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SATCHINEZ

Sediul consiliului local: Satchinez, str. a
V-a nr. 82, telefon/fax 0256/379500
Coordonate: 
45°56′36″ lat. N;
21°02′23″ long. E;
Repere istorice:
-1330 - aşezarea este menţionată ca villa
Kenéz; 
-1332-1337 - apare în dijmele papale cu nu -
 me le de Kenéz, ţinând de ju deţul Cenad;
-sec. al XV-lea - Pavel Chinezul a con so  li -
dat cetăţuia existentă la Satchinez;
-1514 - satul Hodoni este pustiit de iobagii
răsculaţi conduşi de Gheorghe Doja;
-1785 - la Hodoni se stabilesc mai multe fa -
milii de români din Sânandrei; 
-1786 - au loc în Satchinez colonizări cu po -
pu  laţie germană;
-1803 - satul Bărăteaz este cumpărat de
Ioan, Martin, Francisc şi Grigore Cap de -
bo;
 -21 ianuarie 1821 - s-a născut la Hodoni
Vincenţiu Babeş, luptător pentru drepturile
românilor bănăţeni (d.21.01.1907);
-1840 - familia baronilor Manaszy-Barco de
Hodony construieşte conacul din satul Ho -
doni; 
-1 ia nuarie 1846 - s-a născut la Satchinez
avocatul şi patriotul român Emanuil Ungu -
reanu (d.1929);
-20 februa rie 1929 - se naşte la Satchinez
Dumitru Chepeţan, solist vocal de muzică
populară bănăţeană; 
-1936 - Satchinez avea avea 697 de case,
două coruri, casă na  ţională, moară cu aburi,
cooperativă de cre   dit, bancă („Luceafărul”),
societate spor ti vă, circumscripţie sanitară;
-Satchinez era ves tit pentru creşterea ca -
bali nelor, exemplare premiate la diferite ex -
po ziţii;
-17 oc tombrie 1942 - se naşte la Satchinez
episcopul romano-catolic Martin Roos;
-3 iulie 1950 - se naşte la Satchinez Ilie
Vincu - violonist, concert-maestru în cadrul
Ansamblului „Banatul“ al Centrului de Cultu -
ră şi Artă Timiş;

-2002 - comu-
na Satchinez
a vea 4 683 de
lo  cu i tori;
2 0 1 0 - I o s i f
Achim termi -
nă „Mo no gra -
fia co  mu nei Sat chi nez” (nepublicată);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
4 826 de persoane, dintre care:

- masculină = 2 382 de persoane
- feminină = 
2 444 persoane
Numărul lo cu in ţelor la 1 ianua rie 2010:
1 543
Sate componente: Satchinez, Bărăteaz
(141, Barackháza) şi Hodoni (1480, ódon);
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Sat  chinez şi Hodoni; Şcoala cu clasele I-IV:
Bă răteaz; Grădiniţe cu program normal:
Sat chinez, Bărăteaz şi Hodoni;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Sat -
chinez (două), Bă ră teaz şi Hodoni; Ca bi net
stomatologic: Sat chi nez; Farmacii uma ne:
Satchinez (două); Dispensar sanitar-vete ri -
nar: Satchinez;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Sat -
chi nez, Bărăteaz şi Hodoni; Bibliotecă: Sat -
chinez (fondată în anul 1956);
Baze sportive: Teren de fotbal: Satchinez
şi Hodoni; Sală de sport la şcoală din
Satchinez;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Bără -
teaz (1822) şi Satchinez (1804), Hodoni
(1812); Biserică ortodoxă sârbă Satchinez
(1889); Biserici romano-catolice: Satchinez
(1823) şi Ho doni (1910); Biserici baptiste:
Sat chinez (1994) şi Hodoni (1948); Biserici
penti costale: Satchinez, Ho doni şi Bără -
teaz;
Ruga: Hodoni (20 iulie - Sf. Ilie); Bărăteaz
(14 oc tombrie - Sfânta Cuvioasă Paras che -
va) şi Satchinez (26 octombrie - Sfântul Du -
mitru);
Cetăţeni de onoare: Martin Roos, Dumitru
Chepeţan, Ion Burloiu.

