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Sediul consiliului local: Ghizela nr. 41,
telefon/fax 0256/232501;
Coordonate:
45°49′26″ lat. N;  
21°44′59″ long. E;
Repere istorice:
-1359 - primul nume al satului Şanoviţa ar fi
fost Sasanfalva (după C. Suciu) în timp ce
N. Ilieşu consideră căaşezarea a fost înte-
meiată spre sfârşitul ocupaţiei otomane;
-1770 - parohia ortodoxă de  la Hi  si aş este
înfiinţată de românii aşezaţi aici cu apro ba -
rea împărătesei Maria Theresia, satul fiind
considerat un pol important al ortodoxis mu -
lui românesc din Banat;
-1779 - localitatea Şuşanovăţ (Şanoviţa) tre -
ce în administrarea  judeţului Timiş;
-6 august 1790 - are loc sfinţirea bisericii
din Şanoviţa de către episcopul Nico  lae
Put nic;
-1860 - George Roşca este menţionat ca
primar atestat al Şanoviţei;
-1880-1882 - este  întemeiată localitatea Gi     -
 zella de colonişti de limbă germană;  - aşe -
za rea coloniştilor se face pe un teren de fri -
şat din Şanoviţa şi Babşa;
-1890 - recensământul din acel an consem-
nează existenţa în satul Ghizela a unui nu -
măr de 947 de germani, 21 de unguri şi 9
români; 
-1896 - au loc colonizări de etnici germani
de rit catolic la Paniova, dar caracterul satu-
lui rămâne unul românesc;
-1906 - la Ghizela se aşază colonişti un guri,
40 de familii;
-4 iu nie 1905 - se naşte  la Şa no viţa Nicolae
Ursu, compozitor şi dirijor (d. 10.02. 1969); 
-1924 - satul Şanoviţa s-a numit Codreni;
-1936 - Ghizela avea şcoală primară, co o -
pe  rativă de credit, două fanfare, moară, so -
cie tate de vânătoare, reuniune şvă beas că; .
- în perioada interbelică Paniova s-a numit
Băneşti;
-2002 - comuna Ghizela avea 1 247 de lo cu -
i tori;
-2007- C.J. Timiş decide construirea la Şa -
no viţa  a primei deponii ecologi ce din Banat,

realizată între anii 2009-2011; 
-25 aprilie 2010 - comunitatea greco-
catolică din Şanoviţa îşi  reia activitatea pas-
torală în bise rica proprie;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 179 persoane, dintre care:
- masculină = 585 de persoane
- feminină = 594 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
547
Sate componente: Ghizela, Hisiaş (1410,
Hatthyas), Paniova (1690, Panjeva), Şano -
viţa (1359, Sasanfalva) 
Instituţii şcolare:
Şcoala cu clasele I-VIII: Ghizela; Şcoli pri-
mare cu clasele I-IV: Pa niova şi Şa noviţa;
Grădiniţe cu program normal: Ghizela, Pa -
nio va şi Şanoviţa;
Instituţii sanitare:
Dispensar medical: Şanoviţa; Dispensar sa -
nitar-veterinar: Ghi ze la;
Instituţii culturale:
Casa Naţională „Nicolae Ursu“: Şanoviţa;
Cămine culturale: Ghizela, Hisiaş şi Pa nio -
va; Bibliotecă: Ghizela (1974);
Biserici şi alte lăcaşe de cult:
Biserica romano-catolică Ghizela (1907-
1909); Ca pela ortodoxă română Ghizela; Bi -
serici ortodoxe-române: Hisiaş (1929), Pa -
 nio va (1932) şi Şanoviţa (1776); Biserici
gre co-catolice: Şanoviţa (1911), Hisiaş
(1932); Biserici bap tiste: Ghizela (1995) şi
Pa nio va (1993);
Ruga: Paniova (15-16 august) şi Şanoviţa
(8-9 sep tembrie);
Cetăţeni de onoare:
Emilia Oprea, Ilie Sârbu şi Constantin
Ostaficiuc.

