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Sediul consiliului local: Jimbolia, 
str. T. Vla dimirescu nr. 81,
telefon 0256/360764, fax 0256/360784
Adresă pagină internet: www.jimbolia.ro
Coordonate: 
45˚ 47’ 30“ lat. N;
20˚ 43’ 20“ long. E; 
Repere istorice:
1332-1335 - aşezarea este a tes tată docu -
mentar în dijmele papale sub nu mele de
„Chumbul”;
-aşezarea va purta în evul mediu şi alte de -
nu miri: Chombol, Csomboly, Zsom boly; 
sec. al XVII-lea - otomanii pradă şi pustiesc
aşezarea;
1723 - harta contelui Claude Florimund
Mercy arată Jimbolia ca fiind nelocuită;
1766 - încep colonizări ma    sive cu populaţie
adusă din vestul Ger    mania, organizate de
consi lierul imperial Johann Wilhelm von
Hil  de  brand;
-se întemeiază două localităţi distincte:
Hatz   feld şi Landestrau, contopite în anul
1768 sub numele de Ha tzfeld (după numele
prim-ministrului îm pă ră te sei Maria Theresia,
Hatz feld-Gleichen (1718-1793); 
-co loniştii proveneau din po sesiunile Casei
de Aus tria: Trier, Mainz, Badische Pfalz, Lo -
tha  ringia şi Lu xem  burg;
-de la Re gen  s  burg la Pancevo coloniştii au
na  vigat pe plu te;
-deşi ţă ran (bauer) sărac, colonistul nu e ra
acceptat în Banat dacă nu avea e conomii
de 100 de guldeni;
1778-1890 - localitatea Hatz feld face parte
din Co mitatul Torontal cu capitala la Beci -
che recu Mare (azi Jarko Zrenjanin, în Ba na -
 tul sârbesc); 
1823 - se constituie pri me le bresle meşte şu -
gă reşti; 

1857 - se dă în folosinţă pri ma cale ferată
pu    blică pen tru mărfuri şi călători de pe teri -
to riul de azi al României (linia Jimbolia-Ti mi -
 şoara), cea mai veche de pe teritoriul ju  de -
ţu lui Ti miş; 
1863 - se construieşte castelul „Csito”, în
în afara oraşului, înspre graniţa cu Serbia-
după planurile lui Ybl Miklós, arhitect al
Parla men tu lui şi al Operei din Budapesta;
1864 - începe activitatea la Fabrica de ţiglă
şi cără midă „Bohn”; 
1866 - este aşezată în cen  trul localităţii sta -
tuia Sfân tului Florian, martir creş  tin con si -
de rat a fi protectorul oraşului şi al pom  pie -
rilor, reprezentat de obicei cu găleata de
stins focul în mâna stângă;
1866 - se deschide Cazi noul cu o biblio tecă
care va aduna în anul 1934 a proape 10 000
de volume; 
1868 - se deschide pri ma bancă; 
1870 - se inaugurează „Moa ra cilindrică cu
aburi”; 
1872 - ia fiinţă „Asociaţia agricultorilor” din
Jimbolia, fiind pri ma de acest fel din Banat;
1873 - o epidemie de holeră face peste o
mie de vicitme;
1875 -  se înfiinţează pri ma formaţie volunta-
ră de pompieri;
1878 - începe activitatea Fabricii de pălării
„Rudolf Decker & Co” S.A.;
1878 - se ridică Palatul Ad ministrativ;
28 martie 1884 - se naşte Burghardt
Rezsö, pictor la Academia de Bellea Arte
din Budapsta (d.5.05.1963);
1887 - apare primul ziar al Jimboliei, „ Hatz -
fel der Zei tung” (până în 1941);
1 aprilie 1887 - se naşte Peter Jung, zi a -
rist, scriitor, autorul frumoasei poezii „Du
meine Hei mat, mein Banat!/ O, vatra mea,
o, drag Banat!”, doar una dintre cele peste
10 000 de po e zii scrise de Peter Jung
(d.24.06.1966);
1891 - se deschide prima baie comunală;
1895 - se deschide Aba torul orăşenesc (ca
So cie  tate pe Acţiuni); 

