţeană Elena Jurjescu (căsătorită Todi);
-1961 - s-a construit clădirea şcolii din Bres-
tovăţ ( clasele I-VIII); 
-2002 - co mu na Bres to văţ avea 818 lo -
cuitori; 
-2009 - are loc la Coşarii prima ediţie a Fes-
tivalului concurs de folclor "Câ te stele-s pe
Banat" şi “Zilele culturii armâne”;

-2010 - în satul Teş biserica baptistă organi-
zează prima ediţie a „Taberei creştine”;
-este asfaltat drumul Brestovăţ-Co şarii;
- Liubomir Stepanov şi  Nicolae Igna pu-
blică lucrarea “Chizdia-Coşarii - repere
monogafice”;
-2013 - sunt asfaltate toate străzile comu-
nale din satul  Brestovăţ;
-8.09.2013 - formaţie folclorică din Bresto-
văţ participă pentru prima dată la ruga din
sat (instructori Delia şi Ovidiu Briscan);
-a fost modernizat (asfaltat) drumul comu-
nal Brestovăţ-Coşarii;
-primăria este  dotată cu  un buldo-excava-
tor pentru situaţii de  urgenţă; 
-este construită o grădiniţă nouă (parter
plus etaj) la Brestovăţ;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 674 persoane, din care:
- masculin = 348 persoane
- feminin = 326 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
468
Sate componente = Brestovăţ, Coşarii
(fostă Chizdia -1440, Kis Gyal - „Gialu Mic”),
Hodoş (1256), Lucareţ (1471), Teş (1337);
Instituţii şcolare: Şcoala gimnazială:
Brestovăţ; Şcoală primară: Teş; Grădiniţa:
Bres to văţ;
Instituţii sanitare: Dispensar medical:
Bres tovăţ; Cabinet sanitar-veterinar: Bres -
to văţ; 
Instituţii culturale: Cămine culturale: Bres -
tovăţ, Coşarii, Lu ca reţ şi Teş;
Baze sportive: Teren de sport în localitatea
Teş;
Biserici: Ortodoxe române: Bres tovăţ
(1927), Lucareţ (1925), Coşarii (1840), Teş
(1760) şi Hodoş (1897); Ortodoxă sârbă:
Lucareţ (1779); Greco-catolică: Coşarii
(1870); Romano-catolică: Brestovăţ (1923);
Baptiste: Brestovăţ (1995), Coşa rii (1994),
Teş (1997);
Ruga: Lucareţ (Înălţarea Domnului); Teş
(Ru sa lii); Brestovăţ (8.09. - Sf. Maria Mică);
Coşarii (8.09. - Sf. Maria Mică); Hodoş (26
octombrie - Sf. Dumitru).
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CTITORII AGORA
În jurul anului 1471, în Lucareţ, alături de

românii băştinaşi se aşază sârbi refugiaţi din
calea otomanilor. Colonizarea populaţiei sâr-
beşti este sprijinită de regele Matei Corvin şi
de Pavel Chinezul. Către sfârşitul secolului al
XVIII-lea, domeniul Lucareţ este cumpărat
de fraţii armâni Agora, originari din Mace -
donia. Aceştia sunt consideraţi, conform tra -
diţiei locale, dar şi unei însemnări de pe o
Evan ghelie păstrată în biserică, ctitorii bise -
ricii ortodoxe sârbe, cu hramul „Sfântul
Gheor ghe". Aceasta a fost ridicată între anii

1790-1792 din bârne de
ste jar, având pe reţii ten-
cuiţi cu pă mânt, atât la
exterior, cât şi la interior.
Peste pro na os se înalţă
un turn de lemn. La în ce -
put, învelitoarea turnului
a fost de şindrilă, apoi a
fost înlocuită cu ţiglă pro-
filată (1945). E po sibil ca
atunci să fi fost acoperită şi pictura care se
presupune că împodobea bolta semicilin-
drică a naosului. În curtea bisericii se mai
păstrează şi azi o mică clopotniţă separată.