Ursu Timotei Ionel                         primar
Cenuşe Dan                                   viceprmar
Coştean Mihaela-Maria, consilier PDL
Galamboş Tibor-Petru, consilier PNL
Laichici Dănuţ-Cristian, consilier        PDL

Mirean Mircea-Dinu, consilier PSD

Fetcu Gheorghe, consilier PNL

Steici Ioan, consilier PSD

Ursu Ioan, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIZELA
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FECIORUL LUI MOŞ COLĂ 
A LU’ PRÂNZU’

C o m p o z i t o r u l
Nicolae Ur su s-a năs-
cut la  4 iu nie 1905, la
Şa no viţa (pe atunci
Sziklás), în casa fami-
liei Nicolae Ursu şi Li -
via (născută Că da riu,
fiică a satului Chi ză -
tău). Termină cla   sele
pri ma re în Şanoviţa,
apoi studiază la Ghi -
zela ca elev al preotului
Gustav Dietel, de la

care va învăţa să cânte la armoniu. În 1918
este  elev la  liceul din Lugoj, în grija  pro   fe -
so rului dr. Aurel Peteanu, tatăl scrii toa rei
Anişoara Odeanu.  La liceul lugojean  îi va fi
dascăl compozitorul Ion Vidu, care îi va sti -
mula creativitatea  prin diferite premii în bani.

La anul 1924 Nicolae Ursu e student la
Cluj,  în scris la Facultatea de Drept şi, în pa -
ralel,  la Conservator.  Bursier  al statului ro   -
mân,  între 1927-1928 realizează pri me le sa -
le cule geri de cântece populare. Se va în -
scrie la cursu rile secţiei de compoziţie a
Conserva torului, pe care o absolvă în 1933,
după ce la anul 1928 obţinuse diploma de
ab  sol vire a secţiei pedagogice. În 1929 de vi -
ne  doctor al Fa cul tăţii de Drept din ca drul
uni versităţii clujene. În 1930 termină cursu rile
de pedagogie generală, didactică şi meto -

dică, etnografie şi folclor din
cadrul Fa cul tăţii de Litere a
Univer sităţii din Cluj. Se că -
să toreşte cu Mag dalena
Her ţeg, care-i va dărui doi
fii, pe Lucian şi pe Timotei,
cel din ur mă re gizor, scriitor
şi istoric stabilit în SUA (fo -
to, dreapta). În martie 1931, Nico lae  Ur su
înfi inţea ză un cor şi în Şa no  viţa sa na ta lă. A
a b    s o l v i t  î n  a n u l  1933  un curs or ga ni -
zat pe lân  gă Aca de mia de Mu zică din Cluj
pentru d irijorii de coruri, după care  obţine
prin con curs pos tul de pro fe sor la Co legiul
„Vincenţiu Ba beş“ din Ti mişoara. Anul 1937 îl
găseşte pe Nicolae Ursu în plină afirmare  ca
dirijor şi cu le gător de folclor. Este  profesor la
Liceul „C.D. Lo ga”, iar în va ra lui 1942 pri -
meşte Premiul Aca demiei Ro mâne. În
1946, Mini sterul Ar telor înfiin ţea ză la Ti mi -
şoara un Con servator de stat, iar Ursu do -
bân deşte  postul de  profesor su pli nitor la ar -
mo  nie,  apoi la te o rie şi  solfegii şi folclor.

Numai că în anul  1950 Institutul de
Arte din capitala Banatului este
desfiinţat. Abia pes te 12 ani, în
1962, com pozitorul Ni co lae Ursu
re vi ne la ca  tedra  no u lui In sti tut Pe -
da go gic creat în ca drul Uni ver sităţii
din Ti mi şoara. Tre  ce la cele veş -
nice la 10 fe bru arie 1969, lă sând
însă în ur ma sa ca moş tenire o
valo roasă ope   ră, cel mai mare
nu măr de mo  no gra  fii muzicale, pe
care unul dintre bio grafii săi, Doru
Murgu, le consi de ră ex cep  ţionale

„pen tru  spi ri tul ştiin ţific care le guver -
nea ză”. 

