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SARAVALE

Sediul consiliului local: Saravale nr. 174,
telefon 0256/376665, fax 0256/376603
Coordonate: 
46°04′13″lat. N;
20°44′14″ long. E;
Repere istorice:
-1332-1334 - este consemnată în registrele
papale ale episcopiei Cenadului localitatea
Zarafolua, fiind aminiti şi faptul că aici slu-
jeau doi preoţi catolici în acelaşi timp; 
-în hotarul comunei au existat satele Osz -
kola (aparţinând lui Nicolae Dancu), Telek
şi Veresegyaz; 
-1334 - satul a avut în timp diferite nume:
Za ra  fola, Szarafalu, Szara vola, Szara vi -
ka, în traducere însemnând „Satul cu no ri”
sau „Glodeni”; 
-românii au numit aşezarea Sarafola, de nu -
mire fo lo sită şi astăzi de cei bătrâni;
-5 octombrie 1446, capitlul (instituţie care
conducea activitatea unei biserici sau a unei
mănăstiri catolice) din Cenad pri meşte plân -
ge rea nobililor Franc de Veres egyház, Dan
de Saravale şi a lui Petru, epis   copul Ce na -
dului, referitoare la împăr ţi rea satului Jara,
întemeiat de francezi (sec. al XIII-lea) în
apro  piere de Sânni co lau Mare;
-1581 - un defter (recensământ) otoman
ara     tă localitatea Sarafola ca fiind locuită de
familii cu nume româneşti;
-1748 - localitatea primeşte un aport de po -
pulaţie din satul Jara;
-11 septembrie 1926 - consiliul comunal ho -
tă răşte ca localitatea să primească nume le
de Saravale;
-27 ianuarie 1920 - se naşte poetul Vladimir
Ciocov (d.12.09.1986, la Timişoara);
-15 martie 1929 - se naşte Neboişa Po -
povici, prozator şi cri tic literar (d.1997);
-1929 - agricultorii Ilie Ciobu, Dimitrie Cor -
diş, Gingu Terigar şi învăţătorul Gheorghe
Dămian au fost decoraţi cu Or di nul civil Fer -
di nand I cu colan, conferit celor care au lup-
tat pentru crearea României Mari;
-1936 - existau în comună şcoală primară
de stat, şcoală confesională sârbă, grădi -
niţă, cor românesc cu 108 membri, alte trei

coruri mixte, o bibliotecă publică, coopera-
tivă de cre  dit, mai multe bănci (cea mai im -
portantă fiind banca populară „San tinela”),
oficiu poş tal, staţie CFR, post de jandarmi;
-localitatea avea 997 de case şi 3 723 de lo -
cu  i tori;
-1968 - satul Saravale este alipit comunei
Sân petru Mare;
-2004 - comuna Saravale a fost reînfiinţată
în baza Legii nr. 84 prin desprinderea de co -
mu na Sânpetru Mare;
-martie 2010 - un studiu realizat la Saravale
de gazeta rul bănăţean Marcel Sămânţă re -
le vă faptul că „între 40 până la 50 la sută din
po pu laţia comunei este de etnie rromă”, dar
în marea ei majoritate românizată; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 633 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 302 de persoane
- feminină = 1 331 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
776
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII;
Şcoala cu clasele I-IV; Grădiniţa cu program
normal;
Instituţii sanitare: Cabinet medical; Far ma -
cie umană;
Instituţii culturale: Cămin cultural; Biblio te -
că (fondată în anul 2005);
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserică
ortodoxă română (1897); Biserică ortodoxă
sâr bă (1777); Biserică romano-catolică
(1873); Biserică baptistă (1925); Bi se rici
pen  ticostale (două);
Ruga: Ruga ro mâ nească (21 mai-Sfinţii
Con  s tan  tin şi Ele na), Ruga sârbească (22
mai).

Petrişor Liviu primar
Ilin Doru viceprimar
Balaban Mircea, consilier PSD
Borivoi Nicolin, consilier PSD
Horvath Giura, consilier AUR           
Ilin Doru, consilier PNŢCD

Misaraş Dănuţ, consilier PIN

Mitrov Drăgan-Drăgutin, consilier PSD

Stoian Sava, consilier PSD

Stoiko Ioan, consilier AUR

Şirianţu Emilia, consiler PNŢCD      

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARAVALE
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SARAVALE

