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VARIAŞ

Sediul consiliului local: Variaş nr. 619,
telefon 0256/387563, fax 0256/387870;
Coordonate:
46°00′26″ lat. N;
20°57′37″ long. E;
Repere istorice:
-1333-1337 - prima atestare documentară,
sub numele de Worias;
-sec. al XVII-lea - localita tea apare în docu-
mente ca fiind depopu  lată;
-sec. al XVIII-lea - în Variaş se aşază co lo -
 nişti sârbi şi germani;
-1849 - revolu ţio narii unguri execută 12 lo -
cuitori din Va riaş, acu zaţi de „înaltă trădare”;
-1874 - Variaş are drept să organizeze târ-
guri;
-13 august 1908 - s-a născut la Variaş
Nikolaus Engelmann, actor, scriitor, ziarist
(d.5.09. 2005); 
-1913 - s-a născut la Sânpetru Mic Hans
Kehrer, actor şi scriitor (d.18.12.2009);
-1924 - sub numele de Dănciuleşti, Variaş
avea 4 700 de locuitori;
-13 ianuarie 1927 - se naşte la Totina Hans
Bohn, ziarist;
-15 ianuarie 1935 - s-a născut la Variaş Sa -
va Ilin, compozitor şi dirijor (d.22.10.1989);
-1936 - Variaşul avea 1081 de case, şcoală
pri mară, şcoală confesională sârbă, două
co  ruri, fanfară, club sportiv, bancă comerci -
ală, bancă populară sârbă, oficiu poştal, ga -
ră, societăţi culturale şi sportive;
-23 august 1938 - se naşte la Variaş Duşan
Petrovici, poet şi traducător;
-1939 - se naşte la Gelu Michael (Marinko)
Pepa, compozitor, violonist, profesor; 
-1940 - se naşte la Gelu poetul Vlada Bar -
zin;
-23 aprilie 1940 - se naşte la Variaş ziaristul
Kuhn Wal de mar; 
-10 au gust 1943 - se naşte la Variaş scrii -
torul Ivo Muncan;
-25 septembrie 1948 - se naşte la Variaş
compozitorul Vasile Şirli;
-16 noiembrie 1963 - se naşte la Gelu
Ciobotin Bla goiev, preot, profesor, poet;

-24 mai 1968 -
se naşte la
Gelu Ewinger
Slobodanca
(d.17.12.1989,
la Timişoara),
Erou Martir;
-1970-1985 - se aşa  ză în Va riaş po pu laţie
veniteă din Ve chiul Re gat;
4 martie 1986 - se naşte la Va riaş Srdjan
Lu chin, fotbalist la „Politehnica” Timi şoara;
-2002 - comuna Va  riaş avea 6 008 lo cu itori;
-2006 - este deschisă „Pensiunea Variaş”; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
6 106 de per soa ne, dintre ca re:
- masculină = 3 027 de persoane
- feminină = 3 079 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010: 
2 016. 
Sate componente: Variaş, Gelu (1454, Ket -
falu) şi Sânpetru Mic (1834, Klein  sankt -
peter, To ti na);
Instituţii şcola re: Şcoli cu clasele I-VIII: Va -
riaş şi Ge lu; Şcoala pri ma ră cu cla sele I-IV:
Sân petru Mic; Gră diniţe cu pro gram normal:
Va riaş, Gelu şi Sânpetru Mic;
Instituţii sani tare: Dispensar me dical: Va -
riaş şi Gelu; Ca bi ne te medicale: Variaş (trei)
şi Gelu; Farma cie umană: Variaş (două);
Ca binet şi farmacie sa nitar-veterinară: Vari -
aş;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Va ri -
aş, Gelu şi Sânpetru Mic; Bibliotecă: Va riaş;
Baze sportive: Variaş şi Gelu;
Biserici: Ortodoxe române: Variaş (1992),
Gelu (1991), Sânpetru Mic (2000); Or todoxe
sârbe: Variaş (1823), Gelu (1746); Biserici
romano-catolice: Variaş, Sân     petru Mic; Bi -
se rică baptistă: Variaş (1945); Bise ri că pen -
ti costală: Gelu (2005);
Ruga: Ruga românească: Variaş şi Gelu
(Ru salii) şi Sânpetru Mic (Sf. Maria Mi că);
Ruga sârbească: Variaş (22 mai) şi Ge lu 
(7 iulie);
Cetăţeni de onoare: Ioan Horia Pintea,
Velimir Rancov, Ion Stănică.

