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DUMBRĂVIŢA

Sediul consiliului local: Dumbrăviţa, str.
Petőfi Sándor nr. 31, telefon 0256/ 214272,
fax 0256/214399;
Coordonate: 
45°48′07″ lat. N;
21°14′51″ long. E;
Repere istorice:
-1889 - 127 de persoane din localitatea
Szen    tes din Ungaria s-au hotărât să cum pe -
re pământ la 6 kilometri  nord de Ti mi şoa ra;
-conform contractului, contrava loarea tere -
nului s-a plătit în 20 de ani şi, cum  terenul
se afla în locul defrişat al unei zone din Pă -
du  rea Verde, noua aşe zare se va numi
Vadász erdő k özség („comuna din Pădu -
rea Ver de”).
-1891 - are loc  întemeierea de facto a  lo -
calităţii Új szentes prin colonizarea a 133 de
fa milii de maghiari venite din Szentes
(Ungaria);
- colonizarea a fost  organizată şi sprijinită în
mod oficial de guvernul de la Budapesta;  
-1897 - începe  zidirea bisericii de confesi -
une reformată cu banii statului ungar, iar în
anul 1901 biserica este  sfinţită;  
-1921 - sunt strămutate la Dumbrăviţa  fa mi -
lii din Banatul Sârbesc, din Rusiko Selo şi
Toraku Mare, dar şi din Comloşu Mare;
-1921 - este reşedinţă de comună;
-1924 - poartă numele de Sânteşti;
-1927 - sunt împroprietărite 42 de familii de
ro mâni (cu 7 iugăre teren arabil, loc de casă
şi grădină);
- după 1945 - se stabilesc atât  maghiari din
secuime, cât şi români ardeleni;
-1964 - Újszentes primeşte numele de
Dum  brăviţa;
-1990 - localitatea are denumire bilingvă-
Dumbrăviţa-Újszentes;
-1996 - este inaugurat „Clubul Pen si o na ri -
lor“, primul  din  mediul rural în  judeţ;  
-1999 - apare publicaţia lunară cu difuzare
naţională „Ferma”, cu un tiraj de 18 000 de

exemplare, revistă care conţine informaţii
din domeniul agro-zootehnic, tehnologiilor
agricole, legislaţiei agricole etc;
-2000-2010 - populaţia comunei creşte sem-
nificativ ca urmare a construirii de case în
in travilan de către numeroşi timişoreni din
clasa de mijloc; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
4 452 de persoane, dintre care:
- masculină = 2 166 de persoane
- feminină = 2 336 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
2 341 
Instituţii şcolare:
- Şcoala  cu clasele I-VIII; Gră di niţa cu pro-
gram prelungit; 
Instituţii sanitare:
- Dispensar medical; Cabinete stomatolo -
gice (trei); Farmacie umană; Farmacie sani-
tar-veterinară;
Instituţii culturale:

- Cămin cultural; Bibliotecă (fondată în anul
1974);
Biserici şi alte lăcaşe de cult:
- Biserică reformată (1897 - 1901);  Biserică
romano-catolică (1985); Biserică penticos -
tală (1987); Biserică ortodoxă română  (pa -
 ro hie din 1927, bi se  rică din  2005);
Ruga şi alte manifestări cultural-religi -
oase:
- Ruga ortodoxă (Rusalii); Ruga catolică
(prima du mi ni că din octom brie); Zilele Dum -
brăviţei (penultima săptămână din septem-
brie).

Szilágyi Géza primar
Malac Victor viceprimar
Benkő Hajnal, consilier UDMR
Dénes Ildikó, consilier UDMR
Drapoş Iosif, consilier UDMR
Foray Attila, consilier UDMR
Haţegan Ioan, consilier PSD

Kádár Gheorghe, consilier UDMR
Madaras Gáspár Csaba, consilier UDMR
Marinescu Ioan, consilier PDL
Mihăieş Marius-Cristian, consilier PNL
Paucec Vasile, consilier PDL
Popa Ioan, consilier PSD
Toma Iulian, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRĂVIȚA
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MICA ROMÂNIE MARE
Primii locuitori ai Dumbrăviţei, „descălecă-

torii”, au fost cele 33 de familii venite din zo -
na localităţii Szentes, din sud-estul Ungariei
de azi, judeţul Csongrád, datorită inundaţiilor
din anul 1891, atunci când râul Tisa le-a dis-
trus prin    cipalul mijloc de existenţă: câmpurile
cultivate cu ceapă şi usturoi.

Comunitatea românească din Dumbrăviţa
s-a înfiripat în perioada interbelică. În anul
1923 au fost colonizate mai multe familii de
ro mâni venite din Toracul Mare şi Toracul Mic
din  Banatul Sârbesc. Apoi, între anii 1940-
1941 s-au stabilit refugiaţi din Ţinutul Herţa,
Bucovina de Nord, Basarabia şi Trans nistria
ocupate de trupele sovietice, dar şi din Ca -
dri la terul cedat prin dictatul Germaniei na -
ziste şi Italiei fasciste  regatului Bulgariei.
Du pă anul 1945,  s-au aşe zat în Dum bră viţa
ro mâni din Ardeal şi Bucovina şi din alte părţi
ale ţării, fă cându-l în anul 2007 pe preo tul or -
todox român Va sile Ba -
boş să con sidere Dum -
bră viţa „o Românie
Ma re în mini atură”.
Ace laşi har nic pre ot po -
ves teş te is toria comu-
nităţii or to doxe româ ne
din Dum bră viţa - Új -
szen tes: „Bazele pri mei
comunităţi ortodoxe au

