
336

SÂNANDREI

Sediul consiliului local: Sânandrei nr. 516,
telefon/fax 0256/383500;
Coordonate:
45°54′38″ lat. N;
21°09′51″ long. E;
Repere istorice:
-1230 - o aşezare existentă în vatra Sân an -
dreiului de azi este consemnată ca proprie -
tate a Capitlului din Arad; 
-1382 - apare în registrele papale de dijmă
numele de Sancto Andrea;
-1461 - românul Nicolae Hăgimaş este pro-
prietarul aşezării Zenthandras;
-1717 - apare în documentele vremii sub de -
numirea de Saint André, cu 23 de case;
-1735 - sunt aduşi colonişti italieni, iar satul
Ca rani (Mercydorf) se poate considera că a
fost fondat şi locuit peste un deceniu ex clu -
siv de ita lieni;
-1748-1749 - sunt colonizate primele familii
de germani;
-1766 - la Sânandrei sunt aduşi colonişti
francezi;
-1772 - autorităţile aşază în sat încă 42 de
familii germane;
-1853 - s-a născut la Mercydorf Josef
Gabriel, poet în dialect şvăbesc (d.1927);
-1856-1866 - este preot romano-catolic în
Ca   rani Lorenzo Schlauch, viitor cardinal;
-5 iulie 1928-se naşte la Sânandrei Hein -
rich Lay, profesor, autor a peste 50 de lu -
crări, studii, broşuri despre Lugoj şi Banat;
-1 fe bruarie 1931 - s-a născut la Sânandrei
tenorul Hans Jung (d.14.03.2010);
-1935 - satul Covaci era reşedinţă de co mu -
 nă cu 908 locuitori;
-1936 - Sânanadrei avea 660 de case,
şcoală primară, grădiniţă de copii, casă na -
ţională, cor bărbătesc, societate sportivă,
ban  că populară, moară, oficiu poştal, post
de jandarmi, gară, casă de păstrare; 
-11 septembrie 1939 se naşte la Sânandrei
campionul mondial la handbal Sepi Jakob;
-2002 - comuna Sânandrei avea 5 251 de
locuitori;

-27.06 2009 - prima
ediţie a Fes tivalului
„Da cii li beri”, dedicat
memoriei stră moşilor;
22.09.2011 - prima
edi  ţie a Galei de mu -
zi că folk „Ro manţă de
toam nă”, or ga nizatori
Oc tavian Stăncioiu şi Florin Ma ca vei;  
Sate componente: Sânandrei, Carani
(1717, Mercydorf), Co   vaci (1843, Ko vács);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 -
total:
5 974 de persoane, dintre care:
- masculină = 3 087 de persoane
- feminină = 2 887 de persoane
Numărul locu in ţelor la 1 ianuarie 2010: 
1 891
Instituţii şco lare: Şcoli gene rale cu cla sele
I-VIII: Sân an drei, Carani şi Covaci; Gră di ni -
ţe cu program normal: Sânandrei, Carani şi
Covaci;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Sân   andrei (două) şi Ca rani; Farmacie uma -
nă: Sânandrei; Cabi net sanitar-veterinar:
Sân andrei;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Sân -
an drei, Covaci şi Ca rani; Bibliotecă: Sân an -
drei;
Baze sportive: Sala de sport Sânandrei;
Teren de fotbal: Sânan drei, Carani şi Co -
vaci;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Sân an -
drei (1834), Carani (1946) şi Covaci (1995);
Bi serică greco-catolică: Sânandrei (1811);
Bi serici catolice: Ca rani (1860) şi Co vaci
(1902); Bi serică ad ven tistă Sânan drei
(2001); Biserici pen ticos tale: Sânandrei şi
Covaci; Biserica „Bu na Vestire” Sân andrei;
Bi serică baptistă Ca rani: (2000); „Sa la Re -
ga  tului” Carani (1995);
Ruga: Sânandrei (Sfântul Dimitrie); Carani
(15 august - Sfânta Maria Mare);  
Cetăţeni de onoare: Hans Jung, Heinrich
Lay.