Horj Vasile primar
Siteavu Angela viceprimar
Birău Nicolae, consilier PSD
Bloju Mărioara, consilier PDL
Ciancă Adrian, consilier PDL
Drehuţă Vasile, consilier PSD
Galamba Mihai, consilier PDL

Munteanu Corina, consilier PSD
Rubei Dorina Olimpia, consilie PDL
Rus Dumitru, consilier PDL
Stanciu Dan-Marin, consilier PSD
Suciu Vasile, consilier PSD
Viniczki Marin Florian, consilier PDL
Zamfir Mihaela Steluţa, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VARIAŞ
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Sfinţirea bisericii catolice din Va -
riaş s-a făcut la 27 iunie 1821 de
către episcopul de Cenad dr. în teo -
logie Ladislaus Kőszeghy von
Remete (n. 14 martie 1750 în Se -
ghe din – d. 4 ianuarie 1828 la Timi -
şoa ra). Ziua de 27 iunie a de venit

sărbătoarea religioasă a co mu n ităţii
germane din Variaş, „Par re ker -
weih”. Biserica parohi ală este îm -
podobită cu vitralii foarte frumoase
iar în in terior pot fi admirate Sta tuia
Sfintei Treimi precum şi cea a Sfân -
tului Ghe or ghe.

Ewinger Slobodanca, în vârstă de 21 ani
(s-a năs cut la 24 mai 1968, în satul Gelu)
muncitoare la Fabrica de Cio rapi, a fost îm -
puşcată mortal (în torace) în seara de 17
decembrie 1989, pe când se afla între de -
monstranţii anticomunişti din zo na podul De -
cebal (conform Laboratorului Exterior de Me -
di cină Le gală Timişoara, filele 643-647 vol. II,
421 vol. XV). Numele ei a pa re pe lista marti -

rilor bănăţeni ale căror tru -
puri au fost arse la Cre ma -
toriul „Ce nuşa” din Bu cu -
reşti. Nu au fost des co pe riţi
vinovaţii. În memoria Slo bo -
dan căi strada „In tra rea Lu -
pu  lui” din Timi şoa ra a fost
de   nu mi tă prin de ci  zie a Consiliului Lo cal
strada „Martir Slobodanca Ewinger.” 

După Unirea Banatului cu România, Variaşul
s-a nu mit Dănciuleşti şi era o co mună rurală
care ţinea de plasa Vinga, ju deţul Ti miş-To -
rontal. Statistica vre mii a rată că în Dănciuleşti-
Variaş func ţiona la anul 1925 moara de vânt a
morarului Ioan Fucks şi una cu motor a mo ra -
rului Ioan Bratta. Cei 4 700 de lo cuitori be -
neficiau de serviciile a cinci bănci: „Banca
Agricultura SA”, „Banca Cen  trală Şvă beas că”,
„Ban   ca de Păs trare”, „Ban   ca populară” şi
„Ban ca Co mer cia lă” din Variaş. Exista o fabri -

că de că ră mi dă, apar ţinând lui Pe ter Fuchs. Patru ar hi tecţi stă  teau la dispoziţia pri mă riei la
în ce putul celui de-al trei lea deceniu al se co lu lui trecut: Petru Ficker, Alois Mar tin, Petru
Mar tin şi Ni colae Schneider.

