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Sediul consiliului local: Giulvăz nr. 172,
telefon 0256/416201, fax 0256/416543;
Coordonate: 
45°32′48″ lat. N;
20°59′17″ long. E;
Repere istorice:
-1355 - localitatea este consemnată docu-
mentar drept pusta Guhlueş;
-1717 - Giulvăzul era  locuit, avea 27 de
case, Rudna 30, iar Ivanda 40 de ca se;
-de origine armână, Naum Dadan (Da -
dany), gene ral în armata habsburgă, pri -
meş te dome niul Giul văz de 1 400 ha. ha;
-1776 - este atestată documentar şcoala din
Giulvăz;
-1784 - populaţia sârbă din Ivanda este mu -
tată, în locul ei fiind colonizaţi  ger mani;
-1838 - domeniul Giulvăzului aparţine tot lui
Con stantin Dadan (Dadany);
-24 noiembrie 1854 - se naşte la Giulvăz
contesa Marianna Kinsky von Wchinitz
und Tettau (d. 28.09.1938);   
-1887 - se înfiinţează  corul bărbătesc din
Giulvăz;
-1909 - proprietarul Giulvăzului, conte le
Kinsky, parcelează domeniul pentru vân za -
re către săteni;
-1919 - 1921 - are loc un schimb de popula -
ţi e sârbă din  Rudna cu populaţie româ neas -
că din Vojvodina;  
-1924-1926 - este înfiinţată localitatea Crai
Nou, cu colonişti români aduşi din Voj vo -
dina şi cu moţi din Munţii Apu  seni;
2 mai 1936 - se naşte la Rudna Ion. V
Ionescu, fotbalist şi antrenor de fotbal,
câştigător al Cupei României cu echipa
Politehnica Timişoara în anul 1980; 
-12 decembrie 1941 - s-a născut la Giulvăz
Ioan Dula Giulvăzanu, redactor la „Ra dio
Timişoara”, publicist (d. 5.01.1997);
-1954 - Crai Nou era cătun al satului Rudna;
-20 februarie 1957 - se naşte la Ivanda
Desanca Lalici,  interpretă de mu zică
popu lară sârbească;
-2002 - comuna avea 2 735 de locu i tori;

-2006 - este înfiinţată echipa de fotbal
„Vulturii Giulvăz”; 
-2009 - sunt  construite şcoala nouă  şi  sala
de educaţiei fizică şi sport la Giulvăz;
- 2011 - apare prina ediţie a publicaţiei
locale „Giulvăzanul”; 

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 983 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 470 de persoane
- feminină = 1 513 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 124 
Sate componente: Giulvăz, Crai Nou
(1924-1926) Ivanda (1333, Hinand) şi Rud -
na (1332, Rudna);
Instituţi şcolare:  Şcoli cu clasele I-VIII:
Giulvăz şi Crai Nou; Şcoli cu clasele I-IV:
Giulvăz şi Ivan da; Grădiniţe cu program nor-
mal: Giulvăz, Ivanda, Crai Nou;
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Giul -
văz; Cabinet sto mato logic: Giulvăz; Farma -
cie umană: Giul văz; Cabinet sanitar-veteri-
nar: Giulvăz;
Instituţii culturale:  Cămine culturale: Giul -
văz, Ivanda, Rudna şi Crai Nou; Bibliotecă:
Giulvăz (fondată în anul 1962);
Biserici: Biserici ortodoxe române: Giul -

văz (1720), Rudna (1926) şi Crai Nou
(1926); Biserici ortodoxe sârbe: Ivanda (pri -
ma atestare la 1851, apoi la 1913) şi Rudna
(1834); Bise ri că romano-catolică: Ivanda
(1895), Giul văz (1947); Biserici penticos -
tale: Giulvăz şi Ivanda;
Ruga: Giulvăz (Rusalii), Rudna (7 iulie),
Crai Nou (20 iulie - Sfântul Ilie) şi Ivanda (26
iulie).

