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Sediul consiliului local: Livezile nr. 191,
telefon 0256/415933, fax 0256/405933;
Coordonate: 
45°23′22″ lat N;
21°03′19″ long. E;
Repere istorice:
-1332-1337 - apar primele menţiuni docu-
mentare ale aşezării sub numele Tewvid,
Taluod şi Tolnnyd;
-1462 - a devenit proprietatea nobilului
Hagymás de Berecks (Hăghimaş din Be -
regsău), aşa cum apare această informa ţie
în istoria oraşului Kikinda din Voj vodina;
-1717 - Tolvădia avea 30 de  case şi făcea
parte din districtul Ciacova;
-1723 - pe harta lui Mercy, satul Livezile a -
pa re ca nefiind locuit;
1812-1814 - sârbii din Dolaţ pleacă definitiv
în Vojvodina, în satul Ferdinandsdorf (Novi
Kozjak), fiind înlocuiţi cu colonişti germani
veniţi din satele Seceani, Gottlob, Iecea şi
Săcălaz;
-1895 - o puternică inundaţie a produs pa -
gube mari gospodăriilor din satul Dolaţ;  
-1909 - istoricul şi arheologul german Felix
Mil le cker face săpături în hotarul comunei
Tol vă dia, găsind mai multe obiecte din epo -
ca bron zului;
- în perioada 1918-1922, Tolvădia aparţinea
de plasa Modoş, între anii 1922-1958 de
pla sa Ciacova, apoi face parte din raionul
Deta, până în anul 1968;
-1924 - Dolaţul se numeşte Dolzeşti în
perioada interbelică;
-22 august 1925 - se naşte la Dolaţ scriitorul
Ludwig Schwartz (d. 3.07.1981);
- între anii 1950 - 1966, Tolvădia a făcut par -
 te din regiunea Banat (raioanele Cia cova,
apoi Deta), fiind centru de co mu nă;
-1964 - numele Tolvadia este schimbat în
Livezile;
1972 - după noua împărţire administrativ-
teritoria lă, Livezile apar   ţine de comuna

Banloc, ca şi  satul Dolaţ;
2006 - comuna Livezile a fost reînfiinţată în
baza Legii nr. 461/2006, prin desprinderea
de comuna Banloc;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 594 persoane, dintre care:
- masculină= 789 de persoane
- feminină = 805 persoane
Numărul locuinţelor la ianuarie 2010:
600
Sate componente: Livezile şi Dolaţ (1332-
Doch, Dolch);
Instituţii şcolare:
- Şcoala cu clasele I-VIII: Livezile; Şcoli pri-
mare cu clasele I-IV: Dolaţ şi Livezile;
Grădiniţe cu program normal: Dolaţ şi
Livezile;
Instituţii sanitare:
- Dispensar medical: Livezile; Cabinet me -
dical: Livezile; Dispensar sanitar-veterinar:
Li vezile;
Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Dolaţ şi Livezile;
Biserici şi alte lăcaşe de cult:
- Biserică ortodoxă română:  Livezile (1811);
Biserică ortodoxă sârbă: Livezile (1878),
Dolaţ; Biserici romano-catolice: Dolaţ (1839)
şi Livezile (1886); Biserică penticostală:
Dolaţ;
Ruga:
- Ruga românească: Livezile (8 noiembrie -
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril) şi Dolaţ
(26 octombrie - Sfântul Dumitru); Ruga sâr-
bească: Livezile (Înăl ţa rea Dom nului);

Varga Ştefan primar
Petrovici Emil viceprimar
Bălan Gheorghe, consilier PSD
Călinoiu Pavel, consilier PC
Ioan Dan Marian, consilier PRM
Jivoin Tiberiu, consilier PDL

Macoveiciuc Nicolae, consilier PNL
Marchiş Ioan, consilier PSD
Murărescu Ioan, consilier PRM
Ţapu Vasile, consilier PNL
Ţăran Viorel, consilier PNŢCD
Zanocea Viorica, consilier PNŢCD
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Sârbii din Dolaţ au avut de-a lungul vremii
o istorie zbuciumată. Dacă în secolele XIV-
XV pe locul de azi al Dolaţului este amintită o
populaţie catolică, formată din maghiari, la
venirea hasburgilor în Banat Dolaţul era
locuit de sârbi. De altfel, se presupune că
aceştia au şi dat numele aşezării de Dolaţ,
cuvânt de ri vat din Dolch, care în limba sârbă
ar desemna  un loc depresionar.