Ion Dan Florin primar
Chelba Daniela-Elena viceprimar
Berbece Iulica, consilier PSD
Burloiu Steluţa-Rodica, consilier PC
Cârţian Vasile, consilier PNG               
Chifan Elena, consilier PSD
Cristian Vasile, consilier PNG

Giugastru Viorel, consilier PNG
Lopătaru Adrian, consilier PNŢCD
Marinca Sabin, consilier PSD
Mic Ofelia, consilier PNG
Mihalineţ Leonida-Cristina, consilier PSD
Stepănescu Ştefan-Gligor, consilier PDL
Vişinescu Luceafăr, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SATCHINEZ
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SATCHINEZ

Satchinez adăpos teş te o
ade vă rată Deltă a Bana -
tului, o rezer va ţie naturală,
formată din întinderi vaste de
ţi nu turi mlăştinoase, un lanţ
de bălţi, cu pe ninsu le şi
ostroave, locuri unde cresc păduri de stuf, cu
pâlcuri de plopi şi salcâmi, copaci peste care
cad perdele de liane. Este un loc ge  neros în
care şi-au găsit adăpost nume roase păsări
acvatice, unele dintre acestea fi ind specii de -
clarate monumente ale naturii (egreta mică,
egreta mare, stârcul galben, cor mo ranul mic,
ca taliga). Generozitatea avifaunei l-a determi-
nat pe ornitologul bănăţean Dimitrie Linţia să
insiste ca mlaştinile de la Sat ch i nez să fie de -
clarate în că din anul 1942 „Re zer va ţie natu-
rală protejată de importanţă naţională”. Peste
şai zeci şi ceva de ani, re zer vaţia va fi no -
minalizată ca fiind o arie im portantă pentru
avifauna Europei („Im portant Birds Area”),

pen tru ca în anul 1991
să-i fie re cunoscută val-
oarea de unicat de către
„Bird Life Internatio nal”.
Dr. Andrei Kiss, a identi-
ficat în re zervaţia or ni to lo -

gică de la Satc hi nez cinci specii de păsări se -
den ta re, 55 de păsări con si derate oaspeţi de
vară, 36 de specii „de pasaj” şi 17 specii pă -
sări oas peţi de iarnă. Con siliul Ju de ţean Ti miş
a adoptat Ho tă rârea nr.19/1995 pentru prote-
jarea rezervaţiilor na tu  rale de pe raza judeţu-
lui, printre care se mai numără, în afa ra Re -
zer vaţiei de la Sat chinez, Pă durea Ce nad,
Mlaştinile Mu rani, Arboretul Bazoş, In sula
Mare Cenad, Insula Igriş, Lacul Fo silifer Răd -
măneşti, Pajiştea de Narcise de la Balo teşti,
Sărăturile Diniaş, La cul Surduc, Mo  vila Şiştak
- Beba Veche, Lun ca Pogo ni şu lui, su te şi sute
de hectare de zone cu po ten ţial tu ristic încă
ne ex ploatat profitabil.

REZERVAŢIA ORNITOLOGICĂ 

CĂMAŞA DE OŢEL
Mormântul lui Pavel Chinezul, căpitan general al armatei Ungariei în se -

co  lul al XV-lea, se află în mănăstirea pe care acesta a ctitorit-o la Nagy -
vázsony, în judeţul Veszprém din Ungaria. Din păcate, în anul 1708 mor-
mântul a fost profanat, furându-se atunci armura, coiful şi paloşul cnea zu -
lui din Sat chinez. Acestea aveau să reapară mai târ ziu, ele fiind adăpos-
tite în prezent la Mu ze ul Naţional al Ungariei. Cămaşa de zale e făcută din
inele me talice groase, mai scurtă decât cele obişnuite, având doar 55 de
centimetri lungime faţă de lungimea obişnuită de 60-70 de centimetri, dar care îi conferea lui
Pavel Chinezul o mare libertate de mişcare în lupta corp la corp, în care era vestit. Sabia
lungă a cneazului român are lama decorată cu motive florale (de factură renascentistă) pe
care se poate vedea emblema producătorului. 