Castelul Csito a fost demolat 

de proprietari în anii '30 

şi vândut cărămidă cu cărămidă
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1909 - se dă în folosinţă cen trala ter mo -
electrică oră şenească; 
1910 - pictorul Ştefan Jä  ger se stabileşte în
Jim  bolia şi îşi va pe tre ce restul vieţii aici (la
16 martie 1962 va fi în mor mântat la Jim bo -
lia, lân gă mama sa Magda le na); 
-în oraşul pe care Jä  ger l-a îndrăgit atât de
mult există azi un Muzeu de di cat operei pic -
torului şvab;
1919-1924 - Jim bolia apar  ţi ne Regatului
sâr  bo-croato-sloven (ca par  te a ju de ţului
Be  o  grad) sub nu me le de Dzo m bolj, de nu -

mi re dată oraşului, se pare, de bulgarii bă -
nă ţeni;
1921 - îşi începe activitatea Fabrica de piep -
teni şi nasturi S.C. „Venus” S.A.;
10.04.1924 - în urma unui schimb de teritorii
cu Re gatul sârbo-croato-sloven, Jim bo  lia
re   vi ne Sta tului Român;
- Jimbolia a fost vizitată de regele
Ferdinand I Întregitorul;
17 decembrie 1924 -  se naşte Hans Wie -
sen mayer, medic şi atlet;
1925 - Jimbolia era re şe dinţa plasei care ad -
mi nistra localităţile Căr pi niş, Ie cea Mare, Ie -
cea Mică, Ce nei, Bobda, Checea, Be reg său
Mic;
1936 - în localitatea erau 2091 de case, un
gimnaziu, cinci şcoli primare de stat, şcoală
part iculară, fabrici, mori, bănci, farmacie,
spi     tal de psihiatrie (în aşezare existau nouă
medici), cabinete de avocatură (unsprezece
avocaţi), oficiu poştal, gară, post de poliţie
de frontieră, batalion de grăniceri; 
1944 - în oraş funcţionau trei şcoli cu pre -
dare în limba germană: o şcoală de băieţi şi
două de fete;  
1948 - este numit preot orto dox al parohiei
Jim bolia Mihail (Marcel-Marcu) A vra mes -
cu, scri itor, un im por  tant colaborator al lui
Mir cea Eliade;
- sunt naţionalizate întreprin derilor „Bohn”
(botezată „Cerami că - ţi glă“),  „Venus” („Sza-
bó Ár pád” - nasturi), „Union” („Schmidt Ma-
tei” - pă lării, apoi se afiliază a ces  teia fabrica

„De  cker“ - în căl ţă min te), „Schmidt” şi “Mer -
ky”, numită „Ho   ria” - încăl ţă minte), „To pi toria
de câ nepă Tră i lescu” („Topitoria Jim bo lia”),
„Moa ra Pro hászka” („Moa ra Jim bo lia”),
„Moara Panonia”, Banca Victoria, Băncile
Unite Bănăţene, Ban ca Timişoarei etc.;
27.09.1951 - grănicerii iugoslavi („titoişti”)
trag focuri de armă asupra bornei de fronti -
eră 94 de la Jim bo lia, ucigându-l pe gră   ni ce -
rul ro mân Ioan Călin;
25 decembrie 1955 - s-a născut Valentin
Di nescu, jurist, om po   litic, fost consilier ju -
de   ţean, se nator de Ti miş, 2000-2004, 20 04-
2008 (d.12.01.2008); 
anii ‘60 -  între Jimbolia şi Cărpiniş se con-
struiesc blocuri pentru 250 de muncitori de
la fermele Comtim, locul primind numele de
Clarii Vii, considerat cartier al Jimboliei; 
19.09.1965 - germanii din Jimbolia reiau
săr  bătorirea Kirchwei h-ului, la eve ni ment
par   ti cipând aproape o mie de ti neri şvabi; 
1 noiembrie 1966 - se naşte prozatoarea şi
jurnalista Lidia Handabura (Lidia Ane lore
Muşat);
1968 - Jim bo lia este a treia a şe zare ca nu -
măr de locui tori din judeţul Timiş, după Timi -
şoara şi Lu goj;
16 octombrie 1968 - se naşte Marcel
Băban, jucător de fotbal în campionatul Ro-
mâniei, Poloniei şi Cehiei;
1981 - oraşul avea 15 259 de locuitori; 
1993 - se închide S.C. „Canabis” S.A. (Fa -
bri   că de prelucrare a tul pi nilor de câ nepă),
fi ind disponibilizaţi 300 de angajaţi;
1993 - Aso  cia ţia Pom pi e ri lor Ci vili „Flo   rian”
Jimbolia, cu spri    jinul Primăriei  , înfiinţează
Mu ze ul Pom pie rilor „Flo rian”; 
1994 - se închide S.C. „So  ceram” S.A. şi
astfel trec în şomaj peste 1 000 de angajaţi; 
1995 - apare săp tă mâ na lul „Observator de
Jim bo lia”,  editat de viitorul pri  mar al ora    şu -
lui, Gábor Kaba;
4.04.1996 - are loc des chiderea oficială a
Mu  zeului „Ştefan Jäger” (no ua construc -
ţie), ri dicat pe locul fostei Case Memo ria le,
cu sprijin financiar al lan  dului german
Bavaria;
- ate lierul din muzeu cu prin de obiecte care
au a par ţinut pictorului Ştefan Jäger şi 11 lu -
crări în ulei, ulei, acuarele şi schiţe; 
1995 - poetul Petre Stoi cala vârsta de 64
de ani pă ră seşte de  finitiv capitala Ro mâniei,
întemeind în oraşul  Jimbolia „Fundaţia cul -
turală ro mâ no-germană”;
1997 - are loc prima edi ţie a  sărbătorii intitu -
lată Zilele Jimboliene, organizată de Casa
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de Cultură; 
11.08.2000 - este inaugurată Casa memori-
ală „Dr. Karl Diel”; 
1.01. 2001 - apare primul număr al Bule ti -
nu lui Informativ al Primăriei Jim bo lia;
12.01.2002 - la Biblioteca Oră şe neas că este
dezvelit monumentul închinat poetului Mihai
Eminescu; 
8.03.2002 - este dezvelit bustul din bronz al
poetului revoluţionar maghiar Petőfi Sán-
dor, amplasat în piaţa centrală a Jimboliei;