Totuşi, la anul 1811 sârbii dolăţeni devin
„des călecători”, întemeind o aşezare în Ba -
natul de Sud, în Vojvodina. Sârbii din Dolaţ
îşi părăsesc sa tul şi se în dreaptă, în frunte cu
preotul Vuk Lalici, către co -
muna Ali bunar, unde, spri ji -
niţi de au torităţile habsburge,
au ridicat înce pând cu anul
1815 un număr de 100  de
ca se, pe un teren aflat în
apro pierea  dunelor de nisip.
Aşezării i-au spus Ferdi -
nands dorf, în cinstea  împă -
ra tului Fer dinand. Printre fa -
miliile din Dolaţ ca re au înte-
meiat satul Fer di nandsdorf
la anul 1818 s-au numărat

Kovacev, Lalici, Pi sarov, Dragoj, Du -
mitrov, Voinov, Zarkov, Prva ciki, Gla vaş,
Nedeljkov, Pandurov, toate din Dolaţ, dar şi
familiile Raşcov din Rudna, Pe rinaţ din
Ivanda, Todorov din Denta, Bok şa nov din
Boc şa ş.a. 

După revoluţia burgheză din anii 1848-
1849, numele localităţii e maghiarizat: devine
Ferdinánd falva. În anul 1918, satul  pri meş -
te nu me   le de Ferdinco şi s-a păstrat aşa
până în anul 1947, când devine Koziac,
după mun tele cu acelaşi nume din Ma ce -
donia. În anul 1951, vechiul Ferdi nands dorf

pri meşte nu me le actual,
Novi Koziac. 

Interesant e faptul că pre -
otul Vuk Lalici, cel care i-a
condus pe sârbii dolăţeni la
Alibunar, a susţinut că ei ar fi
ajuns în Dolaţ pe vremea
ocupaţiei otomane, ve nind
din Dalmaţia, dar alte iz voa -
re ca re să ateste aceas tă
presupunere nu s-au găsit
pâ nă acum... 

Bătrâne din Ferdin - Alibunar

(iunie 2006), la givan

CU PREOTUL, 
PESTE GRANIŢĂ

S-a întâmplat de Kirchweih, în urmă cu
peste 30 de ani, la Dolaţ, localitate de fron-
tieră, pe atunci sat nemţesc. Era Hramul bi -
sericii, de Sfânta Maria Mică, 8 septembrie
1978. A fost o zi de pomină pentru localnici,
dar şi  pentru cei din satele învecinate: Ban -
loc, Tolvădia ori Soca. Vestea a circulat ca
fulge rul: preo tul romano-catolic din Dolaţ, îm -
preună  cu peste 30 de credincioşi - în pli nă
sărbătoare a satului - s-au îndreptat spre
gra niţa cu Serbia şi au trecut fâşia fără ca
sol daţii de pază la frontieră să  bage de sea -

mă. În timp, poves tea a aprins imaginaţia
oamenilor, şi aşa s-a ajuns să se relateze în
pre sa de după Revoluţie că în noaptea de 8
spre 9 septembrie 1978 la Dolaţ „peste 600
de oameni, în frunte cu preotul, medicul şi
lă utarii” au trecut graniţa spre Iugoslavia! 

De câţiva ani buni, ruga şvăbească nu se
mai ţine la Dolaţ, pentru că  au rămas doar
doi sau trei nemţi în sat. Printre ei şi Dominic
Friedman, mar tor tăcut la micul exod pe tre -
cut de Kirch weih la 8 septembrie 1978. Şva -
bii do lăţeni stabiliţi în Germania se întâlnesc,
mă car o dată  la doi ani, în oraşul Ram stad,
în landul Hessa, când, sigur, or povesti şi ei
cu nostalgie despre frumuseţea Kirch weiului
de altăda tă din Dolaţul bănăţean... 

ÎNTEMEIETORII FERDINANDSDORFULUI

Scriitor, dramaturg, tradu -
cător şi jurnalist, Ludwig
Schwartz s-a născut la 22
august 1925, la Dolaţ. A scris
atât în germana litera ră
(Hoch    deutsch), cât şi în dia -

lec  tul şvăbesc (cu pseudonimele Uwe Pe -
ters, Hans Neu felder şi Michl Gradaus). 

Ludwig Schwartz a debutat în 1958 cu vo -
lumul de proză „Das Schlüsselbrett“, după
care au urmat „Man bringt nicht viel mit
aus Cher bourg“ (1969), „Lache is steier-

CIUDATUL SFÂRŞIT  AL  SCRIITORULUI
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frei„ (1972) şi „Hier ist ein Weg“ (1978).
Este auto rul singurului roman scris în dialec-
tul şvabilor bănăţeni, în patru volume, din
care primele trei s-au tipărit în cursul vieţii
sale.

