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Sediul consiliului local: Chevereşu Mare
nr. 277, telefon/fax 0256/415008;
Coordonate: 
45°40′01″ lat. N;
21°29′27″ long. E;
Repere istorice:
-sec.al XVII -lea - se în fi in ţează comuna ac -
tuală Chevereş (Ke verish);
-1717 - este menţionat documentar satul
Che  veriş, pe locul actua lei păduri către râul
Timiş;
-1721 - a fost construit sediul poştei;
-mijlocul sec. al XVIII-lea - se prespune că
s-au unit cele trei că tu ne existente atunci:
Cor neanţ (nucleul viitoarei aşe zări Che ve -
reş), Bocea (cel mai mare) şi Drila;
-1784 - se stabilesc în Chevereş moţi exilaţi
de au to rităţile habsburge după răscoala lui
Horea, Cloşca şi Crişan;
-1840 - se naşte la Dragşina Pavel Rotariu,
publicist şi avocat (d.9.06.1919);
-1843 - în satul Chevereş erau 1 770 de 
ro mâni orto docşi, nu mă rul catolicilor nede -
pă şind o sută de persoane; 
-1878 - este construită şcoala primară;
-1896 - se naşte la Chevereşu Mare Pavel
Blidaru, scriitor ţăran, deputat, publicist
(d.1953);
-1907-1914 - mai mult de o sută de locuitori
din Chevereş şi Dragşina emigrează în Sta -
tele Unite ale Americii, consemnează Ioan
Cră ciun în Monografia Chevereşului (ediţie
electronică);
-1930 - în Chevereş se aşază o şatră ţigă -
nească (formată din zece persoane) care se
sedentari zea ză în timp;
-1936 - în comună erau: cor bărbătesc, fan -
fa   ră, casă naţională, monument al eroilor,
moa   ră, percepţie, staţie de poştă şi post de
jandarmi; 
-31 august 1945 - se naşte la Chevereşu
Mare Horia Vermeşan, prof. univ. dr., medic
primar chirurg;
-4 iulie 1955 - se naşte la Vucova Dorel
Cerna, economist, fost director al Băncii
Co       mer   ci ale Române din Timişoara;
-după 1989 - este defrişată pădurea Fă gi -
macului, cu efecte negative asupra preci pi -
ta ţiilor lo ca le;
-20-30 iunie 1997 - la Chevereşu Mare se
or ga nizează  prima tabără naţională de ka -
ra te, organizată de Palatul Copiilor din Ti mi -
şoara;
-2002 - co mu na Che ve  reşu Ma re avea un
nu  măr de 1 942 de locuitori;
-20.09.2007 - în Chevereş se inaugurează

un birou teritorial al Organizaţiei pentru
Apărarea Drepturilor Omului ;
-2008 - apare pu blicaţia „Chevereşanul”,
con   dusă de poetul Petru Vasile To mo iagă;
-2009 - apa re lucrarea „Chevereşu Mare -
schiţă monografică”, autor Sorina Crăciun; 
-2010 - primăria a concesionat 47 de loturi
pentru case; 
-2012 - este construită o şcoală nouă pentru
ciclul primar;
-2012-2013 - sunt reabilitate căminele cultu-
rale din satele Dragşina şi Vucova;
-2013 - este finalizată reţeaua de apă pota-
bilă în Chevereş, Vucova şi Dragşina; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 2 272 persoane, din care:
- masculin = 1 103 persoane
- feminin = 1 169 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
787
Sate componente: Chevereşu Mare, Dragşina
(1442, „kenesi us de Draxfalva”), Vucova
(1717, Vu ko vo);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Che-
ve reşu Mare; Şcoli primare: Dragşina şi Vu-
cova; Grădiniţe: Che ve reşu Mare, Dragşi-
na şi Vu cova;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Che vereşu Mare (do uă) şi Vucova; Cabinet
sanitar-veterinar: Che   vereşu Ma re;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Che -
ve reşu Mare, Drag şina şi Vucova; Bi bli o te -
că: Chevereşu Mare (1960);
Baze sportive: Sala de sport: Chevereşu
Mare;
Biserici: Ortodoxe: Che ve reşu Mare (1839),
Drag şina (1860) şi Vu cova; Gre co-catolice:
Chevereşu Ma re (1777), Drag  şina (1906) şi
Vucova; Evan ghe lică: Vu cova; Baptistă: Cheve -
re şu Mare (1999); Pen ti  costală: Vu co va;
Ruga: Ruga ortodoxă în localităţile: Che ve -
reşu Ma  re (Rusalii), Dragşina (29 iunie - Sf.
Apostoli Petru şi Pavel) şi Vucova (8 sep-
tembrie - Sf. Maria Mică); Ruga ca to lică în
Dragşina (5 octombrie); Ru ga slovacă în lo-
calitatea Vucova (26 oc tom brie).
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În cel de-al treilea deceniu al secolului al
XVIII-lea cel mai vestit locuitor al aşezării
Che ve reşu Mare era considerat bătrânul
Petru Ţărtan (Ţăran, poate) pe care publi-
caţia austriacă „Merkwürdigen Wien” (aflată
în păs tra rea Bibliotecii Centrale din Viena) 
l-a considerat, la moartea chevereşanului,
pe tre  cută în 5 ianuarie 1724, drept „Ma tusa -
lemul Bana tu lui”, având acel Ţăr tan la de -
ce sul său 185 de ani! Stătea scris ast fel în
„Merk wür digen Wien”: „Până
cu câ teva zile înaintea mor -
ţii sa le a pu tut fi văzut, să -
nă tos, în fa ţa sta ţiei de poş -
tă, spri jinindu-se într-un
bas   ton, aşteptând po ma nă
din par  tea că lă to rilor care
co  bo rau din poş talion. S-a
născut în 1539, iar la ră  pi -
rea cetăţii Timi şoa ra din
mâinile creş  tinilor, pe când
păs to rea vitele ta tălui său,
s-a re fu giat din faţa nă -
vălirii ce te lor de tă tari, în
munţi."