2002 - Jimbolia avea 11 605 lo cu i tori; 
-prin străduinţa Elisabethei Anton (Ger ma -
nia) se deschide Centrul de zi “Nu  mă uita”
pentru persoanele cu dizabilităţi;
2003 - apare publicaţia “Jimbolianul”, dar
pentru scurt timp; 
14.03.2004 - apare publicaţia “Gazeta de
Jimbolia” (închisă în 8.06.2007);
2006 - este înfiinţată Şcoala de fotbal
“Marcel Băban”;
9-10.06.2007 - are loc prima ediţie  a acţiu-
nii cicloturistice în zona de frontieră, “Jimbo ci -
cle ta”;
15.06.2007 - apare primul număr al publica -
ţiei “Ga ze ta bănăţeană”;
14.09. -  este inaugurat Muzeul Presei
“Sever Bocu”, primul de acest fel din
România; 
5.11.2007 - a fost inaugurat Muzeul Căi lor
Ferate din Jimbolia;
10.02.2011 - la restaurantul Bulevard a fost
lansat volumului BÉLA KAMOCSA „Blues
de Timişoara. O autobiografie" (coautor
Tinu Pîrvulescu);
11.05.2011 - Uniunea Jurnaliştilor din Bana -
tul Istoric îi acordă primarului Kaba Gábor
titlul de Primar al anului 2010 şi medicului

