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REMETEA MARE

Sediul consiliului local: Remetea Mare nr.
112, telefon 0256/230201, fax 0256/
230288;
Coordonate:
45°46′52″ lat. N;
21°22′33″ long. E;
Repere istorice:
-1333 - este consemnată documentar aşe -
zarea Remete, dar satul e mult mai vechi;
evidenţele papale consmeneazîă existenţa
nu departe de Remete a aşezării (târg)
Sasvar; 
-sec. XVI-XVI - numele aşezării nu mai este
amintit în documentele vremii;
-1723-1725 - pe teritorul de azi al satului Re -
metea Mare existau două domenii mari, din
care unul aparţinea familiei Am brozy, iar
har ta lui Claude Florimund Mercy arată satul
Ia no va drept o aşezare locuită de români;
-1806 - Remetea este în întregime proprie -
tatea lui Ştefan Gyurky;
-1820 - contele Csekonics colonizează la
Ianova familii de germani şi unguri;
-1893 - satul Ianova se numeşte Mar git fal -
va, după numele fiicei lui Ioan Cse ko nics,
Margareta (soţia lui Ştefan Károly);
-1894-1901 - la Remetea Mare func ţi o nea ză
un cor mixt condus de învăţătorul Nicolae
Nicorescu;
-7 noiembrie 1916 - se naşte la lanova filo -
so ful Mihai Şora; 
-1924 - contesa Karolyi Margareta deţinea
la Ianova aproape 3000 de hectare de teren;
1926 - în Ianova se aşează colonişti veniţi
din zona Turda şi Sibiu; 
-1936 - în Remetea era şcoală primară, cor,
casă naţională, societate de credit, socie ta -
te culturală, socie ta tea „Sfântul Gheorghe”,
moară, oficiu poştal şi gară;
-25 mai 1946 - se naşte la Remetea Mare
scri itoarea şi publicista Liliana Ardelean;
-1 iulie1946 - se naşte la Ianova publicistul
şi scriitorul Marcel Luca;
-1954 - învăţătorul Reva Lazi, director la
Şcoala româ nă de 4 ani, realizează Mono -
grafia Iano vei, bazată pe cea în cepută de

învăţătorul Vasi le Manolescu;
- 29 decembrie 1967 - s-a născut la Re me -
tea Mare Ioan Petru Bonţe, Erou Martir al
Revoluţiei, ucis la Timişoara la 17 decem-
brie 1989;
-2002 - comuna Remetea Mare avea 3 049
de locuitori;
-30.10.2008 - se înfiinţează trupa de dansuri
„Flori remeţene”; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 033 de persoane, dintre care :
- masculină = 980 de persoane
- feminină = 1 053 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 079
Sate componente: Remetea Mare şi Iano -
va (1332, Ilyno, Ienev);
Instituţii şcolare: Şcoală cu clasele I-VIII:
Remetea Mare; Şcoală cu clasele I-IV: Iano -
va; Grădiniţe cu program normal: Re me tea
Mare şi Ianova;
Instituţii sanitare: Dispensar medical
uman: Remetea Mare şi Ianova; Farmacie
umană: Remetea Mare; Dispensar veteri-
nar: Remetea Mare;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Re -
me tea Mare şi Ianova; Bibliotecă: Re metea
Mare (fondată în anul 1964);
Biserici: Biserici ortodoxe române: Re me -
tea Mare (1911) şi Ianova (1836); Biserică
romano-catolică: Ianova (1891); Biserici
bap tiste: Re   metea Mare şi Ianova; Biserică
penticostală: Remetea Mare;
Ruga: Ianova (la o săptămână după Sfintele
Paşti); Remetea Mare (15 august-Sfânta
Maria Mare).