Familia Manase, originară din Grecia,
probabil ar mâni, s-a stabilit în Tran sil -
vania, la Sibiu. György Ma nasy a fost
înnobilat în anul 1813. După ce cum pă -
ră moşia de la Hodoni, regele Fer di -
nand V i-a re cu noscut proprie ta tea în
anul 1836, acordându-i lui György titlul
„de Hodony”. 

În anul 1840 este ridicat conacul, aflat
pe un domeniu care cuprindea - pe lângă anexe - parcuri şi alei. În 1874, domeniului Hodoni
ajunge în proprietatea ar hi  ducelui Ioan de Toscana, în 1877 proprietară ajunge Francisca
Todesco. Alţi stăpâni au fost Eross Bela si Gheza (1879-1888), de la care Hodoniul este cum -
părat de Kastory Ioan şi Mihai. În anul 1943,domeniul a fost cumpărat de negustorul Toma
Surlaş, proprietar, printre altele, a trei blocuri la Timişoara. Naţionalizat şi trecut în propri-
etatea statului co mu nist, conacul din Hodoni a funcţionat ca şi casă de protocol a între-
prinderii Comtim. Redobândit de proprietarii de drept în anul 2004, după anul 2008 a fost
restaurat, declarat monument istoric şi inclus în circuitul evenimentelor de ţinu tă. 

CONACUL MANASZY-BARCO DE HODONY 
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SATCHINEZ

AVOCAT ŞI FILANTROP
Emanuil Ungureanu s-a năs cut în 1 ia nu -

arie 1846, în Sat   chi nez. A studiat liceul la Ti -
mi  şoa ra şi dreptul la Bu  da pesta. A fost avo-
cat şi fi lan trop, mem bru fondator şi di rector al
băncii „Timi şana”, ca şi a nu me roase so cie -
tăţi culturale ro  mâ neşti, mem bru fondator al
mu zeu lui As tra din Sibiu şi al ziarului „Drep -
tatea”. În 1894 do nează Şco lii confesi onale
din Timişoara - din cartierul Fa bric - sa la riul
său de director al „Băncii Ti mişana”: 600 de
florini a nual. În anul 1912 a înfiinţat fundaţia
pentru spri jinirea şcolilor şi bi se  rici lor ro  mâ -
neşti. Autor al unui studiu des pre is toria Timi -
şoarei. A luptat pentru dreptu rile ro mânilor

bănăţeni şi a susţinut ide ea
înfiinţării Poli tehnicii timi şorene
alături de ing. Stan Vi drighin,
Sex til Puş cariu, Oni  si for Ghi bu,
Au   gustin Ma ior, Va le riu Bra -
nişte. În anul 1927, în ca drul
unei adunări fes tive, Con  si liul
oră şenesc Ti mi şoara i-a în mâ nat tit lul de
Ce tă ţean de O noa re. Emanuil Ungureanu a
de   cedat la vâr sta de 83 de ani, în anul 1929,
lă sân du-şi toa  tă ave rea în fo losul ob ş tei timi -
şorene. Sculp   torul Gheorghe Gro za a reali -
zat mo nu mentul „Ema nuil Ungu rea  nu”, aflat
în parcul si tuat în faţa liceului din Timişoara
care poar tă nu mele ma re lui român bă  năţean. 

EPISCOPUL MARTIN ROOS
Episcopul Martin Roos s-a născut la 17 oc tombrie 1942 în Satchinez, ju -

de  ţul Timis. Şcoala ele mentară a absolvi t-o în localitatea na ta lă. Între anii
1957-1961 a fost elev la Şcoa la de Cantori din Al ba Iulia. Studiile teologi ce
le începe în 1961 la Institutul Teologic ro  mano-catolic din Alba Iulia. Din anul
1962 şi până în a nul 1969 este student la Facultatea de Fi lozofie-Teologie
din oraşul Kö nigs tein im Taunus, Germania. La 3 iulie 1971 es te hi ro tonit
pre ot pentru Dieceza de Rott enburg. Între anii 1971-1973 este vicar în paro-
hia Stuttgart-Obertürkheim, iar între anii 1973-1974 este administrator paro-
hial în Stimpfach, Germania. 