Aşadar, dacă povestea in -
serată de publicaţia vie ne ză
ar fi adevărată, atunci via ţa
Ma  tusalemului din Cheve reş
s-ar fi întins pe trei se co le, al
XVI-lea, din 1539, al XVII-lea
în întregime şi al XVIII-lea, pâ nă în anul
1724, pe vremea Ma riei The resia! Iar fiul lui
Petru Ţărtan, Ştefan, ar fi avut la anul morţii
tatălui său 100 de ani, printre se cretele lon -
gevităţii s-ar fi nu  mărat şi faptul că Ţărtan
tatăl „a res pectat cu stric te ţe, după regu lile
cultului ortodox, toate pos tu rile, iar în afara
acestora nu mân ca decât lapte şi co laci cal zi

din făi nă de po rumb, în să zilnic lua câte o
bună în ghiţitură de rachiu de casă." Se pare
că ma re şalul imperial baron Franz Wen  zel
von Wallis (1696-1774) a pus ca Ţărtan să
fie pictat în mă rime naturală, de că tre un pic-
tor german adus de la Timişoara. La un ceas
după ter mi na rea ta bloului, bătrâ nul şi-a găsit
sfâr şi tul în conjurat de cei dragi. Portretul a
fost gravat în cupru şi reprodus în „Merk wür -
di gen Wien“, (con form Wettel Hel muth - „Der

Buzia ser Be zirk. Land -
 schaften mit histo ri schen
Strei s lich tern“, Te mes  var,
Sü  dun  ga    r i sche  Buch -
 druc  kerei, 1919). 

Un alt bănăţean vestit,
po reclit de scri itorul Pe tru
Vin tilă „Matu sa lemul din
Boc şa Vasiova”, a fost
Pe   tru E. Oan ce(a), adică
„Tata Oan cea”, considerat
de critici drept „de po zitarul
a nu me roa   se legende,
glu me, snoa  ve, creatorul
unei lite raturi des pre ţărani
şi satul bănă ţean.” Născut
în anul 1881, Tata Oancea
a trecut la cele veşnice la
vârsta de 92 de ani, în a -
nul 1973. Biblioteca Oră -
şenească din Bocşa îi

poartă azi nu me le. Prin  tre alte per so nalităţi
ale Che ve  re şu lui de altădată se nu mără
Pă truţ Vancea, func ţi onar imperial la cercul
Che vereş, fiul unui fai mos că pitan de lotri,
Petru Vancea, şi, mai a proape de vremurile
noastre, Pavel Bli daru (zis a lu' Ioca) depu-
tat (18 aprilie 1931-5 iunie 1932), scriitor
ţăran, publicist. 

PETRU ŢĂRTAN, MATUSALEMUL DIN CHEVEREŞ

CABANA DICTATORULUI 

Fosta cabană de vânătoare a lui Nicolae Ceauşescu a
fost construită în anul 1978 (modernizată în anii 1991,
2000 şi 2003), la marginea pădurii, la 3 km distanţă de
co muna Chevereşu Mare, o zonă cu posibilităţi de agre-
ment aflată la 27 km est de Timişoara, pe drumul
judeţean Timişoara - Buziaş - Lugoj. Pentru renovarea
cabanei de la Chevereş (Ocolul Silvic Lunca Timişului) au fost investite trei miliarde de lei
vechi, aşa cum s-a întâmplat şi cu celelalte caba ne de vânătoare din judeţul Timiş intrate în
circuitul turistic: cabana de vânătoare din Pişchia, cea de la Cheia (Ocolul Silvic Coşava),
cabana de la Fârdea (Ocolul Silvic Făget) şi sediul Districtului Silvic Lugoj.
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TABĂRĂ „YOUTH HOSTEL“
De-a lungul ultimelor decenii, mii şi mii de copii