Golubov Ilie primar
Şerban Liviu Samoilă viceprimar
Chifor Petru, consilier PDL
Cioclea Adrian, consilier PSD
Chira Traian, consilier PNŢCD
Daviţoiu Ion, consilier PC

Marinca Alina-Gabriela, consilier PDL
Mihai Petre, consilier PDL
Mircea Ion, consilier PNŢCD
Oţet Nicolae, consilier PSD
Stoia Ştefan, consilier PNL
Străuţ Ioan-Adrian, consilier PRM

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REMETEA MARE
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REMETEA MARE

„CASTELUL  VULTURILOR”
Temes Remete, aşa cum era numită de autorităţile regale ma -

ghiare în secolul al XIV-lea (1333), Remetea Timişană, în tradu -
cere, aşadar Remetea Mare de azi, îşi are şi ea legenda ei. Şi
anume, în evul mediu, dijmele papale din 1332-1337 consemnau în
imediata apro piere a Remetei Timişane existenţa unui oraş (târg)
numit Sasvár. Acesta s-ar fi aflat pe locul numit de băştinaşi
Şuşioara. Oraşul Sasvár ar fi fost gardat de o cetate cu turn de ve -
ghe care avea ca scop protejarea cetăţii Timişoara de ata curi

FILOSOFUL
Mihai Şora se naşte la Ianova, la 7 noiembrie 1916,

ca fiul lui Melentie Şora, preot ortodox, şi al Anei (năs-
cută Bogdan, prin care filosoful se în ru deşte cu pre -
fectul de Timiş-Torontal din pe rioada in terbelică, An -
tonie Bog dan, acesta fiindu-i unchi dinspre ma mă).
Şcoala o începe în sa tul Izvin. Învaţă a poi la Ti mi şoara
(1923-1927), înche ind studiile la Liceul "C.D.Loga"
(1927-1934). Studiază filo so fia la Uni versitatea din
Bucureşti (1934 - 1938). Acolo i-a avut ca profesori, printre alţii, pe
Nae Ionescu şi Mircea Vulcănescu şi ca asistent la seminarii, timp de
trei ani, pe Mircea Eliade. Este bursier al Guver nului Franţei, a ajuns
în ianuarie 1939 la Paris pentru a realiza, sub condu cerea lui Jean

Laporte, teza de doctorat. Părăseşte Parisul în iunie 1940 şi se stabileşte la Grenoble (1940
- 1945). Aici concepe prima sa carte, „Du dialogue intérieur", un eseu de antropologie meta -
fizică, publicat în 1947, la editura Gallimard. Face parte din rezistenţa franceză antifascistă,
iar după război este cercetător stagiar la Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
(1945 şi 1948). Se întoarce în ţară în toamna anului 1948. A lucrat ca referent de specialitate
la Minis terul de Externe (1948 - 1951), şef de secţie la Edi tura pentru limbi străine (între 1951
şi 1954), redactor-şef la Editura de Stat pentru Li teratură şi Artă (1954-1969), unde are mer-
itul remarcabil editorial de a fi fost fondatorul noii serii BPT (Bi blio teca Pen tru Toţi). După 1989
a fost ministru al învăţământului în guvernul provizoriu condus de Petre Roman. Membru
fondator al Grupului de Dialog Social şi al Alianţei Civice. A obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor
în anul 1978 pentru „Sarea pământului” şi în anul 1998 pentru „Firul ierbii”. A tradus din
Jean-Jacques Rousseau („Visările unui hoinar singuratic”) şi din Sartre („Cu uşile
închise"). Publi că vo lume valoroase: „Du dialogue inte ri eur”, 1947, Paris, Edi tions
Gallimard; „Sa rea pământului”, 1978, Bucureşti; „A fi, a face, a avea”, 1985; „Eu & tu &
el & ea... sau dialog generalizat”, 1990; „Despre dialogul interior”, 1995; „Firul ierbii",
1998; „Câteva crochiuri şi evocări”, 2000; „Mai avem un viitor? România la început de
mileniu, interviuri”, 2001; „Locuri comune”, 2004; „Clipa şi timpul”, 2005; „Despre toate
şi ceva în plus. De vorbă cu Leonid Dragomir”, 2005; „Despre toate şi ceva în plus. De
vorbă cu Leonid Dragomir”, 2006; ediţia a II-a revizuită şi adăugită.

LACUL DE LA IANOVA
În imediata apropiere a satului Ianova, 

într-o zonă colinară, se deschide un adevărat
paradis al pescarilor: lacul de acumulare Ia no -
va, aflat în administrarea Asociaţiei Pes carilor
Sportivi din Timiş. Adâncimea ma ximă este de
trei metri, cea medie de un metru şi jumătate.
Fundul apei este mâlos, iar malurile sunt acoperite cu stuf. Pescuitul e permis tot timpul anu-
lui (se poate pescui şi din barcă): plătică, crap românesc, caras şi crap fitofag.
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externe. Cetatea Sasvár, adică „Cetatea Vulturilor”, în traducere, ar fi fost dărâmată ime -
diat du pă ocuparea Banatului de către otomani.