CHIZDIA
În anul 1965, regimul comunist a schimbat în jude-

ţul Timiş numele unor localităţi care păreau autorităţi-
lor că au anumite conotaţii triviale sau rasiste. Aşa au
ajuns aşezările Omoru Mic şi Omoru Mare din comu-
na Den ta să fie rebotezate Rovi niţa Mare şi Rovi niţa
Mică. La fel, satul Jadani, aparţinând de co muna
Orţişoara, a deve nit Corneşti. Şi tot atunci, vechea
aşe zare Chizdia (Kisdia, toponim de origine maghia-
ră (Kis Gya sau „satul mic”) a primit nu me le de
Coşarii, aşa cum se numeşte şi azi în mod oficial. Mai
mulţi lo-calnici au încercat după 1990 să determine
au-to-rităţile să accepte revenirea la vechiul nume (la
anul 1440 satul se numea FelsőKizdia, la 1661
Kisdia, la 1924 Chizdia), dar acest lucru nu s-a întâm-
plat.

ELENA JURJESCU TODI
S-a născut la 6 octombrie 1951, în satul Coşarii. Elevă la Liceul teore -

tic din Timişoa ra, este îndrumată spre muzică de profesorul Marius Ţei -
cu. Are apariţii pe scenă cu an samblurile “Banatul”, „Timişul”, „Seme ni cul”
şi Orchestra Populară Radio, lucrând cu di rijori ca George Vancu, Ion
Odrobot, Gelu Stan sau Radu Voi nescu. Intră prin concurs în An samblul
profesionist de dansuri “Ba natul” din Timişoara (septembrie 1973). Face
primele înre gistrări ca solistă vocală la Radio Timi-şoara (1973). Urmea ză
în registrări radio şi discuri la RTV Liubliana (Slovenia - 1974), Radio Bu -
cureşti, “Electre cord” Bucureşti etc. Efec-tuează nume roase turnee în Franţa, Italia, Gre cia,
Austria, Ger ma nia, Ce ho slovacia, URSS, Bulga ria, Un garia, Basa rabia etc. Obţine Pre-miul
special al Cen tru lui de Creaţie al mişcării artistice din Bucureşti - la Festivalul „Maria Tănase”
- Craiova, 1973, Pre miul „Ethnos”, Diploma de membru al Academiei Artelor Tradiţio na le din
Ro mânia - august 2000. A înregistrat pes te 100 de cântece la Radio Bucureşti, are nume roase
discuri în re gistrate la “Elec  trecord”, cinci compact discuri cu cântece vechi şi noi. Între 1973 -
1981 are zeci şi zeci de apariţii la Te le viziu nea Ro  mâ nă. Redac tor la revista „Deş tep  ta rea aro -
mâni lor” din Bucu reşti, re dac tor la Tele vi ziu nea „Europa Nova” (din 1995). Repertoriul Elenei
Jurjescu cuprinde cântece culese de la sursă, din folclorul timi şean: „În grădina lui Ion",
„Colo-n vale la cireş", „Ioane, Ioane", melodii ridicate la un nivel deosebit datorită muzicali-
tăţii glasului Elenei Jurjescu. Autenticitatea repertoriului artistei din Coşarii a determinat, de alt-
fel, şi cronicile elogioase pe care i le-a dedicat ma re le folclorist Hary Brau-ner (întemeietorul
In sti tu tului de Folclor din Bucureşti şi al or chestrei de muzică populară „Barbu Lăutaru" - 1946)
în publicaţia „Cum creşte iarba”. Din  anul 2009, Elena Jurjescu Todi organizează în comuna
natală Festivalul de folclor intitulat „Câte stele-s pe Banat”.

FOTODOCUMENT:

LUCAREŢ
Cariera de bazalt - noiembrie 2011
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SINA, BARONUL AROMÂN 
Familia baronilor aromâni Sina a făcut o carieră deo sebită în Europa

Centrală a secolelor al XVIII-lea  şi al XIX-lea. Ori gi nară din Mos co pole
(Albania), familia Sina părăseşte oraşul după distrugerea acestuia de
către otomani. Se stabileşte mai întâi în Croa ţi a, apoi la Vie  na, unde se
ocupă cu ne go ţul tutu nului, bumba cului şi al bu nurilor ali men tare.