şi-au petrecut vacanţele în Tabăra de la Che ve -
reşu Mare, situată într-o frumoasă pădure de fo -
ioase, pe malul stâng al râului Timiş. Tabăra a
fost dotată cu o sală de calculatoare, cu acces la
internet şi cu o infrastructură complet moderni -
zată. În afara programului obişnuit, cei aflaţi în
tabără pot vizita sta ţiunea Buziaş, Parcul Den -
dro logic Bazoş, Timişoa ra, obiective turistice
afla  te la mică dis tanţă. Ca za rea se face în că -
suţe, cu o capacitate totală de 150 de locuri, existând bloc alimentar propriu, cu sală de me -
se, teren de sport, sală de sport cu vestiare cu duşuri cu apă caldă, amfiteatru în aer liber.
Tabăra din comuna timişeană Chevereşu Mare a fost inclusă în circui tul internaţional „Youth
Hostel“ şi astfel poate găzdui în prezent tineri din toată lumea.

„PRICULICI“ - PRIMA 

GAZETĂ ROMÂNEASCĂ
Publicist şi politician, luptător pentru drep-

turile românilor din Banat, Pavel Rotariu s-a
născut în satul timişean Dragşina în anul
1840, în familia învăţătorului George Rotariu
şi a Ecate rinei Ioanovici. După terminarea
cla   selor primare, lu crează ca u -
ce  nic, dar în anul 1853 se în -
scrie la liceul din Ti mişoara, pe
care-l continuă la Kecske mét şi
Beiuş, în oră şe lul ardelenesc lu -
ându-şi baca la ureatul. 

Stu diază dreptul la Buda pes -
ta (deşi dorinţa lui era să de vină
inginer silvic), apoi la Viena.
Pen tru a-şi putea termina stu -
diile, se angajează la zia rul

„Fre  ie Neue Pres se” cu scopul de a contribui
la publica rea unor articole de factură po li ti că
referitoare la români. Şi tot la Vi ena, după
înfiinţa rea în anul 1866 a ziarului „Albi na”, va
munci la această pu blicaţie an gajat ca cen-
zor, corector şi colaborator, ală turi de 
Vin cenţiu Ba beş din Ho doni. În anul 1868,
Pa vel Ro  ta riu se întoarce la Timi şoa ra. Se
căsă toreşte cu fiica proto po pului Meletie Dră -

ghici, iar în anul 1873 îşi des chide
ca bi net de avocat. 

Experienţa gazetărească do -
bândită la Viena îi este de folos
atunci când decide să facă presă
ro mânească. În 12 aprilie 1874
scoa    te la Timi şoara revista satirică
„Pricu lici”, pri ma gazetă româ -
neas că cu caracter per   manent, iar
la 17 martie 1880, cu ajutorul so   -
crului său, scoate primul ziar politic

UN SINGUR CHEVEREŞ 
Care ar putea fi originea numelui comunei

Cheve reşu Mare? Toponomia numelui Che -
vereş, susţin specialiştii, ar fi de origine slavă
pro venind din Kovary, care ar însemna „sat
de fierari" şi s-a transformat în: Kovary - Ko -
va riš şi Keveris - Kövéres, ultima formă
provenind din maghiară ceea ce ar însemna
„grăsuţ”, „grăsuliu”. În anul 1717, în Banat ar
fi existat un sat sârbesc cu 24 de case, nu mit
Keveris, aflat nu departe de Vârşeţ şi nu mit
mai târziu Chevereşu Mic (Klein Ke veris). În
anul 1771, satul de lângă Vâr şeţ apare sub
numele Köveresch. A fost însă in cendiat în
timpul războiului habsburgilor c u otomanii din

anul 1788 şi nu a mai fost re con struit nicio-
dată (după Helmut Wettel, în „Der Buziaser
Bezirk. Landschaften mit his to ri schen
Streis lichtern“). De peste 200 de ani nu mai
există aşezarea Chevereşu Mic, aşa că
numele de Cheve reşu Mare nu s-ar mai jus-
tifica în zilele noastre. 