Ştefan Costea Diploma şi Placheta de Ex -
ce len ţă;
15 august 2011 - Aurel şi Eleonora Câm -
pean sunt naşii rugii româneşti, sărbătoare
la care au fost invitaţi artişti din Ki kin da (Ser -
bia), Torda şi Mako (Un garia), dar şi din
Coş    teiu şi Dudeştii Vechi; 
16.07.2013 - Centrul de zi pentru copii cu
dizabilităţi „Nu mă uita” a fost reabilitat,
modernizat şi echipat cu fonduri europene;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2013 - total
= 10 808 persoane, din care:
- masculin = 5 204 persoane
- feminin = 5 604 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
4171
Instituţii şcolare: Liceu Tehnologic; Şcoală
gimnazială; Grădiniţe: 4;
Instituţii sanitare: Spital „Dr. K. Diel“; Po li-
clinica oră şenească; Dis pensare medi ca le:
patru; Farmacii umane: trei; Cir cum scripţia
sanitar-veterinară; Far  macii vete ri nare: pa-
tru; 
Instituţii culturale: Casa de Cultură; Mu ze -
ul „Ştefan Jäger“; Muzeul Pom pi erilor „Flo -
rian“; Mu zeul Presei „Sever Bocu“; Muzeul
Căilor Ferate, Casa memorială „Dr. Karl
Diel“; Fun daţia culturală româ no-ger ma nă
„Pe  tre Stoica“; Cafeneaua literară „Apu na -
ke“; Bi bli o teca orăşenească „Mihai Emi nes -
cu“ (fondată în anul 1948);
Baze sportive şi de agrement: Stadionul
de fotbal „Thierjung Árpád“ Jim bolia; Sala
de sport şcolară Jimbolia; Ştrandul termal
Jimbolia; Sala de sport din incinta Ştrandului
Termal; Bălţile din apropierea ora  şului;
Biserici: Biserică ortodoxă română Jim bo lia
(1942); Biserici romano-catolice: două;
Biserici greco-catolice: două; Biserica Adu -
na rea lui Dumn ezeu „Exodul“; Casă de ru -
gă  ciune reformată (1993); Biserica creştină
baptistă; Biserică penticostală „Sa lem“;
Ruga şi alte manifestări cultural-reli gi oa -
se: Ruga jimboliană-15 au gust; Raliul ora -
şului Jimbolia-luna iunie; Festivalul eurore-
gional de muzică blues „Jimboblues“ - luna
iu lie; „Zilele Jimboliene“ - Sărbătoarea ora -
şului, luna au gust;

CETĂŢENI DE ONOARE
Petre Drăgan, Dirk Gaerte, Heidinger Helmuth (1996), Döring Helmuth (1999); Petre

Stoica (2000), Adalbert Coestner (2001), Hans Wiesenmayer (2005), Elisabeta Anton,
Josef Koch, Hans Werner Krutsch (2008).

Jimbolia -2009
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PROTECTORUL
ORAŞULUI 
În anul 1866, în centrul

Jimboliei, localnicii înălţau
statuia Sfântului Florian,
cea care va deveni în timp
un simbol al oraşului, sfân-
tul fiind considerat protec-
tor al Jimboliei şi al pompi -
e rilor localnici, aceasta
după în fiinţarea formaţiunii
de pom pieri voluntari din
Jim bolia, la anul 1875. .

Florian nu adora zeii romani şi de aceea a
fost pedepsit de autorităţi, fiind tri mis în exil
în nord-estul Austriei de azi, la Sankt Pölten.
Nu numai că nu s-a închinat zeilor romani,
dar, mai mult, a ajutat un grup de creştini în
păs trarea cre dinţei acestora. Drept pedeap-
să, a fost ucis în chinuri. Martirul creştin exe -
cu  tat la 4 mai 304 de ro mani în Lauria
(Lorch, Aus tria). Asociaţia Pom pie rilor Civili

din Jim  bo lia, având sprijinul Primă riei oraşu-
lui şi al Mu ze u lui Banatului din Timi şoara, a
înfiinţat la anul 1993 Muzeul pom pierilor
„Florian”, pen tru a cinsti activitatea pom  pie -
rilor începută în anul 1875. Colecţia Mu ze u -
lui “Flo  rian” deţine obiecte şi dotări specifice
formaţiilor voluntare de pompieri din Ba nat
din perioada anilor 1880 - 1970, dar şi ta blo-
uri sau foto grafii, documente spe cifice, di plo -
me ori trofee obţinute de-a lungul anilor de
pompierii voluntari la con cursurile profe si o -
na le. Statui ale Sfân tului Florian au fost ri di -
cate şi-n alte localităţi din Banat şi Ardeal,
cum ar fi cea din oraşul Ca rei (ju de ţul Satu
Mare, secolul al XVIII-lea), cea din lo ca li ta -
tea Sân pe tru Ger man sau cea din car tierul
Ara dul Nou (municipiul Arad), ultima realiza-
tă în anul 1869 din donaţiile familiei Dam ba -
cher şi ale lui An ton Sachs. Mu ce nicul Flo -
rian din Ara dul Nou este reprezentat în uni -
forma ofi ţerilor romani, cu coif pe cap, având
în mâna dreaptă un ulcior cu apă pentru stin-
gerea in cendiilor, iar în mâna stângă un
steag.

