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UIVAR

Sediul consiliului local: Uivar nr. 348,
telefon/fax 0256/366501;
Coordonate:
45°39′31″ lat. N;
20°54′26″ long. E;
Repere istorice:
-1767 - familii de români ardeleni au în te -
me iat în dreapta actualei localităţi Pustiniş o
mică aşezare, loc numit şi azi „Satul Bă -
trân”;
-1806 - este întemeiat satul Sânmartinu Ma -
ghiar pe locul unei mai vechi aşezări, Sân -
mar tin;
-1811 - prima atestare documentară des pre
co lonizarea a 50 de familii germane, care
primesc câte 32 de iugăre de familie;
-1833-1844 - se înfiinţează satul Răuţi, în
for  ma actuală, prin aport de populaţie ma -
ghiară şi germană;
-1836 - au loc inundaţii catastrofale, care îi
de termină pe locuitorii Satului Bătrân,
Oreg  falu, să se aşe ze pe actuală vatră a
sa   tului Pus tiniş;
-1851 - sunt colonizate la Uivar familii de
ma ghiari din zona Seghedinului; 
-1890 - Răuţi şi Sânmartinu Maghiar erau
re  şe dinţe de comună;
-1936 - în Uivar existau şcoală primară, cor
bărbătesc, cor mixt, societate de lectură,
mo   nument al eroilor, farmacie şi moară;
-19 septembrie 1937 - se naşte la Pustiniş
scriitorul Emil Sein;
-9 februarie 1940 - s-a născut la Pustiniş
Simion Surdan, medic, fost component al
na  ţionalei de fotbal a României (d.2006);
-8 februarie 1954 - se naşte Octavian Cira,
prof. univ. dr., biolog şi informatician;
-1968 - se înfiinţează comuna Uivar prin
uni   ficarea comunelor Iohanisfeld, Otelec şi
Uivar;
-2002 - comuna Uivar, cu satele componen -
te de atunci, avea 4 212 locuitori; 
-2005 - au loc în zonă mari inundaţii; 
-2008 - satele Otelec şi Ionel se desprind de
comuna Uivar, formând comuna Otelec;
-27.02.2010 - la Uivar are loc primul Fes ti -
val culinar româno-maghiar (cu participarea

celor din comuna ungară Algyo);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 718 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 382 de persoane
- feminină = 1 336 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:  
1 385
Sate componente: Uivar, Pustiniş (1767,
Oregfalu - „Satul Bă trân”), Răuţi (1843, Si -
laş) şi Sânmartinu Maghiar (1333, Sân  ma -
rin, satul actual s-a întemeiat în sec. al XIX-
lea, prin colonizare cu maghiari catolici).
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Uivar; Şcoli primare cu clasele I-IV: Pus -
tiniş, Răuţi şi Sânmartinu Maghiar; Gră di -
niţe cu program normal: Uivar, Răuţi, Sân -
martinu Maghiar şi Pustiniş;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Uivar şi Pustiniş; Far ma cie umană: Uivar;
Serviciu de ambulanţă: Uivar; Puncte sani -
ta re: Pustiniş; Dispensar veterinar: Uivar;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Ui -
var, Pustiniş, Răuţi şi Sânmartinu Ma ghiar;
Bibliotecă: Uivar (1960);
Biserici: Biserici romano-catolice: Uivar
(1914), Pus tiniş (1936), Sânmartinu Ma -
ghiar (1870) şi Ră uţi (1887); Biserică greco-
catolică: Ui var (1880); Biserici ortodoxe ro -
mâne: Ui var (2005), Pustiniş (1925) şi Ră uţi
(1996);
Ruga: Pustiniş (15 august-Sfânta Maria
Mare); Uivar (ultima duminică din luna au -
gust); Răuţi (13 septembrie) şi Sânmar tinu
Ma ghiar (11 noiembrie);
Cetăţeni de onoare: Borbély László,
Bárányi Ildikó, Vic to ria Gulioş, Gollnick
Mechtild, Cosmin Contra, Zol   t an Marossy,
Ovidiu-Virgil Drăgănescu, Gheorghe David,
Gheorghe Popescu, Emil Moţ, Constantin
Ostaficiuc, Piri Iosef.