Din 1974 este preot-paroh în Stimpfach, Ger ma nia. În 1987 devine vi ce pre şedinte le Ins  t i -
tutului de Isto rie a Culturii şi Bi se ri cii pentru Şvabii Du năreni. În 1988 este a les pre şedintele
Aso  ciaţiei Preoţilor „Sfântul Ge rhard” (Priesterwerk St. Ger hard). În 1989 de vine purtătorul de
cu vânt al Aso cia  ţiei Şva bilor Dunăreni, precum şi consilier spi ri tual al Asociaţiei Catolicilor
Ger  mani din sud-estul Europei. Totodată, este re dactor-şef al publicaţiei „Quartalbrief” şi
„Ger hard  s bote” din Germania. După Revoluţia din decembrie 1989, se reîn toar ce în Die ceza
de Ti mi şoara. În 20 iu lie 1990, Excelenţa Sa Se bastian Kräuter, episcop de Timi şoara, îl
numeşte director al cancelariei episcopale. În 1991 pri meş te titlul de Mon sig no re, apoi în anul
1992 de vi ne canonic ono rific al Catedralei Episco pa le. Din 1993 este pro-vi car episcopal. La
24 iunie 1999, Papa Ioan Paul al II-lea îl numeşte episcop die  ce zan de Timi şoa ra. 

LUPTĂTOR PENTRU EMANCIPAREA
BĂNĂŢENILOR 

La 21 ianuarie 1821, la Ho  doni, comuna Satchinez, s-a născut Vin    cenţiu
Ba  beş, frun  taş al luptei de e man ci pare na ţio na lă a românilor bănăţeni. A stu-
diat la şcoala românească de la bi se ri ca „Sfântul Ilie“ din Timişoara, apoi la
şcoala sâr bească. Face cla sele nor ma le germane la Timişoara, Se ghe din şi
Car  loviţ, două clase liceale în Se ghe din, teologia la Arad, dreptul la Uni ver si -
ta tea din Budapesta, obţi nând titlul de ju rat-notar.

Pro fesor la Pedagogicul românesc din A rad, în 1849 a fost chemat să adminis tre ze ca di -
rector trei districte cu peste 500 de şcoli ro mâ neşti din Banat. A fost trimis la Viena pentru a
re pre zen ta dieceza A radului şi interesele po porului român de la Mureş şi Crişuri, iar din 1851
a fost numit secretar de Senat la Înal ta Curte de Justiţie şi Ca saţie. În 1862 este solicitat la
Cancelaria Aulică a Ungariei ca refe rent pentru procesele cri minale. Peste un an a fost nu mit
ju de cător la Tabla regală din Bu dapesta. La anul 1860 a publicat bro şura „Die Sprach - und
Nationalitätenfrage in Oester reich, von einem Ro manen”, ple dând pentru unitatea mo -
nar hiei habsburgice şi egalita tea tuturor po poa  relor ce o compuneau. Sem nala pe ri co lele ce
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ar urma dacă Ungariei i s-ar permite dualis-
mul, lucru care se va întâmpla totuşi în anul
1867.

În 1861 a fost ales deputat în dieta Un ga -
riei, în cercul român de la Sasca-Mon ta nă.
Îm preună cu alţi zece deputaţi ro mâni a creat
Partidul Na ţional. În 1865 a fost reales depu -
tat tot în Sasca, iar în 1869 atât în cercul ro -
mâ nesc din Sasca Montană, cât şi în cercul
de la Sân-Mi clăuşu Mare (Torontal). În 1872
a fost ales în cercul gră ni ce resc al Bise ricii-
Albe, apoi în 1884, pen tru a patra oară, la
Sas ca. În 1891 s-a retras din viaţa po litică. A

încetat din viaţă la 21 ianuarie (3 februa rie)
1907.