UN MARE CHIRURG
Dr. Karl Diel (1855 - 1930) a practicat me di -

 cina în Jimbolia ca medic chirurg, ca şef al
secţiei de chi rurgie
încă de la înfiinţarea
Spitalul oră şenesc
din Jim bo lia (1896).
În toam na anului
1919, când a avut loc
evacuarea par ţi a lă a
Spi talului Mili tar din
Ti mişoara, ca    zu rile

chirur gicale de aici au fost trans fe   ra te către spi-
talul oră şe nesc din Jim bolia, condus de dr. Diel.
Între 1920-1928 aces ta a fost numit di rec tor al
spitalului, dar co ordona şi activitatea unui sana-

toriu privat. Cazu istica doctorului Diel a fost una
impresionantă, el efectuând de-a lungul carierei
sale peste 50 000 de in ter venţii şi ope raţii. Ca
semn al pre ţuirii sale, în anul 1940 Co   legiul
Medi ci lor din Ba natul ace lor tim-
puri, prin con tri buţia popu laţiei
ora şu lui Jim bo lia, a ridicat un
bust în me moria ma  relui chi rurg
dr. Karl Diel. La 11 au gust 2000,
cu oca zia ce lei de-a treia ediţii a
săr bă torii „Zi lele Jim bo li ene”, a
fost inaugurată Ca sa memorială
„Dr. Karl Diel”, graţie efor tului de -
pus de stră nepoata emi nentului
chi rurg, prof. univ. dr. Pia Brân -
zeu, dar şi cu spriji nul dat de Pri -
măria oraşului Jimbolia. 

DR. PETRU DRĂGAN
Se naşte în 2 februarie 1932 la Jimbolia. Absolvent al Liceului „C.D.
Loga" din Timişoara (1951). Absolvent al Facultăţii de Medicină din
Timişoara (1957). Medic primar urolog (1971). Doctor în Medicină al
UMF Timişoara (1971). Conduce echipa care a efectuat primul trans-
plant cu rinichi prelevat de la cadavru în România (1981). A fost promo-
torul introducerii endourologiei joase din Timişoara şi din ţară. Şeful Dis -
ciplinei de Urologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara,
Şeful Clinicii Urologice Timişoara (1987). Profesor universitar la Dis -
ciplina de Urologie (1990). Membru al Academiei de Ştiinţe Me dicale
Ro mâne (1996). Ordinul Na ţi onal „Pentru Merit” în grad de Mare Ofiţer

(2000), Cetăţean de Onoare al Oraşului natal, Jimbolia (1966), Cetăţean de Onoare al
Municipiului Timişoara (2002). A trecut la cele veşnice în toamna anului 2007.
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UNIC ÎN ROMÂNIA
Muzeul Presei Româneşti din Jim bolia a

fost inaugurat în ziua de 14 septembrie 2007,
ca o pri mă in sti tuţie de acest fel în Ro mâ nia,
rară chiar şi în Eu ro  pa (în Ger mania, la
Aachen, şi în Por tu galia). 
Muzeul a primit numele lui Sever Bocu,

fruntaş bă nă ţean născut la Şiştarovăţ, cel
care în anul 1917 scotea la Kiev pentru pri -
zo  nierii de război români din lagăre un ziar
numit „România Mare”. Ga zetar la „Tribuna”
din Arad, „Vestul” şi „Voinţa Banatului” din Ti -
mi şoara, deputat în anul 1921, guvernator al
ţinutului Timiş între 1938 - 1940, ales la anul
1946 deputat de Timiş-To  ron tal, arestat în
anul 1950, Sever Bocu a fost dus în temniţa
de la Sighetul Marmaţiei, acolo unde
sfârşeşte din viaţă în ianuarie 1951. Dorinţa
responsabililor Muzeului Presei Româneşti
„Sever Bocu” a fost şi este aceea de a co -
lecţiona presă - indiferent de limba de apa -
riţie - din toată România. Punctul de plecare
al muzeului l-a constituit colecţia de ziare a
Fundaţiei poetului Petre Stoica (Fun daţia de -
ţine peste 15.000 de volume în lim bi le

română şi ger mană, unele de mare valoa re
bibliografică, colecţii numismatice, fila te li ce,
cartofilie, ex-libris, im por tante ma nu s crise
apar ţinând unor scri   itori ro mâni şi ger mani,
ta blo uri, gra vuri, o biecte cas  nice). Mu zeul
Sever Bocu se află în
po sesia a nu me roase
alma na huri şi ca  len dare
(secolele XIX-XX), a
unor do cu men te legate
de viaţa in ternă a pu bli -
ca ţii lor (le gitimaţii, pli-
curi etc.), fotografii de
epo  că, o bi bliotecă de
spe cialitate destul de vastă ca re tratează
domeniul mediei scrise. În că perile muzeului
adăpos tesc specimene de zi are ra re, fo to -
grafii din viaţa cotidiană a tipo gra filor, de se ne
de pre să, o tiparniţă şi alte piese de fo lo sinţă
tipo gra fică. Este pre zentă şi presa apă rută
după 1989, cu pre că dere pri mul nu măr al fie -
că rei publicaţii post de cem briste, dă ruit mu -
zeului uni cat din Jim bo lia. 
Primul curator al muzeului a fost publi cistul

Vali Corduneanu.