În 1958 s-a pus la Şano viţa te me lia la
Casa Naţio na lă, ca re, din 2001, poartă nu -
me le de Casa Na ţio nală „Ni co lae Ursu“ (foto,
stânga). Un alt obiectiv cultural important din
Şano viţa îl con sti tuie Ca sa Memorială
„Nicolae Ursu, care a fost, de fapt, casa
părintească a compozitorului, construită  din
bazalt de tatăl său, cunoscut în sat sub nu -
me le de Moş Colă a lu’ Prânzu’.

BAZALTUL - BOGĂŢIA ŞANOVIŢEI
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, Şano viţa şi Lucareţul, aflate în proprietatea  Ecate rinei

Agora, au fost cum pă rate de Iosif Galu (la anul 1924, Lucareţ - sat aparţinător azi de comu-
na Brestovăţ - purta, de altfel, numele stă pâ nului aşe ză rii - Galu). Acesta a început ex ploa -
tarea carierei de bazalt din apropiere şi tot el a construit linia fera tă îngustă care lega cariera
de granit de gara din Topolovăţu Mare. Bazal tul de la Şano viţa era ex ploatat prin carieră
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deschisă în craterul vulcanului stins situat pe falia Şa -
no viţa-Denta. În apro  piere de Luca reţ, pe versantul su -
dic al dealurilor Li povei, se înalţă, la o altitudine de 211
metri, Piatra Roşie, mărturie a unor vremi zbuciumate
din punct de vedere geologic (neozoic).  Ro cile ba -
zaltice ex ploatate prin cariera des chisă în urmă cu
foarte mulţi ani în craterul vulcanului au contribuit la
dezvoltarea sistemului de căi de comunicaţie din re gi -
une. Bazaltul era de o duritate ex cepţională, aşa că a
ajuns să fie exportat în diferite ţări, mai ales în Europa
Centrală. Meşterii locului făceau piatră cu bi că, cu care
au fost pavate nume roase străzi din Ti mi  şoa ra şi Lu -
goj. 

Coloanele de bazalt de la Şanoviţa - Lucareţ s-au
format în urmă cu un milion de ani, a tunci când activitatea vulcanică din zonă era intensă,
deşi erupţiile au fost lente, fără explo zii. În imediata apro piere se află un mic lac natural, ca -
re sporeşte frumuseţea locurilor.  Şi tot în zonă, la Forocici, pe Valea Matca, poate fi vă zut
vul canul noroios de tip grifon, o altă atrac ţie turistică a locului.

Trustul Rädlinger Grup Germania, prin filiala sa din România, a inaugurat în luna mai 2009
la cariera de bazalt din Şanoviţa  o investiţie de 10 milioane de euro pentru a mări capacita -
tea de  exploatare a zăcământului. 

„ŞUŞILE” ŞANOVIŢEI
Localitatea Şanoviţa este atestată oficial din anul

1717. Vechea vatră a aşezării, numită astăzi „Satul
Bătrân", se află între râul Bega şi Chizdia. Desele
inundaţii ale Begheiului i-au obligat pe săteni  să
caute un loc mai fe rit de intemperii, pe vatra de azi
a satului, loc pe care odinioară se în tin deau livezi
de pruni. Fructele acestora erau păs trate peste
iarnă în şoproane numite „şuşile“ (cuvânt care vine
din sla vul „suşiti“, care înseamnă „a usca“). De la
acest obicei al băştinaşilor de a usca prunele în
şopru a venit şi numele de Şuşano văţ (Codreni, în
anul 1924), pe care localitatea l-a păstrat până prin
anii ’30. Cel care a reuşit să schimbe  numele de
Şuşano văţ în Şanoviţa a fost  mu zi  cologul Nicolae
Ursu.

FOTO DOCUMENT
În anul 1907 începe construirea de către et -

n icii germani din Ghi zela a bisericii romano-
catolice. As pecte din timpul lucrărilor (care au
durat doi ani) au fost surprinse pe o carte
poştală tipărită în acel an de început al zidirii
lăcaşului de cult.

Casă din Şanoviţa - 2009

Cariera de bazalt la Şanoviţa -
mijlocul secolul XX
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