Demea Dorel Ioan primar
Barna Adrian Nicolae viceprimar
Capstrâmb Aurel, consilier PSD
Cheteles Marinel, consilier PDL
Dragosin Venetius-Ioan, consilier PRR
Duma Gheorghe, consilier PNL
Fănuţ Dorin-Vasile, consilier PSD
Hapenciuc Viorel, consilier PNL

Maer Veronica, consilier PDL
Minnich Eugen-Cristian, consilier PDL
Minnich Iosif, consilier PDL
Mîndru Ioan, consilier PSD
Popa Ilie, consilier PDL
Prodea Marian, consilier PDL
Şufan Ioan, consilier PSD
Zarculea Costică, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNANDREI
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TENORUL JUNG
Unul dintre marii tenori ai Banatului, Hans Jung (foto, dreapta), s-a

născut la 1 fe bruarie 1931, la Sânandrei. În urma lui sunt şapte gene -
raţii de şvabi, începând cu Martin Jung, cel plecat la anul 1784 din
Alsacia, satul Bet weiller, cu gândul de a se aşeza în Banatul stăpânit
de Iosif al II-lea, acolo unde germanii veniţi de departe aveau mari pri -
vilegii ca şi co lo nişti. Unul dintre fecio rii lui Martin Jung s-a stabilit la
Becicherecu Mic, altul la Sân andrei. Cel din urmă este strămoşul lui
Hans. 

Hans Jung urmează clasele primare în comuna natală. Pleacă la
Timi şoara, la liceul cu predare în limba germană „Banatia". În timpul li -
ber merge la Operă şi rămâne impresionat de Mozart, mai ales de
„Nunta lui Figaro”. Îi place muzica, de altfel în familia Jung din Sânandrei exista un adevărat
cult pentru muzică: Jung senior a fost un clari netist ta lentat, mem bru al fanfarei din comu nă

şi ajunsese să cân te în or chestra ceferiştilor din Timişoara,
foarte apreciată în acei ani.  

După cel de-a doilea război mondial, Liceul german
„Banatia" se desfiinţează. În condiţii incerte, cu liceul ne -
terminat, Hans Jung dă admitere la Conservatorul din Cluj.
Este respins, pentru că nu avea bacalaureatul. Cum între
timp se înfiinţase Liceul de Muzică la Timişoara,
compozito rul Nicolae Ursu îl îndeamnă să urmeze cursu -
rile şco lii nou înfiinţate. Hans îl ascultă şi după patru ani de
liceu de muzică intră la Conservatorul din Cluj, unde va
studia canto şi pedagogia cântului. Susţine examenul de
stat cu opera „La Traviata" de Verdi. Prin concurs, este ad -
 mis la Opera din Timişoara, unde de butează tot cu Mo zart,
în 1959, în spectacolul „Bastien şi Bastienne". A ju cat la
Timişoara vreme de cinci sprezece ani roluri de mai mare
sau de mai mică întindere, operă şi operetă: Turi d u, în
„Caval leria rusticana", Tamino, în „Flautul fermecat", A ma -
viva, în „Nunta lui Figaro", Alfred, în „Liliacul", Camille, în
„Văduva veselă". Este prezent pe mari scene din Eu ropa:

la Opera din Klagenfurt, la cea din Basel, unde are o apariţie excepţională în „Tru badurul",
apoi la Opera din Bonn (Florestan, în „Fide lio" de Bee tho ven), la cea din Am ster dam, este
ofertat de Metropolitanul newyorkez, dar va pierde stagi unea datorită refuzului securităţii din
Timişoara de a-i acorda viza de călătorie în timp util. Obţine totuşi viza mult dorită şi pleacă
împreună cu soţia în RFG. Refuză să se mai întoarcă în România, unde fuse se deja con dam -
 nat în lipsă la şa se ani de în chi soa re. Sta -
giunea 1977/1978 îi aduce un contract de
solist şi regizor la Opera din Re gens burg.
La 65 de ani se pen si o nează, dar con  tinuă
să urce pe scenă până către vârsta de 70
de ani, fiind în paralel şi do cent de canto la
Aca  de mia de Muzică din Regens burg. 