fost puse în 1928, când preotul Traian Bârzu
a strâns co mu nitatea într-o filie a parohiei
Cerneteaz. Pri mul preot sfinţit în parohie a
fost Reja Ata nasie, învăţător din Gaiu Mic, în
1933. Cu a ceastă ocazie, comunitatea a
primit din par tea statului ro mân un corp din
grădiniţa din sat pe care l-a transformat în
capelă. Aceas ta au folosit-o românii până la
ridicarea şi sfinţirea primei bi serici ortodoxe,
în anul 2005. Proiectul ridi cării unei biserici
pentru ro mânii din Dum bră viţa a fost pornit la
IPROTIM între anii 1976-78. Autorul pro -
iectului este profe sorul arhi tect Nico lae
Dancu. Pla nul de a ridica o bise rică ortodoxă
în Dum bră viţa a stagnat până după Re vo lu -

 ţia din decembrie 1989.  
În anul  1995 a fost numit în parohie preo-

tul Vasile Baboş, care a reluat proiectul
IPROTIM-ului, împreună cu arhitectul actua -
li  zându-l şi adaptându-l la necesităţile comu-
nităţii. Piatra de temelie a fost pusă în 27 iu -
nie 1996, iar locul a fost sfinţit de mitro po litul
Ba natului Î.P.S. Nicolae Corneanu (foto, jos).
„Con   s truc ţia a fost adusă într-un stadiu
avansat de finisare în anii următori, fiind con-

sacrată în 27 decembrie
2005 de episcopul vicar
Lucian Lugojanu. Bi se rica
este un model de ar hi tec -
tură sa crală mo der   nă, in -
spirat din ar hi tec tura bi -
zan  tină ro mâ neas că ve -
che”, con sem na cro ni ca rul
pa roh Vasi le Baboş. 

Biserica reformată

Biserica ortodoxă română
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PéTER JECZA - MAESTRUL FORMELOR
Biserica romano-catolică din

Dumbrăviţa a fost începută în anul
1972, construcţia lăcaşului de cult
terminându-se în anul 1979. Arhi -
tec tul responsabil de lucrare a fost
Hans Fackelmann, cadru didactic
al şco lii de arhitectu ră din Timiş,
inginer (structurist) fiind dr. ing.
Victor Gioncu. Turnul clopotniţă a fost amplasat în
curtea ca sei parohiale, deşi  dorinţa arhitectului Fackel -
mann şi a sculptorului Péter Jecza a fost aceea de a
amplasa construcţiei un turn adiacent bisericii. Numai că
în anul finalizării construcţiei dictatorul Ni co  lae Cea u şes -
cu trebuia să facă o vizită la domeniul de vânătoare de
la Să vârşin trecând prin localitatea Dum bră viţa, iar auto -
ri tăţile comuniste judeţene nu doreau să-şi irite şeful cel
mare cu ima ginea unei zvelte clădiri bisericeşti, mai ales
una romano-catolică. Din acelaşi mo tiv, bi seri ca a fost
am plasată uşor retrasă de la frontul stradal pri mind şi un
regim de înălţime asemănător clă dirilor învecina te.

Fantezia excepţională a arhitectului şi a sculptorului a făcut ca biserica să fie ridicată având
ca punct de plecare ideea „Marelui Cort” în care po porul lui Moise se strângea pentru rugă-
ciune, tot aşa cum structura construcţiei  imită mâinile creştinilor împreunate pentru rugă -
ciune (cu „degetele" din beton aparent drept elegante contraforturi go tice). Altarul, decoraţi-
ile sculpturale au fost realizate de regretatul sculptor Péter Jecza după terminarea con-
strucţiei, la comanda arhitectului Fackel mann, lucrarea nemaifiind considerată de exe geţii
maestrului Jecza drept una rezultată din studii ale formei în atelier.

PéTER SZABó - CAVALERUL DE MALTA
La începutul mileniului III, în România se ştia că ar fi patru

Cavaleri de Malta: contele Hartig, contele Kál no ky, prinţul
Mi hail Sturdza şi... surpriză, preotul catolic din comuna
Dumbrăviţa, judeţul Timiş,  Péter Sza bó, originar din judeţul
Hunedoara. Contele Hartig era amba sadorul Ordinului de
Malta în România. Groful Kálnoky  s-a întors în ţară după
Re voluţie, şi-a recuperat castelul din Covasna şi moşia şi a
decis să trăiască în secuime. Prinţul Mihail Sturdza e prea
puţin cunoscut, în comparaţie cu ruda sa din Elveţia, miliar-
darul Dimitrie Sturdza, aşa că e curios să afli că un preot
catolic stabilit în Banat, Péter Szabó din Dumbrăviţa, e prin -
tre puţinii Cavaleri de Malta din România (de la Padre Péter
Szabó am aflat că, de fapt, există şi un al cincilea Ca valer
de Malta în România, şi anume Nunţiul Apos tolic, adică am -
basadorul la Bucureşti al Papei de la Ro ma). 

Reverendo Padre Péter Szabó Ca ppelanno Magis tra le  al
Ordinului Suve ran Militar de Malta a fost făcut Ca va ler de
Malta în Germania, având multe fapte bune la activ, căci Ordinul de Malta  are ca scop
declarat sprijini rea celor oropsiţi de soartă. Péter Szabó, autentic Cavaler de Malta, va părăsi
parohia romano-catolică din Dum brăviţa şi va deveni pentru o vreme direc torul Liceului teo-
logic „Gerhar dinum“ din Timişoara (fostul Liceu al Piariştilor). 
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