DE-ALE LOCULUI
Comunitatea şvăbească din Variaş a construit pri ma sa şcoală

(Volksschule) în anul 1823. La a nul 1908 şcoala este re construită.
În anul 1970 es  te ridicată noua şcoa lă lSatul apar ţinător, Sân petru
Mic, a fost reînteme iat în anul 1843 de 36 de familii (ma joritatea se
ocupau cu cultivarea tutunului) venite din aşezarea Sân pe tru
German, pe locul unei mai vechi aşezări, în temeiată în jurul anului
1250 de co lo nişti slovaci. De la aceşti primi colonişti vine şi nu me  le
vechi al sa tu lui, Totina (tóth, slovac, slav în ma ghiară) lLa anul
1888 este inaugurată ca lea fera tă Variaş-Pe riam şi gara cu etaj din
comună lFanfara din Variaş, al că tuită din aproape 40 de in stru men -
tişti, concer tează în anii 1895-1896 la Hamburg, în Germania l
Milan Nikolici, preot din Gelu, a realizat primul „Dicţionar sârbo-
român”, apărut în anul 1935 la Tipografia lui Leopold Vider din
Timişoara lÎn Totina îşi are rădăcinile Hanno Höfer, şvabul blues-
man de la trupa „Nightlosers“, buni cul său fiind băştinaş din
Sânpetru Mic, cătun pe care nepotul Han no îl descrie astfel: „La
Sânpetru Mic îmi petreceam toate vacanţele şcolare, era pe
atunci un sat înfloritor, cu gospodării şvăbeşti tare dichisite.
Nicăieri nu se prepară porcul atât de bine ca acolo. Cârnaţii
bunicului meu, ah, şi-acum mor de poftă când mă gândesc!“ 

PATRIMONIU 

Biserica ortodoxă 
sârbească „Sfântul
Ioan Botezătorul”, 

ridicată la anul
1746.

SLOBODANCA, EROINA MARTIR

VARIAŞ - DĂNCIULEŞTI

SFINŢITĂ DE EPISCOPUL VON REMETE
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Ivo Muncian s-a născut
în 10 au gust 1943, în Va -
riaş. Ab    solvent al Facultăţii
de Fi lologie, secţia sârbă-
ro mâ    nă. Scri itor cu o bo ga -

tă activitate li terară, mem  bru al Uniunii Scri -
 itorilor din România şi al Uniunii Scri itorilor
din Serbia. Din anul 1968 şi până în anul
1992 a lucrat în presa scrisă (redactor la săp-
tămânalul ti mi şorean „Naša Rec), apoi profe-
sor universitar la Timi şoara (pre dând sâr ba şi
croata). De bu tează literar în anul 1958, cu
po emul „Iarna“, iar editorial cu volumul „Ori -

zon turile ima ginaţiei“ (1966). A pu blicat
pes te do uăzeci de volume (poezie, versuri
pentru copii, proză scurtă, microroman). Din
cele 17 volume de versuri, a publicat şapte în
limba ro mână. Are opt cărţi traduse (prin tre
care o antologie, „Kosovo, pământ sfânt al
sârbilor”, ca şi opera a patru poeţi sârbi im -
portanţi: Desanka Ma ksimovic, Ste van Raic -
kovic, Slobodan Rakitic şi Mi lan Ne nadic. A
obţinut Pre miul Uniunii Scri itorilor din Ro -
mânia (1981), Premiul Aso ci a ţiei Scri ito rilor
din Timi şoara (1984) Premiul li  te rar sâr besc,
Timi şoara (1994), Pre  miul pentru po  e zie la
Festivalul „Toam na poe tică din Sme derevo”
(1996).

PĂRINTELE
CIOBOTIN
BLAGOIEV

S-a născut în 16 noiembrie
1963, în satul Gelu. Este licenţiat
al Fa cultăţii de Teologie din
Belgrad (1986), fiind preot la paro-
hia orto  doxă sârbă din satul natal.
A de bu tat cu poezii în „Ziarul
bănă ţean”, iar editorial cu volumul
de versuri „Pa  harul ade vărului”.
În 1994, îi a pa re minialbumul de
po e zie haiku in titulat „Lea gănul
gol”, editat de Uni u nea Scrii torilor
din România. Scrie poezie şi

e s e u r i  d u  -
hov  ni ceşti în
limbile sârbă
ş i  română .  
A  p u b l i c a t
ş a s e  v o l u  -
me, unul din -
tre acestea
în limba ro -
mână: „Lita -
nii” (2001).