Primele două piese de teatru create de
scriitorul din Dolaţ, „Mer macht sich halt
Sor che“ (1968) şi „Buwe, was han mer
heit?“ (1969) au fost prezentate publicului
de formaţii de amatori. Următoarele însă,“
„Die Hu sarenkammer“ (1969) şi „Matthias
Thill“ (1977), au intrat în repertoriul Teatrului
Ger man de Stat Timişoara. În anul 1979,
Schwartz a publicat o an to logie de poezii în
dia lectul şvabilor bă nă ţeni, cu titlul Fech -
sung, în care a reunit cre a ţii a 23 de autori.
Membru al Uniunii Scri i to rilor din Ro mânia,
scriitorul din Tolvădia  pri meşte premiul filialei
din Timişoara a USR în anul 1978. În ultimii
ani de viaţă a tradus în germană opere lite -
rare ale unor scriitori români şi ma ghiari.

În iulie 1981, la Congresul Uniunii Scri i to -
rilor din România, Schwartz urma să ţină un
dis curs, însă cu doar do uă zile înainte de

des chiderea lu cră   rilor, proza to rul şvab su -
feră  un ne aş teptat atac de cord şi moa re la
3 iulie în camera de hotel unde fusese ca zat. 

Manu scri sul cuvântării pe care Ludwig
Schwartz ur ma să o rostească la Congresul
USR, redactat în limba română, a fost des co -
perit în camera de hotel şi recuperat de prie -
teni. Textul reprezenta o critică dură la adre -
sa politicii culturale române din acei ani, dar
se referea şi la vânzarea nemţilor de că tre
regimul Ceauşescu. Textul cuvântării  a fost
citit într-o traducere germană în anul 1981, la
cercul literar Adam Müller Gut ten brunn din
Timi şoara şi ulterior a fost publicat, în vari-
anta originală în limba română, în nr. 4/1989
al revistei de exil „Alergătorul de la Mara -
thon“ ce apărea la Århus, în Da ne mar ca, re -
vistă înfiinţată de scriitorul dizident Victor
Frunză, anchetat şi expulzat din ţară în
1980, cel pe care, la începutul anului 1981,
securitatea lui Ceauşescu  avea in ten ţia să-l
asa si neze, ca şi pe   Emil Geor ges cu, re -
dac torul postului de radio „Europa Liberă”.

ÎN MARGINEA 
TOLWALDULUI  

La anul 1909, în partea de sud  a Tolvădiei,
pe un loc mai înalt, istoricul B. Milleker a
des coperit  o necro po lă de incine raţie.  Mi l -
leker a săpat 15 mor minte, dintre care cinci
au fost găsite  intacte şi 10 deranjate de
intervenţia omului  la anul 1890. Mormin tele
se aflau la 0,30 - 0,70 m adâncime cu un in -
ventar inte resant:  o urnă mare sau mică, cu
oase calcinate şi cenuşă, acoperită cel mai
adesea cu o farfurie sau o strachină. Au fost
recuperate de arheogi şi  alte vase, farfurii şi
ul cele cu sau fără toarte. Une le urne sunt
neornamen tate, altele au câte pa tru toarte şi
sunt bogat ornamentate sau prezintă un
decor incizat, imi tând impresiunile cu sfori.
S-au găsit spirale şi ace din bronz, toa te
apar ţinând cul  turii Vatina. In ven ta rul des co -
perit se află ex pus la Muzeul din Vâr şeţ -

Serbia şi la Mu zeul Ba  na tului din Timi şoa ra
(foto). 

Există posibilita tea ca în marginea Tol vă -
diei, poate chiar pe
lo   curile cer cetate de
ar   he o log i  la  anul
1909, să fi existat  lo -
calita tea „Mur”, aşe -
zare de s  pre care
vorbesc dij me le pa -
pale, între anii 1332-
1337. E xis  tă do cu -
mente care men ţio -
nează între anii 1492 – 1494 aşe zările „Ma -
giamura” şi „Tot Mura”, ca fiind nişte puste
aflate în apropie rea  lacului Pasa roş. De alt-
fel, bă trâ nii locului vorbeau despre vechea
vatră a satului că ar fi existat în par tea sudică
a Tol vădiei de azi, poate înce pu tu rile acestui
sat fiind tocmai acea aşezare „Mur“ din seco -
lul al XIV-lea.
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