În vara anului 2008, Hans Jung a re ve nit
în comuna natală, Sân an drei, un de, într-o
atmosferă emoţionantă, i-a fost acordat ti -
tlul de „Ce tăţean de Onoare”. La nici doi
ani de la acordarea titlului, tenorul şvab din
Sânandrei trece la cele veşnice, în 14 mar-
tie 2010. 

PATRIMONIU:
Biserica romano-ca -

to li că din Carani a fost
construită în anul 1734,
în acelaşi an cu ri dica -
rea castelului din apro -
pi e re. Aici va sluji la
mij locul secolului al
XIX-lea preotul Loren -
zo Schlauch (1824-
1902), vi itor episcop şi
cardinal. 

Tenorul Hans Jung 
şi basul Gheorghe Sara 
(Timişoara, vara anului 2008)
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CASTELUL CONTELUI 
D‘ARGEN TEAU

Claudius Flori mund Mercy d’Ar gen teau, cu -
nos cut mai ales sub nume le de Con tele Mercy, s-a
năs cut la anul 1666, în Lorena, şi a sfârşit din viaţă
la 29 iunie 1734, căzut într-o bă tălie în apropiere de
oraşul Parma, pe când era feldma re şal în armata
Imperiului Habsburgic. A fost general în armata lui
Eugeniu de Savoya, cel care a cucerit Bana tul după
ce i-a înfrânt pe otomani. Contele Mercy a devenit
guvernator militar şi civil al Ba natului im perial. Prin tre con struc ţiile cele mai cunos cute ră -
mase din vre mea lui se nu mără Pa la tul Mercy din Timi şoa ra, aflat pe strada Pro cla  ma ţia de
la Timişoara nr. 7, şi Castelul Mer cy din satul Ca rani (Mercydorf), comuna Sân  andrei (foto),
construit între anii 1733 şi 1734 (a flat, din pă cate, în stare a van sată de de gra dare).

Biserica ortodoxă română din

Sânandrei (sec. al XVIII- lea)

Sânandrei - biserica romano-catolică

„Sfântul Andrei” 
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SEPI JAKOB - DER WELTMEISTER
Ediţia 1964 a Campionatului Mondial de hand bal s-a desfăşurat în Cehoslovacia. În faza

preliminară, România a învins echipa U.R. S.S., apoi Norvegia şi Japonia. În faza principală
a turneului mondial, România a învins Danemarca (25-15) şi Cehoslovacia (16-15). De aici,
ajunge în finală, unde la 15 martie 1964, la Praga, România înfrânge Suedia cu scorul de 25
la 22, câştigând pentru a doua oară titlul mondial la handbal. Din lotul României campioană
mondială, pe lângă Mihai Redl, Gheorghe Gruia, Virgil Hnat, Hans Moser, Cezar Nica sau
Cornel Oţelea, a făcut parte şi Josef Jakob. Sepi Jakob, un tânăr şvab din Carani-Mercy -
dorf, născut la 11 septembrie 1939. La doar 16 ani joacă la echipa de handbal Elec tro motor
Timi şoara (1955). Apoi ajunge la Tehnometal Timi şoa ra. La 17 ani joacă în naţionala de tine -
ret a Ro mâniei. Pleacă în armată şi va juca la Stea ua Bu cu reşti, echipă cu care va cu noaşte
triumful sportiv, câştigând campio na tul naţional de handbal în anii 1963, 1967, 1968, 1969,
1970 şi 1971. Şi tot cu Stea ua va deveni campion european la echipe în anul 1968. În anul
1964 devine campion mondial cu naţionala României, iar în anul 1967 avea să câştige me -
dalia de bronz la Cam pionatul Mondial. 