Ca traducător, împreună cu
Duşan Bai ski, a tradus „Cartea
iubirii” (1996) a poetului sârb
Dragan Dra goj lovic şi pe Mihai
Eminescu, Chestiunea Es tică
(2000, împreună cu Miljurko Vuka -
dinovic). Es te coautor al mo no -
grafiei „Bise rica Orto doxă Sârbă
- Gelu“, apărută în 1996. Predă
religia şi desenul la şcoala din
satul Gelu.

POETUL SÂRB

PENSIUNEA VARIAŞ

În anul 2006 în baza unui proiect Sa pard în valoare
de 200 000 de eu ro, obţinut de dr. ing. Adam Cră ciu -
nes cu şi ing. Vasile Medeşan, ju deţul Ti miş s-a îm -
bogăţit la Variaş cu o pen  si une modernă. Pensiunea
Variaş pune la dispoziţia vizitatorilor un teren de tenis
(potrivit atât pen tru jocul de agrement, cât şi pentru a
satis face pretenţiile unor profesi onişti ai jocului),
piscină, hipodrom, spaţiu de joacă pentru copii, restau-
rant, cazare la nivel înalt, internet etc.  

Toate aceste dotări sunt menită să con   tri buie la dez -
vol tarea turistică a zonei numite Par cul Natural Lun ca
Mu re şu lui, si tu at în vestul Ro mâ  ni ei, în ju de ţele Arad şi
Ti miş, care se întinde de la Arad pâna la gra niţa ma -
ghia ră, de-a lungul râului Mu reş, pe o su  pra faţă de 17
455 de hec tare. Con du ce rea Par cului Natural Lunca

Mu re şului din Arad a înfiinţat în anul 2009 o fer mă de
furnici, pe care a in trodus-o în circuitul tu ristic, pentru
atra gerea cât mai multor vizitatori în aria protejată. De
câţiva ani, au fost ob servate în re zer  vaţie câ te va familii
de castori (a duşi din Ger ma ni a), spe ci e o cro tită prin le -
ge şi conside rată ca dis pă rută din Ro mâ nia încă din a -
nul 1826! 
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UNCHIUL 
LUI TARZAN

Pe ter Weis s müller, ta tăl
ce le bru lui „Tar zan”, s-a
năs  cut şi a copilărit în Va -
riaş. Mo nu  men tul funerar
(foto) a par ţine un chiu lui

m a   r e l u i
cam    pi on şi
ac  to r de film
năs cut în sa -
tul Frei dorf,
John  ny Weis s  mül ler. 
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HANS BOHN
S-a născut la 13 ia nuarie 1927 la Sânpetru

Mic (Totina). Şcoala primară o face în sat, apoi
face patru clase la Liceul de Stat din Timişoara.
Absolvă Seminarul ro mano-ca tolic. Între anii
1945-1950 este deportat îm pre u nă cu tatăl său
în Siberia. Întors în Ro mâ nia, lucrează în tim-
pul armatei (1.05.1951-20.01.1954) în subte -

ran, în Valea Jiului, în mina Uricani. 
În anul 1955 este profesor suplinitor la Timişoara. Îi apar

poezii şi po ves tiri despre traiul minerilor din Vale. Sprijinit de
Comitetul An tifascist German, se transferă ca redactor (era în
1956) la Radio Timişoara, la Secţia ger mană. Lucrează aici ca
redactor până în anul 1985, când emisiunea este oprită. A rea -
lizat în acest timp emisiuni de largă audienţă, cum au fost „Sie
wünschen-wir spielen”, „Lyric Studio”, „Unda veselă”,
„Un se re Hörspiele” etc. Introduce la Radio Timişoara genul
scenariului, difuzând o serie de pie se de teatru radiofonic. După
22 decembrie 1989 sprijină Radiodifuziunea Aus tri acă (ORF) să
filmeze şi să transmită evenimentele de atunci din Timişoara.
Emi grează în Ger mania, unde va lucra ca re dac tor la „Karls ba -
der Landshut”. Publică după emigrare mai multe volume de
poezie şi proză, de reţinut însă fiind volumele „Oa meni şi eve -
nimente din Banat” şi „Mo nografia instituţiilor educa ţio nale
convenţionale din Banat”.