MUZEUL CĂILOR FERATE 
La 15 noiembrie 2007, cu ocazia ani versării
a 150 de ani de la darea în exploa ta re a lini -
ei de cale ferată Sze  ged - Kikinda - Jim bo lia
- Ti mi şoa ra, s-a des chis, în prezenţa mi nis -
trului de atunci al transporturilor Ludovic Or -
ban, şi a prima ru lui oraşului, Kaba Gábor,
Mu  zeul Căilor Ferate, în apro pierea Gării din
Jim  bolia. Ga ra construită în anul 1857 avea
trei peroane desfăşurate pe o lun gime de o
sută de metri. Pro iectantul primei gări a ora -
şu  lui Jim bo lia a fost directorul general al
compa niei St.E.G.-Staats Eisenbahn Ge sel l -
schaft - un francez, Jules Maniel. Cu pri lejul
inaugurării muzeu lui a fost lansată o lu crare
trilingvă (română, maghiară, sârbă) de di cată
eve nimen tului, iar Asociaţia Fila telică Timi -
şoara a editat două plicuri speciale cu ima -
gini ale Gării de Nord din Ti mi şoara şi a ce lei
din Jimbolia. Reali zarea mu zeu lui a fost iniţi-
ată de Primăria oraşului Jimbolia în colabo-

rare cu Asociaţia „Glasul roţilor de tren”.
Vizitatorul poate descoperi în muzeu colecţii
de cărţi poştale cu diferite tipuri de lo -
comotive, diverse legitimaţii de călătorie, o
co lecţie numismatică, plachete, insigne, de -
co raţii legate de viaţa feroviarilor. Sunt ex pu -
se în curtea muzeului, în aer liber, utilaje fe -
ro viare, scule, instrumente de semna li za re
fo losite la lucrările de întreţinere a in fra struc -
turii, dar şi una dintre atracţiile mu zeu lui, şi
anume o tricicletă fo losită în urmă cu peste o
sută de ani la re vi zia liniilor de cale fe rată.
Turnul de apă pentru alimentarea lo co mo ti -
velor cu abur, res  taurat, este flan cat de insta-
laţii pentru sem nale me ca nice şi tot acolo
este prezen tată o instalaţie pentru de z in -
fectarea materialului rulant. Artista plastică
Mihaela Şchiopu (la acea dată director ar -
tistic al co ti dia nului „Ziua”, dar şi graficiană a
revistei „Româ nia literară”, o apropiată a re -
gretatului poet Petre Stoica) este prezentă în
Muzeul Căilor Ferate din Jimbolia cu o co lec -
ţie de grafică cu tematică feroviară.
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AVRAMESCU,
ENIGMATICUL
Unul dintre personajele cele mai

“fascinan te, excentrice şi enig ma -
 tice” ale filosofiei, te o logiei şi litera-
turii ro mâneşti din secolul XX,
Mihai Avramescu (1909-1984) a
trăit vre me înde lun gată la Jim -
bolia. Marcu-Mihai Avramescu
era iniţiat în ezoterism, fiind un
adept al francezului René Jean
Marie Jo seph Gué non (Abd al-Wahid
Yahya). Avra mescu este cel care l-a stimulat
în această di   recţie pe prietenul său Mircea
Eliade, cu care a editat, la începutul anilor ‘30,
revista de conţinut ezoteric „Memra“ („cuvânt”,
în limba ebraică). Va debuta în „Bilete de pa -
pagal“ a lui Tudor Ar ghezi sub numele de
Marc Abrams (1928) cu schi ţa „Urangutanul
din calorifer”. Are apoi ac cente literare ur mu -
zi ano-kabalistice (sub pse udo ni mul Jo na -
than X. Uranus se manifestă ca un apropiat
al cercurilor de avangardă). Considerat ma -
gi cian, astrolog, gra folog, fizio nomist, ghici -
tor, o cul tist etc., cu o via ţă boemă extrava-
gantă, în 1936 se bo tează ortodox. În 1939 e
student al Fa cultăţii de Teologie din Bu cu -
 reşti. Îşi întrerupe studiile din cauza po liticii
rasiale a re gi mului Mareşalului Ion An tones -