În vara anului 2006, în satul Ho doni, a
avut loc dezvelirea unei plăci de marmură
aşe  za te pe frontispiciul Casei Na  ţio nale, cu
ins crip  ţia : „Ca sa Naţiona lă Oc tavian Go  ga.
Bi blioteca Vincenţiu Ba beş”. Şcoala cu cla -
sele I-VIII din cartierul Fa bric, din Timişoara,
prin stăru inţa directoarei, profesor An ghelina
Bar bu, a re dobân dit în anul 2003 nu mele de
„Vin cenţiu Ba beş”, pe care l-a purtat înce -
pând cu anul 1934 şi până la mijlocul ani lor
‘50, se colul trecut. 

SATCHINEZ

Satchinezul a dat Banatului una dintre cele mai
mari voci ale cântecului po pu lar românesc: Dumitru
Che  pe ţan (foto, stânga). Năs   cut la 20 februa rie
1929, a făcut şcoa la pri mară în satul natal, apoi a ur -
mat cursuri agricole şi a devenit teh nician. Mu zica a
îndrăgit-o de mic, aşa că la 14 ani va cân ta ca solist
vo cal cu orchestra din Sat  chinez, avându-i ca
îndrumători pe di rijorii Ion Odrobot şi Tiberiu Guţu.

Înregis trează primele sale cântece în anul 1959 la Radio Timişoara
(dintre care nu a lipsit cunoscuta piesă „Sui, Mărie, în cocie"). Face
carieră muzicală alături de orchestra de muzică populară din
Caransebeş, con du să de Ni colae Perescu. Dintre doinele sale care
au bucurat şi bu cură sufletul bănă ţea nului trebuie amintite „Gugulan
cu car cu mere" şi „Ninge, Doamne, nu ploia!".

Satchinezul i-a dat şi pe soliştii violonişti Ilie Vincu şi Radu Vincu. Ambii au învăţat să
mânuiască arcuşul la vârsta de şapte ani de la părintele Tiberiu Guţu. Vor cânta împreună
în taraful din Satchinez. Cariera de instrument işti a celor doi fraţi va fi una prodi gi  oa să: Ilie
Vincu ajunge concertmaestru al or chestrei Ansamblului „Ba natul", iar Radu Vincu, dirijor al
An  sam blului „Banatul". Radu Vin cu l-a însoţit pe maestrul Gheorghe Zamfir în anul 1995
într-un spectaculos tur neu în Franţa, foarte bine primit de presa fran ceză. Fiica lui Ilie Vincu,
Oana, a devenit şi ea ce  lebră, ca so listă a tru pei de dance „Genius" (foto, dreapta). Ab sol -
ventă de Con ser  va tor, Oana şi ceilalţi doi colegi de tru pă au dus for  maţia mul tă vreme pe lo -
 cul întâi în to purile mu zi cale de gen din Ro mânia.

„Ninge, Doamne, nu ploia!”

CONACUL CAPDEBO
Una din cele mai vestite familii de armeni din

Transilvania şi Banat a fost cea cu numele
Capdebo. Jonas Capdebo se impune în se colul
al XVIII-lea pe piaţa comerţului de vite şi de vine
furnizor oficial al Ca sei de Habsburg. Unul dintre
cei pa tru fii ai său, Gri gore Cap de bo (1776-
1840), a fost un medic vestit (ho me o pat) în ju de -
ţul Ti miş (conform volu mu lui Isto ria me  di cinei
din Ungaria). La co nacul fa mi li ei Capdebo din
Bără teaz (sat cum părat la anul 1803) a locuit
Vörös  mar ty Mihály (1800-1855), unul din cei
mai im portanţi poeţi ma ghiari, care a fost o pe ri -
oa dă pedagog la co piii familiei Capdebo. Descendenţii lui Jonas Capdebo vor stăpâni satul
Bărăteaz până către anul 1943. 
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