SEARA-N VALE
Tradiţia locului, perpetuată în timp de localnicii de ori -

gine română, susţine că temelia aşezării Sa ra vale a fost
pusă de coloniştii romani. În tim pul ce lui de-al doilea
război dacic sau imediat după în frân gerea dacilor de
către legiunile îm pă ratului Tra ian, au ajuns într-o bună zi
pe malul Mu reşului mai mulţi veterani romani. Fiind către
asfinţit, au po po sit acolo şi, fermecaţi de apusul soa re lui
care că dea maiestuos în apele Mure şului, au hotărât a
do ua zi să se aşeze pe acel pământ mănos şi să-şi înte-
meieze familii departe de Ma ma Romă, tocmai la capă-
tul impe riului. Ve te ranii romani i-ar fi spus lo  cului Sara -
vale („Seara-n vale“) şi aşa a ră mas peste milenii nu -
mele primei vetre a satului, cea de de azi fiind le ga tă de
pârâul Aran ca, nu de Mureş.

Aceasta ar putea fi povestea locului. Cert este faptul
că Saravale a avut o istorie zbuciumată. În anul 1434, proprietarul aşezării ajunge Ni colo
Maczedoniai, apoi, în anul 1466 este cumpărată de Ladislau Doczy. Între fetele acestuia are
loc un lung proces de partaj al averii între anii 1489-1508, după care întreg satul Saravale
ajun ge în proprietatea familiei Patocsi. Neamul Patocsi era însă apropiat de Isabella, fiica
regelui Poloniei şi soţia voievodului Ioan Zapolya. Isabella dorea să-l impună pe scaunul
Ungariei pe fiul ei, Ioan Sigismund, însă tronul era râvnit şi de regele Fer  dinand I al Boemiei
şi Sileziei. În aceste împrejurări, Ferdinand confiscă Saravale şi-l dăruie nobililor Ioan şi
Andrei Liszti. În anul 1529, satul este pustiit de spahiii lui Bali beg, iar localnicii români şi
maghiari pără sesc aşezarea. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea sunt aşezaţi în
Saravale io bagi sârbi care rămân pe moşia fa miliei Maczedoniai şi sub turci. Păstorii sârbi
schimbă numele localităţii din Szarafalva în Saravola. Apoi, între anii 1723 şi 1725, popu-
laţia sârbă părăseşte Saravale. Acum se aşază aici mai multe familii de români, urmate de
germani veniţi din Gottlob şi Tomnatic. Apoi, la anul 1801 Saravale e cumpărat de baronul
Iosif Alvinczy, care o vinde la 1810 familiilor Marosnémeti şi Gyulai. 

PRIMUL POET SÂRB 
TRADUS ÎN ROMÂNEŞTE

Vladimir Ciocov este
considerat unul dintre
poeţii exponenţiali ai
lite raturii sârbe din Ba -
nat, din România. S-a
născut la Saravale la 27
ia nua rie 1920. A făcut
stu dii liceale. A fost în -
vă  ţă tor în comunele Svi -
niţa şi Ce nei, iar la Li -
ceul Sârb „Dositei Obra -

do vici” din Timi şoa ra a ocupat postul de pro-
fesor de sport. A lu crat ca re dactor la ziarul
„Pravda”, apoi a a juns re dac tor şef la revista
„Knijevni jivot” („Via ţa căr  ţilor”). În perioada
1950-1960 a pu blicat pa tru volu me. Debutul
editorial a fost în 1953, cu placheta „Poezii”
(„Pesme”). Vladimir Cio cov e primul poet
sârb cu o carte tradusă în ro mâneşte
(„Versuri“, 1964). A pu blicat do uă  zeci de

volume de ver suri (trei
tra duse în ro mâneşte,
„Ver suri“, „Po e mele
can  do rii“ şi „Ne li nişti
albe“). A tra dus din Tu -
dor Ar ghe zi, „Tes ta -
ment“, ediţie bilingvă,
1984. A fost premiat de
revista „Knijevni jivot”
pen tru volumul „Că lă -
to rii liri ce“. Pre miul Fi -
l i  a l e i  T i  m i  ş o a r a  a
U.S.R. pen tru „Po veşti
neter mina te“ (1970) şi
premiul Uniunii Scriitorilor din Ro  mânia pen-
tru volumul „În pas cu mine însumi“ (apărut
în 1970). Este considerat unul din vârfurile
poeziei sârbe din România, alături de Iovan
Cio la covici, Cedomir Mile no vici, Ivo Mun -
cian, Sla vomir Gvozde no vici ori Liubiţa Rai -
chici, cu toţii scriitori cu reputaţie solidă nu
nu mai în România, ci şi în Serbia. Vla di mir
Ciocov a trecut la cele veşnice în 12 septem-
brie 1986 la Timişoara. 

Biserica romano -

catolică ctitorită de

familia Gyulai 
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