Vajda Pavel primar
Idvorianu Gabriel viceprimar
Boros Gheorghe, consilier UDMR
Dan Valentin, consilier UDMR
Marton Cornel consilier UDMR
Moiş Petru, consilie PDL

Rad Vasile, consilie PDL
Rausch Zoltan, consilier UDMR
Ropotica Petru, consilier PDL
Tătar Ionel Adrian, consilier PSD
Varga Szilárd Eugeniu, consilier UDMR
Weingard Ioan, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UIVAR
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LORDUL FOTBALULUI 
TIMIŞOREAN

Simion Sur dan,
u nul dintre lorzii
fotba lului bănă -
ţean, s-a năs cut în
satul Pus tiniş, la 9
februa rie 1940. A
absolvit Fa cul ta tea
de Me di cină şi
Far macie din Timi -
şoara (1971). A

fost medic stomatolog la Sânpetru Mare, Bu -
ziaş, Ghiroda şi la Policlinica Sportivă din
Timi şoara. Din anul 1994 a fost director al
Poli clinicii Sportive din Timişoara. Medic pri-
mar. A fost director adjunct la Direcţia de Să -
nătate a Judeţului Timiş.

A făcut fotbal de performanţă la CFR
Timişoara, a participat la Campionatul Euro -
pean de Juniori. A fost selecţionat în lotul
naţional de tineret şi în lotul olimpic al
României. În anul 1960 devine căpitanul
echi pei naţionale de juniori şi vicecampion
european. A fost cooptat în lotul echipei
naţionale a României (1958-1966). A făcut
parte din echipa României la meciul cu
Elveţia în preliminariile campionatului euro-
pean, câştigat de naţionala noastră la 2 no -
iembrie 1966 cu scorul de 4 la 2. Maestru al
sportului (1970). În perioada 1962 - 1975 a
fost căpitanul echipei “Politehnica” Timi şoa -
ra. În anul 1990 devine observator federal al
Federaţiei Române de Fotbal. Vice preşe -
dintele Forumului Democrat din România,
Filiala Timiş (1999). În iunie 2000 a candidat
la funcţia de primar al Timişoarei (PDSR),
obţinând în acel context politic un neaşteptat
loc doi. A fost consilier municipal la Timi -
şoara. Simion Surdan, spun cei care l-au cu -

noscut, a fost „un om grozav, amabil si so -
ciabil. Drukerii echipei Poli nu pot uita
data de 22 august 1965, ca fiind momen-
tul in care Poli a câştigat în deplasare,
scor 3-2, la Dinamo. De atunci, au trecut
40 şi ceva de ani în care alb-violeţii nu au
mai cunoscut gustul unei victorii în „Şte-
fan cel Mare”. 

Simion Surdan s-a stins din viaţă în vara
anului 2006, la casa lui de odihnă de pe ma -
lul lacului Surduc pe care o terminase cu
puţin timp în urmă. Memoria sa a rămas însă
vie, faptele lui bune niciodată uitate. Una din-
tre nepoatele sale, Claudia Maria (azi trăi-
toare în Germania), ai cărei străbunici, bu nici
şi mamă din Pustiniş au fost deportaţi în Bă -
ră  gan în anul 1951, în luna iunie, în ziua de
Rusalii, îşi aminteşte de ajutorul dat de
Simion Surdan familiei la întoarcerea în sat
du  pă cei cinci ani de chin petrecuţi în Bără -
gan: „Odată întorşi acasă, s-au văzut printre
străini chiar în satul lor natal, casele şi ave -
rea nu le-au mai fost înapoiate (abia după
Re voluţia din 1989 li s-a dat înapoi bunicilor
o parte din pământ), au locuit pe la rudele din
sat care nu au fost deportate, fetele de vârs-
ta mamei umblau cu rochiţe şi ciorapi albi cu
fodori coloraţi, mama umbla în haine de că -
pătat şi era arătată cu degetul de fetele de
seama ei. După câţiva ani şi cu intervenţii ale
unchiului meu Simion Surdan - Dumne zeu
să-l odihnească în pace! - pe atunci jucător
de fotbal la echipa noastră CFR Timi şoara,
mai târziu la Poli Timişoara, bunicii mei şi-au
recăpătat casa din sat, care deve nise sediu
pentru biro urile fermei agricole, fiind una din-
tre cele mai mari case din Pustiniş…" 

Un alt mare fotbalist român îşi are ră dă -
cinile în comună: Cosmin Contra, ai cărui
părinţi sunt din satul Uivar.

SATIRĂ ŞI UMOR
Emil Ionel Sein s-a născut la

19 septembrie 1937, la Pustiniş.
Este absol vent al Şcolii Medii de
Elec tronică şi al Şcolii de Zia ris -
tică din Bucu reşti (1961). Timp
de peste 40 de ani va fi instruc -
tor-me todist la Con siliul Judeţean
al Sindica telor Ti miş. Din 1990
Emil Sein (Şain) este director
fondator al revistei „Par don”, 
ul te  rior re dac tor-şef al editurii

„Ex celsior Art“ („Gru pa te pe serii şi colecţii,
cărţile apărute sub em blema Excel sior Art

conferă editurii un profil enciclopedic
menit să-i confirme vocaţia cultu ra lă
şi să-i asigure un loc distinct în spa -
ţiul spiritualităţii româ neşti...”).