Întemeietorul Casei Sina, Simon (născut la Mos co pole în anul 1753,
decedat la Viena în 1822, foto-stânga) dezvoltă afaceri le fami liei cu pri-
cepere şi devine cea de-a doua putere financiară la Viena (după Banca
Roths child). Simion Sina era în relaţii cu Ali Tebelin, paşa din Ioanina, iar legenda spune că
o parte din averea familiei Sina ar fi prove nit din fondurile depuse de paşă în seifurile familiei
Sina şi abandonate în urma asasi nării sale de către un ofiţer francez (eveniment descris de
scriitorul Alexandre Dumas în ro ma nul „Contele de Monte Cristo”).

Mulţumită re laţiilor strânse pe care le avea la Sankt Peters burg, Sina a fost depozitarul ave -
ri lor aristocraţiei ruse - între care şi cea a familiei Ki seleff - şi a re pre zentat timp de ani de zile
o contraputere economică faţă de fa milia Rothschild, finan ţând, între alte le, propaganda ţaris -
tă în Balcani. Simon Sina a fost consul şi ministru al Greciei la Viena, Mün  chen şi Berlin,
mem bru al Camerei Mag naţilor din Un ga ria, consilier intim austriac, Cavaler al Ordinului Co -
roanei de Fier cl. I, membru al Senatului, respon sabil cu Acade mia Im pe rială de Ştiinţe. Sina
a dăruit bani mulţi sta tului grec, constru ind Aca demia din Atena şi fiind considerat ca „ever -

get” -binefăcător al Naţi unii Elene- iar o stra dă din Ate na îi poartă astăzi
numele. Printre construcţiile finanţate de Simon Sina se numără primul pod
construit peste Dunăre la Budapesta, Institutul orbilor, Palatul Aca demiei
Ungare de Şti inţe, Con servatorul din Bu dapesta. 

Faima fiului său Georg-Simon Sina (n. Vie na 1782 - d. 1856) a fost la fel
de mare (foto, stânga). A primit titluri de nobleţe de la împăratul Francisc II
în anul 1818, în urma cum părării moşiilor de la Hodoş şi Chizdia (Kizdia),
de venind baron. Nepotul, Simon-George (1810-1876), a con  tinuat opera
ta tălui şi a bu nicului său, mă rind ave rea familiei şi repu taţia ei internaţion-
ală.

PATRIMONIU:
MONUMENTUL DIN

CURTEA  MITROPOLIEI
Biserica de lemn din satul Hodoş cu hramul „Sfântul Dumitru” este datată

de o inscripţie aflată pe iconostas din anul 1774, însă pe icoana
împărătească se găseşte inscripţionat anul 1762. Micul lăcaş de cult a fost
construit din bârne cioplite din lemn de stejar lipite cu pământ, cu învelitoare
din şindrilă. Biserica a in trat pe lista monumentelor istorice din ju-deţul Timiş
după ce în anul 1968 a fost mutată de la Hodoş la Timişoara, în curtea Mi -
tropoliei Banatului de pe Bulevardul C.D. Loga, numărul 7. 
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Leac dă ţânut mince (fragmente) Gheorghe Babeţ

“Vremea triecie, vriemea vine,    Cinăr fiind, îţi amincea            ...Aşa că, tare grăbit,                 
Da’ nu-i binie pântru minie...”     Cum pră tăt natu-ntrăba          La păcică o buit:
Uica Niţă tăt cânta                    Fără nişiun pic dă ho:             Când pră clanţă o-aspăsat            
Când vegea că-mbătrânia.       -”Mă! Voi şciţ cinie mi-s io?!”     Baş dă tăce s-o zuitat:               

Când obrazu-i s-o zbârşit,        (Acu, vedz, i-o măi rămas-      -”Po’ dî  şie să mă bag io aişi
Părun-n cap i s-o albit,             Dzâcând c-un fârtai dă glas-    În cap gol, fără opinşi?!
Spinarea s-o cocârjât                Parică ar îmbla în vis:             Aişi dzâşie: FĂRMĂCIE
Şi ţoalili-i s-or lărjit.                  -”Da’...io, oare, şinie mi-s?!”     Iar mie-m trăb-o răchie.
....................................... ......................................
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