După anul 1971, Sepi Jakob va juca handbal la echipa vest-germană LTV Wuppertal (un -
de a fost şi antrenor). Apoi antrenează alte echipe din Germania, aşa cum au fost HTV Rem -
scheid, RTV Remscheid, echipele din Esslingen, Scharnhausen, Neuhausen-Fildern, sfâr -
şin du-şi cariera în anul 1999 ca antrenor la la TSV Denkendorf. A jucat 48 de meciuri în echi -
pa naţională a României, pentru care a marcat 126 de goluri. În luna iunie 2009, Sepi Jakob
a fost distins la Bu cu reşti cu trofeul „Campion de Le gendă”, alături de alţi mari handbalişti ro -
mâni.
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FORTUNA  FRAŢILOR
MACAVEI

În urmă cu puţini ani, doi fraţi, oameni de
afaceri, Florin şi Mircea Ma cavei, încep să
in ves tească în fotbal, îndrăgostiţi de sportul
cu balonul rotund. Vreme de cinci ani
investesc în echi pa lor în jur de un milion şi

jumătate de euro şi rezultatele nu întârzie să
apară: pornită din campionatul municipal de
fotbal, echi pa Fortuna Covaci ajunge în

campiona tul judeţean, apoi în Divizia D.
Printr-o de cizie a celor doi fraţi Macavei,
Fotuna ia locul echipei TIM Giroc în campio -
natul Diviziei C. Prin efort susţinut, prin
investiţii în jucători şi infrastructură, be ne -
ficiind şi de apor tul en tuziast ca PR al ga -
zetarului sportiv Octa vian Stăn  cioiu, For -
tuna Covaci pro mo vea ză înce pând cu se -

zonul 2009-
2010 în Liga a
II-a din cam -
 pio na tu lui Ro   -
mâ     niei, fiind a
do   ua e chi  pă
să  teas că din
is  toria fotba -
lului ti mi şean
ca  re evo  lu ea -
ză în liga se -

cun dă de fotbal, du pă Uni  rea Tom   na   tic, cea
din urmă ju când în di vizia secundă în
sezonul 1975-1976.

JOSEF CEL BĂTRÂN 
ŞI JOSEF CEL TÂNĂR

Şvabul Josef Gabriel a fost un autodidact.
Născut la anul 1853 la Mercydorf (Carani), a
ur mat şcoala primară în sat. Nu şi-a conti nu -
at studiile, viaţa de paore fiind una grea, aşa
că a rămas la Merţi’ ca să muncească în gos -
 podăria familiei. Aceasta nu l-a împie di cat să
înveţe lim ba germană de unul singur, lucru
care-i va permite să descopere univer sul cu -
vân tului, aşa că la 21 de ani va pu blica pri -
me le sale poezii în dialect şvă  besc. Va con -
tinua să scrie poezii pâ nă la bă trâneţe
(moare în anul 1927), tot aşa cum şi-a făcut
datoria de paore în ferma părin teas că. Lu -
cra rea sa cea mai cu nos cută a fost „Schwo   -
 wische Gsätzle ausm Banat". În isto ria li -

teraturii de limbă germană dia lectală din
Banat, po e tul din Mercydorf e cunoscut drept
Josef Gabriel d. Ä. (der Ältere, cel Bă trân),
căci nepotul său purta ace laşi nume, era şi el
poet de limba germa nă, aşa că a fost nu    mit
Josef Gabriel d.J. (der Jüngere, cel Tânăr).

Familia poetului Josef Gabriel der Ältere

FOTO DOCUMENT:
Ludovic Unger, ultimul administrator al Cas te -

lului din Mercydorf, primul preşe dinte al CAP-ului
din Carani, cu familia. Mercy dorf, 1931. 

Nepoata lui Ludovic Unger, Maria (Marika) Koch,
este educatoare la Grădiniţa cu predare în limba ger-
mană „Nikolaus Lenau” din Timi şoara, iar nepotul fos-
tului administrator al castelului, Josef Koch, s-a sta-
bilit cu fa milia, imediat după anul 1989, în Bavaria. 
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