Scenarist, poet (scrie şi versuri
pentru copii) şi prozator. Membru al
cenaclului umoristic „Ridendo“, 
s-a remarcat prin proză satirico-
umoristică, ca tren satiric şi epi -
gramă. Colabo rează cu Radio di fu -
ziunea română, realizând sce na rii
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STRĂMOŞII 
DIN NEOLITIC

Săpăturile arheologice de pe raza comu nei
Uivar au arătat că pe teritoriul acesteia a
exis   tat o aşe zare protourbană acum 5 000 de
ani. E vorba de o aşezare neo liti că târzie
apă rată de şanţuri săpate în pă mânt cu aju -
to rul coarne lor de cerb. O mică ceta te, cu un
plan urbanistic ne aş tep tat pentru ace le tim -
puri şi care a exis   tat, spun cer ce tă to rii,
aproa pe 400 de ani. Ocu pa ţia prin   ci pală a

primilor lo cui tori de pe teri to riul de azi al co -
mu   nei Ui var era agri  cultu ra, se pa re una in -
tensivă şi la care participa toată co  mu ni ta tea.
Ca o cu rio zi tate ur ba nis ti că, echi  pa de
arheo logi con dusă de dr. Flo rin Dra şo vean
de la Mu zeul Ba natului şi dr. W. Schier de la
Uni versita tea din Würz  burg a constatat că

ce ta tea de pământ de la Ui var - situl acro -
 polei - avea şap te zeci de case rectangulare
arse şi mai multe altele nearse. So cietatea
din neo li ticul modern era stratificată din punct
de ve de re social, iar cei înstăriţi aveau chiar
„case cu etaj”!

MASCA ZEILOR
Cea mai importantă des co pe rire arheolo -

gică făcută la Uivar este o mască, unicat în
ne   o liti cul eu ropean (foto). Este vor ba de o
mas  că de co n sa crare, ca re îi dădea dreptul
unei mem bru al co mu ni tăţii să practice cultul
ma gico-religi os, îl transforma în acea per -

soa  nă care a vea calitatea de a „vor bi” cu zeii.
Mas ca are di  mensiuni nor ma le, pu tând a co -
peri faţa unui om, de aici şi uni cita tea ei, de -
oa rec e sin gura des  coperită de acest gen a
fost una cu mult mai mică.

pentru emisiunile de divertisment. Publică
mai multe volume şi pla chete: „Relaxare”,
1887; „Cu zâmbetul pe buze”, 1887; „Iubire şi
otravă”, 1990; „Fe me ia în ver de”, 1993;
„Tumbe prin copilărie”, 1995; „Sfârşitul lumii”,
1999; „Amante incomode”, 2000, etc.

Prolog
Deştepţii-apasă-ncet pe vorba lor
Şi ne promit un mare viitor
Noi, proştii, credem şi-i vedem titani
Cu toate că ne mint de zeci de ani.
(din volumul „Epigramişti din Banat”,

Editura Excelsior, Timişoara, 2000)

COLONIŞTII 
Înfiinţarea Uivarului este legată de nu me le

contele Jo hann von Buttler (un stră moş al
acestuia - pur tând acelaşi nume - a fost ucis
accidental prin împuşca re cu un pistol la anul
1620 la Woerth, în Al sa cia) a ho tă rât în anul
1801 să colonizeze pe malul Be găi 60 de fa -
mi lii de ma ghiari aduşi din zona ce tăţii Ujvar
din Slovacia. Pes te câţiva ani sunt adu  se alte
zeci de familii din Luxemburg şi Al sacia. Îna -
intea colonizării Uivarului s-a petrecut însă
cea a satului Ote lec (1795-1796), aici fiind
aduse familii de ma ghiari şi germani. Acelaşi
conte Johann von Buttler co loni zează ţărani
ro  mâni în locul numit Satul Bă trân din a pro -