Chevereşu Mare - 2009
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românesc din Banat, „Lumi natorul”, cu supli-
mentul inti tulat „Advocatul Po poral”. „Lumi -
natorul” apa re în forma iniţială până în ia nua -
ri e 1894, când e reorganizat şi trans format în
cotidia nul „Dreptatea”. Din anul 1898, Pa vel
Ro tariu conduce ban  ca „Ti mi şa na” (foto),
fon dată de el, de socrul său Meletie Dră ghici,
de  Ema nuil Ungureanu şi de alţi in te lec  tuali
din judeţ, bancă ce va credita nu meroşi ro -
mâni bănă ţeni. A făcut parte din conduce rea
centrală a Par ti dului Naţional Român. Es te
au torul unor lu cări im portante pentru vre mea
în ca re a trăit, cum ar fi „Ma nual din le gile
despre uzu ră” (că mă tărie), cu prin zând şi
textul original al le gi lor din 1877 art. VIII şi din
1883 art. XXX tradus în ro mâ neş te cu ex pli -

cări, Ca   ran  se -
beş, 1888; „Le -
 gea din 1886
art. XXIX, des -
pre re   dac ta rea
c o a   l e  l o r   d e
car     te fun  du a ră,
tra    du să şi ex pli -
cată în lim  ba ro -
mână, du  pă tex -
tul ofi cial o ri  gi   -
nal“, Ca  ran se -
beş 1888; „Le  gea co mu na lă, Timi şoa  ra,
1886”. Pavel Ro tariu trece la cele veş nice în
luna iu nie 1919, în ca sa sa din cartierul 
Fa  bric din Timişoara. 

DR. HORIA SABIN VERMEŞAN

S-a născut pe 31 august 1945 în localitatea Chevereşu Mare. Studii
la Universitatea de Me dicină Timişoara între anii 1964-1970. Doc tor în
Medicină (1985). Medic primar Orto pedie-Traumatologie (1990). Din
1997, şef disciplină Ortopedie I. Din 1998, profesor universitar. Di rec -
tor al Direcţiei Sanitare a judeţului Timiş (1992-1993). Director al Auto -
rităţii de Sănătate Publică Timiş (2005-în prezent). Membru al Uni unii
Me dicale Bal ca nice. Mem bru al Societăţii Române de Orto pedie şi
Traumatologie (SOROT), mem bru al So cietăţii de Chirurgie Timi şoa -
ra, al So cietăţii de Reumatologie, membru al Societăţii artrosco piştilor
de limbă ger ma nă (AGA). Mem bru fon dator al Aso cia ţiei aca  demice de st u dii me  dicale inter -
dis ciplinare. Membru fondator al So cietăţii Româno-Dane ze de psiho-medico pe da gogică.
Membru al Aso ciaţiei Ortopezilor de Limbă Franceză. Mem  bru al Fe deraţiei Europene de
Ortopedie şi Trau matologie. Pre   şe dinte al So cietăţii Româno-Italo-Spa niole. Membru cores -
pondent al Academiei de Ştiinţe Medicale. A obţinut cinci brevete de invenţii şi premii na -
ţionale şi internaţionale (Salonul Internaţional de Invenţii, Geneva 1999, Brussels-Eureka,
2001 etc). A realizat numeroase premiere medicale: primele osteosinteze cu tije elastice
Ender, primele artroscopii efectuate în vestul ţării, publicarea primului tratat de Poli trau ma -
tolgie din România, monogafia „Patologia compartimentului femuropatelar”, prima carte cu
acest subiect din literatura românească de specialitate etc. Citat în „Who’s who in Romania
medical 2006”, în „Personalităţi române şi faptele lor (1950-2000)” şi în „Vip in Banat,
primul Who’s who bănăţean-2000“. A publicat peste 25 de volu me de specialitate şi nu me -
roa se articole ştiinţifice în diferite reviste medicale şi a înregistrat la OSIM două contribuţiile
ştiinţifice originale în domeniul chirurgiei ortopedice: „Dispozitiv Universal pentru extragerea
ti jelor femurale“ şi „Metoda de tensionare calibrată a nodurilor chirurgicale“.

Prof. dr. Vermeşan are relaţii ştiinţifice excepţionale cu profesori universitari chi rurgi din Ita   -
lia, SUA şi Germania, un loc important ocupându-l colaborarea cu Universitatea din Aschaf -
 fenburg din Bavaria, prin prof. dr. Wilhelm Fridel, originar din Timi şoara. 

În alt plan, fiind pasionat de arta plastică, doctorul Horia Vermeşan şi-a alcătuit o importan-
tă colecţie de ta blouri şi de icoane, având la bază icoanele lăsate moştenire de bunicul său,
protopopul Virgil Muste. Fan declarat al echipei de fotbal „Politehnica“ Timişoara din vremea
când aceasta se numea „Ştiinţa”, doctorul Horia Vermeşan a fost alături de „Poli” atât ca
„druc ker“ declarat, cât şi ca medic. Fiul profesorului Vermeşan, Dinu Vermeşan, i-a călcat pe
urme ta tălui, de ve nind medic chirurg ortoped, iar fiica profesorului Vermeşan, Simona, este
şi ea medic.   
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