PĂRĂDAISA ŞI PIPARCA 
Dacă locuitorii co munei Gottlob au devenit renumiţi în

tot Banatul pentru pe penii cultivaţi, încât primăria dorea să
pună lubeniţa pe stema co munei, în vreme ce gospodarii
din Belinţ sunt vestiţi pentru producţia de cartofi şi varză,
cei din Gelu sunt cu noscuţi pen tru nu meroasele solarii în
care cultivă legume proas pete, ceapă, ro şii şi ardei pentru
ne vo ile pieţelor din Timi şoara. Cultiva rea legumelor pentru
exp ort a fă cut, de altfel, fala satului în urmă cu douăzeci-
treizeci de ani. Sătenii spun că pri mul pa ore din Gelu ca -
re a cultivat le gume în solarii după al doilea război mon -
dial a luat răsaduri de ar dei (paprica) şi roşii (părădaisă)
de la bulgarii din comuna Vinga.

DE-ALE LOCULUI
Primele prezenţe ale maghiarilor la Variaş

sunt semnalate în anii ‘20 ai secolului XX.
Erau tineri unguri veniţi în Banat din Ardeal,
goniţi de sărăcia de acasă şi nevoiţi să se
toc mească în diferite me serii sau la munca
câmpului. Cei mai mulţi ma ghiari au ajuns în
comună în anul 1946, „anul foametei”, când
acasă, în Ardeal, la Ineu, Zalău, Pâncota ori
Tuşnad, a fost un frig cumplit, că abia au
reuşit oamenii să supravieţuiască iernii mân -
când chiar şi coji de cartofi lPrima fa milie de
ucraineni, Ba bici, s-a stabilit în satul Gelu la
anul 1932, urmată, la anul 1935, de fami lia
Pe lep, apoi la anul 1937 de familiile
Deaconu, Hi cica şi Prodan. Erau, cu toţii, ur -

maşii ce lor plecaţi din Ucraina Subcarpatică
la sfârşitul secolului al IX-lea şi stabiliţi iniţial
în localităţile Zo rile (Caraş-Se ve rin), Cireşu,
Pădureni (Mor genstern), Pe reu (Ti miş). La
Gelu au fost bine primiţi de comunitatea
sârbă, ur mând şcoala în limba sârbă şi frec -
ventând bi serica ortodoxă sârbă lLa anul
1947, 30 de fa mi lii de megleno-români (refu-
giate în Ro mâ nia după ce Ca dri la terul a
intrat prin dictat în com ponenţa Bul gariei în
anul 1940) au ajuns în Variaş. Me gle niţii au
venit în Ba nat da torită secetei şi foametei din
anii de după răz boi, în urma promisiunii gu -
vernului de atunci că soldaţii care au partici-
pat la lupte vor fi împroprietăriţi în orice parte
a ţării cu 5 hectare de pământ din terenul
celor ex pro priaţi, ceea ce s-a şi întâmplat.

Monumentul
în chinat 

celor 
16 e roi din

Sânpe tru Mic
(Totina),
căzuţi 

în primul
război 

mon    dial
(1914-1918)
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La 25 septembrie 1948, la Variaş se naşte
Vasile Şirli într-o familie de megleno-români
provenită din Cadrilater. Şcoala primară o
face în satul natal. A urmat studii muzicale la
Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Timi -
şoara (clasa de pian, cu Beatrice Iritz, între
anii 1959-1967). Termină Conservatorul „Ci -
pri an Porumbescu” din Bucureşti în 1972,
după care, graţie talentulului şi seriozităţii 
sa le, este angajat redactor la Editura muzi-
cală a Uniunii Com pozitorilor (1972-1980).
Director artistic al Casei de discuri „Elec tre -
cord” din 1980, asta după ce cu un an îna in -
te (1979) devenise membru permanent al
Uniunii Compozitorilor şi Mu zi cologilor din
Ro  mânia (1979). A devenit membru definitiv
al Societăţii autorilor, compozitorilor şi edito-
rilor muzicali (S.A.C.E.M.) şi al Societăţii au -
torilor şi compozitorilor dramatici (S.A.C.D.).
Laureat a numeroase concursuri şi festivaluri
naţionale şi interna ţionale de muzică uşoară
(Mamaia, Tokyo, Dresda, Bratislava, Soci,
Montreux), distins cu Premiul Uni unii Com -
pozitorilor şi Mu zi cologilor pentru Suita de
cân tece „Astfel" (1979), în 1982 câştigă pre-
miul ACIN pentru muzica filmului „Un echipaj
pentru Sin gapore”, în regia lui Nicu Stan, în
1980 este membru al Biroului de muzică
uşoară, susţine emisiuni radiofonice şi pro -
du  ce albume discografice.