pi e rea aşe  zării Pus  ti niş. Aşa cum în al te părţi
ale Ba na tului im pe rialii habs  burgi au im   pus
co   lo niş ti lor cul tiva rea du    zilor şi creş te rea
vier    milor de mă  ta se, şi-n satele ţi nând de co -
mu     na Ui var co  lo niştii au pri    mit loturi de
pământ şi scu tiri de dări tem pora re, cu con -
diţia să cultive tutun.
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Lo cuitorii din Sânmarti nu Ma  ghiar, Pus ti -
niş şi Uivar vor uita cu greu po  to pul din pri -
mă vara anului 2005. Comuna Uivar se în -
tinde de o parte şi de al ta a râului Bega, la
ie şirea spre Banatul sâr besc, într-o zonă
joa să, iar apele au făcut
pră păd. Au fost distruse de
ape sute de case, au pie rit
mii de animale, locuitorii au
fost ne voiţi să trăiască sub
cerul liber sau în corturi, a -
proape 2 000 de oa meni au
ajuns si  nistraţi, primind zil -
nic hra nă rece îm  păr ţită în
centrul de co mu nă. A proa -
 pe că au ui  tat ce în seam nă
o zu pă caldă cu tăiţei, un pa  pricaş, un ştru -
del fă cut la cuptorul din cui na mică. I-a prins
Paş tele în corturi, co  piii au ră  mas fă ră şcoa -
lă, încât sătenii se întrebau cu spaimă de ce
i-a bătut Dumne zeu aşa de tare! Iar în acele

împrejurări s-a dovedit so li dari ta tea u mană
mai mult ca ori când. La Uivar şi în celelalte
sa te aparţi nă toare, au venit ajutoare din tot
Ba natul, din toată ţa ra. Primarul co munei,
Vajda Pa vel, îşi aminteşte me reu de acele

mo mente: „A fost o tra ge -
die ce s-a întâmplat. Am
văzut cu ochii mei cum
creştea apa, un me tru pe
mi  nut! Dar după dezastru
am putut vedea cât de
mare poa te fi solidaritatea
uma nă. Oa meni din satele
ca re nu au fost lo vite de
inundaţii veneau la noi cu
hai ne şi cu mâncare şi 

i-au chemat pe cei ră maşi fără nimic să
lo cu iască la ei. Le des  chideau uşa ca sei
cu mare o me nie. Nici nu îmi ve nea să
cred câtă solidarite pu tea exis ta între oa -
meni.” 

DE NEUITAT, SOLIDARITATEA UMANĂ

DECANUL 
Poate cea mai proeminentă personalitate a ultimei jumătăţi de

secol pe care a dat-o comuna Uivar este Octavian Cira, născut la
8 februarie 1954. Acesta a urmat cursurile şcolii ge ne rale din Ui var,
a absolvit Co le giul Bănăţean, a terminat la Universitatea de Vest
Facu l  tatea de Ştiinţe Naturale, sec ţia informa tică (1978). Doctor în
informati că (1998). Lector universitar (1990-1998, confe renţiar uni -
versitar (1998-2002), profesor universitar din 2002 la Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad. Prodecan între 1998-1999 la Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe
Economice a Universi tăţii arădene, prorector între 1999-2000 al aceleiaşi instituţii de în vă ţă -
mânt superior din Arad, de can din 2004 al Fa cul tă ţii de Ştiinţe Exacte din ca drul Uni ver sităţii
„Aurel Vlai cu” din Arad. Cu competenţe în analiză nu me ri că, metode nu me ri ce, me tode nu -
me rice pen tru ecu aţii neli niare, me tode nu me rice pentru e cua ţia algebrică, calcul şti in ţific, cal -
cul simbo lic, ti tular al cur su rilor Me to de nu meri ce, Soft Ma    te  ma tic, Edi toare de tex te şti in -
ţifice, Me tode nume rice în analiza ne li niară, profesorul universitar Octa vian Cira - cel care
şi-a conturat vii toarea carieră universitară odată cu primul drum făcut la şcoa la din Uivar - are
la activ un brevet de invenţii şi a publicat numeroase articole, trei cursuri universitare şi şapte
cărţi de specialitate.

AJUNS-A
MIRON COSTIN
LA UIVAR? 

Pe vremea când voie -
vod al Mol do vei era Eus -
traţiu Dabija (septembrie
1661 - septembrie 1666),

cro nicar al faptelor acestuia era Mi ron
Costin (foto), acela care şi-a propus să scrie
o istorie completă a neamului. Aşa va apărea
„Car tea pentru descălecatul dântâi”, prin

aceasta înţelegând coloni za rea (organizată)
a Daciei de către romani. Miron Costin s-a
„documentat” la faţa locului. La anul 1663 îl
în soţeşte pe Dabija Vodă în drumul acestuia
prin Muntenia pe vremea războiului turco-
austriac şi ajunge până la Dunăre. În cartea
sa despre descălecatul dintâi Miron Costin
vorbeşte despre romani şi daci, despre răz -
boaiele lui Traian cu De cebal, despre po dul
clădit de primul la Du năre „că ruia cu ochii
noştri am privit pr a gurile prin apa limpede
a Du nă rii când am mers cu Dabija Vo dă cu
oştile la UIVAR”.
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