cu. Îşi susţine licenţa abia în anul
1949, cu te za Qabbalah. Gnosa
tradi ţio nală a Legii Vechi. Este
hirotonit în anul 1951 preot la
Biserica Albă. Părintele Mihail va
sluji la Sta  vropoleos, Schi tul Mai -
cilor şi Uri cani. Di vor ţează şi este
transferat preot paroh la Tulcea,
apoi în Banat, la Jim bo lia (1962).
Per so na  litatea iradiantă a pă rintelui
Mi hail Avra  mes cu i-a influenţat în
anii ‘70 pe Man dics György -
mate ma tician, an tro po log lite rar,

exe get barbilian, ufolog, dar şi pe criticul li -
terar Cor nel Ungureanu, ori pe poeţii Şer-
ban Foar ţă şi Marcel Tolcea. Claudio
Mutti, filosof şi ese ist italian trecut la
islamism sub nu  mele de Omar Amin, în
cartea sa „La Grande Influ ence de Rene
Gue  non en Rou manie” (Akri beia, Saint-
Genis-Laval, 2002) notează: „Printre cei ca re
l-au frecventat la Jimbolia, în afara lui Cornel
Ungureanu, Şerban Foar ţă, Man dics György,
se afla şi un tâ năr de 18 ani, Marcel Tolcea
(...). În anii ‘90, Pro fe so rul Tolcea va ţine la
Univer sitatea de Vest un curs despre ştiinţele
tra diţionale, va lua asu pra sa traducerea
volumului Sym bo luri ale ştiinţei sacre
(dedicat memoriei Pă rin telui Avra mescu) şi
va susţine o teză de doctorat despre Mircea
Eliade şi Rene Guenon".

„Medicul Hans Wiesenmayer”, se arată în motivaţia prin care i s-
a acordat în anul 2005 titlul de cetăţean de onoare al oraşului Jim -
bolia, „s-a născut la data de 17 decembrie 1924  în Jimbolia, în anul
1954 a ab solvit Fa culta tea de Medicină şi a profesat ca medic la
Clubul Dinamo şi la Federaţia Ro mână de Atletism. S-a specializat în
me dicină sportivă şi gimnastică medicală. Hans Wie sen mayer este
considerat cel mai renumit sportiv care s-a născut în Jimbolia, având per for manţe importante:
în 1942 câştigă cam  pionatul na ţional de decatlon, iar în 1943 obţine locul I la Cam pio natul
Naţional de atletism la săritura în lungime. În anul 1949 ajunge la clubul „Dina mo” Bucureşti
şi între anii 1949-1958 cuce reşte aproximativ 40 de titluri naţionale la 100 metri, 200 metri,
400 metri lungime, tri  plu salt, decatlon, 4 x 100 metri, 4 x 400 metri. A realizat recorduri naţio -
nale la lun gime şi 400 metri plat. A cucerit victorii la Cam pio na tele In ter naţio na le ale României
în întrecerile bila te rale cu Bul garia, Belgia, El ve ţia, URSS (la lungime), Franţa, Norve gia,
RDG (la 100 metri, 200 me tri, 400 metri şi la şta feta de 4 x 400 metri, în 1957, ultimul con-
curs internaţional la care a participat). În anul 1958 es te suspendat din activitatea sportivă şi
exclus de la Clubul „Dinamo”, da torită „ori ginii ne sănătoase” şi activează ca medic sportiv la
Spitalul Griviţa - Bucureşti. În anul 1961 i se ridică sus pen darea şi cuce reş te ul ti mul titlu de
campion na ţional la 400 metri plat sub culorile Clu bului „Progresul” Bu cu reşti. În anul 1969
face par te dintr-o dele gaţie spor tivă ca re vizitează R.F.G. şi nu se mai în toarce în România.
Ca un omagiu adus atletului bă  năţean, sala de înot a oraşului Jim bolia poar tă numele de
„Hans Wie sen mayer”.

HANS, CAMPIONUL JIMBOLIEI
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