Interesant e faptul că în nordul Ungariei, în zona Munţilor Matra, există un castel care
poartă acelaşi nume cu cel al cetăţii de altădată, aflată în apro pierea comunei timi şene Re -
me tea Mare: Sasvár. Doar că „Cetatea Vulturilor“ din Ungaria s-a păstrat până în zilele noas-
tre şi func ţionează în prezent ca hotel de lux.   

CONACUL BARONULUI  
La anul 1820, baronii Ambrozie constru -

iesc un conac impunător la ieşire din satul
Remetea Ma  re, în stânga drumului care du -
cea spre Ti  mişoara. În secolul XX, în perioa-
da interbelică, conacului i se adaugă alte clă   -
diri, micul domeniu de pe malul râului Bega
aparţinând la anul 1935 lui Bozsák Francisc,
emigrat în fosta Re publică Fede rală Ger -
mană, acolo unde a şi decedat, se pare,
chiar în anul 1989. După anul 1948, Cona -

cul Am brozie a intrat în adminis trarea Coo -
pe raţiei (UJCOOP), care l-a transformat în
com plexul turistic „Privi ghe  toarea“ Ban a tu -
lui”. Du pă Re vo luţie, Federal Coop, „ur ma şa”
UJCOOP, a înstrăinat complexul tu ristic, fără
să bă nu iască faptul că vor apărea man datarii
ur maşilor moştenitori ai familiei Bozsák, care
au re vendicat în anul 1991 co na cul, apoi
cele 10,3 hectare de teren aferent în 1992.
Man datarii au primit de la stat 8,6 hec tare din
te renul revendicat, iar între anii 1997 şi 1998,
castelul şi res  tul terenului. Din pă cate, cas te -
lul Ambrozie se află în prezent în paragină. 

BINEFĂCĂTORII BISERICII 
Una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe române din Ba -

natul de şes s-a zidit la Reme tea Mare în prima jumătate a se -
co lului al XVIII-lea. La anul 1743 biserica es te sfinţită de epi sco -
pul Moise Putnic al Timi şoarei. La anul 1910 vechea bi se ri că
(de gra dată de in tem  perii şi neîncăpătoare pentru nu mă rul ma -
re de enoriaşi) a fost de mo lată, iar la anul 1911 a fost zidită
bise rica no uă, din cără mi dă, fiind sfinţită la 21 noiembrie 1911
de către P.S. Ioan I. Papp, episcopul Aradului.

La zidirea unui lăcaş de cult, ctitori sunt
toţi membri comunităţii bisericeşti (tot natul, cum ar veni). Sunt însă şi
credincioşi care fac do naţii în nume personal sau muncesc în folosul
bisericii. La Re metea Mare, bine fă cătorii bise ri cii ortodo xe ro mâne au
fost de toate naţiile şi de toate religiile, într-o fră  ţi etate ecu me nică
exem plară! Astfel, groful Gyula Ambrozy do nează clo potul ma re şi poli -
can drul cel ma re, evreul Mauriciu Wes   wly donează chivotul, un co re li -
gionar de-al aces tuia dăruieşte bise ricii o că delniţă, ban ca Hitel szo vet-
Kazet din Re me tea dăruieşte un fru mos prapor de cu loare roşie, tâm -
plarul Ko vacs Mar tin a lu crat fără plată „Mor mântul Dom nu lui Iisus”,
învăţătorul Iosif Leu do nea ză candela din faţa icoanei Sfintei Treimi,
Ioan Voi vodes cu, două icoane pictate în ulei, To ma Blagoe, prăznica -
rele, familia Ştencu, epitaful, iar elevii şcolii din sat, membri ai So cie tăţii
„Sa ma riteanul Mi los tiv”, donează o tro iţă pentru pristol, nouă icoa ne
mari, pra porul „Sfântul Gheor ghe”, pra porul „Ar han  ghelul Mihail”, şa se
icoane mici de în chinat, un clopoţel cu patru piese pe pristol etc. 

REMETEA MARE
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