În anul 1986, Şirli obţine un contract în
Franţa, un de decide să se stabilească, pen-
tru a-şi ajuta un ne pot de frate să se opereze
la Paris. Pentru a putea supravieţui, Vasile
Şirli lucrează în diferite locuri, aceasta până

în anul 1990, când
obţine postul de di -
rector al de parta -
ment ului muzical al
par cului Dis ney  land
Re   sort Pa ris, pentru
care va re aliza di    ver -
se spec ta cole mu zi ca le. După Revo lu ţi e,
Vasile Şirli a re ve nit în ţară în re pe tate rân-
duri. Compu ne mu   zica unor spectacole de
cla să, are co l a bo rări cu regizorul de teatru
Silviu Pur că  rete, lucrează la impresionantul
spectacol „Faust”, de Goethe, în cadrul
progra mului „Sibiu – Ca pitală Culturală Euro -
peană 2007”. La Gala premiilor UNITER-
2007, Vasile Şirli a fost recompensat cu
Premiul special pentru muzică de teatru.

Vasile Şirli a compus muzică de film („Un
echipaj pentru Singapore” (1982), regia: Nicu
Stan (Premiul A.C.I.N. pentru muzică);
„Glissando“ (1982), regia: Mircea Daneliuc ;
„O lumină la etajul X“ (1984), regia: Malvina
Urşianu; „Ziua Z" (1984), regia: Sergiu Ni co -
laescu etc, muzică de teatru, muzică instru-
mentală şi didactică (de exemplu, „Chanson
et Danse dans le style populaire roumain,
pour violon et piano“ (1992), Editions Gerard
Billaudot, Paris), zeci de melodii de muzică
uşoară, mult apreciate la vremea lor. 

Adri ana Şirli, soţia compozitorului, este
doctor în muzicologie, iar fiica celor doi, Ru -
xan dra, este violonistă. Deşi trăieşte cu fa -
milia la Paris, ori de câte ori s-a aflat în Ro -
mânia, Vasile Şirli nu a uitat să viziteze satul
natal, Variaş, pentru a-şi revedea fra te le.

LOCURI PENTRU LECTURĂ
Sătenii din Variaş, vorbim de cei vorbitori de limba sârbă, erau

pasionaţi de lectură încă de la începutul secolului al XX-lea. 
O dove deşte înfiinţarea la anul 1904 a unui club al citi torilor, numit
„Srbska citaonica”, fondat de Alexandar Gruici şi Iovan
Jupunski. Clu bul şi-a avut sediul în birtul lui Dimitrie Peici, avea
un fond de carte de 500 de volu me, membrii săi erau abonaţi la
ziare şi re viste, şi a fiinţat până în anul 1946, avându-l ca preşe -
dinte la început pe Mişa Luchin, ur mat de Duşan Luchin.

În 1925 se înfiinţează un al doilea club al cititorilor, cu 34 de
membri şi cu sediul în casa lu Sreda Ra dici, urmat în anul 1928
de un al treilea club, „Srbska casina” (cu un fond de 500 de
cărţi). Al patrulea club al cititorilor a fost fondat în 21 mai 1936, la
iniţiativa meş teşugari lor sârbi din Variaş. Funcţionează până la în ceputul celui de-al doilea
război mondial, dar este redeschis în 6 ianuarie 1946 de Bora Ostoin. Azi, la Variaş există
două bi blioteci: cea comunală şi cea şcolară, cea comunală având un fond de carte de
aproape 12 000 de volu me.

VASILE ŞIRLI - COMPOZITORUL 

Tinere sârboaice în 
costum popular (2011) 
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