Cristeţi Florentin Gheorghe primar
Milovanov Iovan viceprimar
Butu Solomon-Alexandru, consilier PDL
Gilinger Ioan, consilier PNL 
Hârţu Viorel,  consilier PNG
Holbea Constantin, consilier PDL 

Jupunschi Vasile, consilier PSD
Petrov Maxim, consilier PNG
Purice Cristina, consilier PRM
Totan Gheorghe, consilier PNL
Vintilescu Ion, consilier PSD
Zaharia Alexandru, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIULVĂZ
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MAGUS - IZVORUL CU APĂ VIE 
Izvorul cu apă minerală din satul Ivanda - izvor de

suprafaţă - a fost folosit vreme îndelungată, atribuindu-
i-se calităţi tămăduitoare mai ales în privinţa afecţiunilor
de stomac (gastrită şi ulcer), proporţiile de calciu şi
mag neziu determinând  calitatea apei de Ivanda. Local -
nicii îşi amintesc că era folosită chiar şi de grofii de la
Budapesta, ca şi de nobilii de la Curtea Imperială de la
Viena care veneau în os peţie pe domeniul baronului
Ignaţie Csávossy pentru a-şi alina durerile. Izvoarele cu ape minerale sulfatate, clo rurate,
sodice, magneziene din Ivanda au fost valorificate pe plan  local ani buni. După naţionalizarea
de către autorităţile comuniste a domeniului pe care se afla izvorul (cunos cut în perioada
interbelică sub numele de Magus), calitatea apei a scăzut drastic:  acolo au fost construite
graj durile CAP-ului, iar apa a fost în timp infestată cu dejecţii animale. În anii ‘90, terenul pe
care se afla izvorul cu apă vie a intrat în posesia unui şvab reîntors în ţară, apoi în cea a unui
consilier local din Timişoara, dar nu a mai  fost repus în funcţie. 

MICUL PARACLISIER 
Satul Crai Nou a fost înfiinţat între  anii

1924 - 1926 pe teritoriul loca -
lităţii Rudna, de către români
provenind din Ar deal şi din Ba -
natul sârbesc. Unii ar deleni nu
au reuşit să se adap  teze traiu-
lui din pustă şi s-au re în tors în
locurile de baş tină. Prin  tre cei
rămaşi s-a nu mă rat şi familia
Je flea, originară din sa tul Je -
flea din Alba. La Crai Nou şi-a
trăit copilăria Antonie Je flea,
un pui de ardelean care s-a
ata şat de mic de biserica din
aşe za re (înăl ţată în anul 1875)
căreia  vre me de câ ţiva ani i-a fost pa ra  cli -
 sier. Copilul era atras de viaţa monahală şi
de câte ori avea ocazia mergea să se roage
la mănăstirea Ti mi şeni-Şag. La recoman-
darea părintelui sta  reţ Timotei de la mănă-
stirea Hodoş - Bo drog de lân gă Arad, tânărul
Antonie a ajuns la mănăs tirea Secu. Aici a
început drumul spre călugărie  sub îndruma -
rea prea  fe ri ci tului pă rinte Cleo pa.
Mănăstirea l-a purtat în şcoală, după li ceul
sanitar ur mând Se mi na rul Teo logic, Fa cul -
tatea de Drept şi  Facultatea de Teo lo gie. La

mă  năstirea Ce tă ţuia din Iaşi a fost că lu gă rit
de arhi man dritul Mitro fan Băltuţă, sta reţul de
atunci al mănăstirii. A fost se cretar al mă -

năstirii Ce tă ţuia şi a trăit în preaj -
ma părinte lui Teo fan, fi indu-i
acestuia discipol. Din a nul 1995,
odată cu re  des chi de rea aşe  ză -
mântului mo na hal de la Giur geni
(atestat do  cu mentar la anul 1721,
fiind con   struit de că  lugări greci),
pro tosin ghelul An   tonie Jeflea a
devenit stareţ al Mă năstirii Giur -
geni, paracli si e rul de altădată din
Crai Nou fi ind numit de „Ziarul de
Iaşi” din 19 iu lie  2004 „un bănă -
ţan care şi-a găsit liniş tea în
mă năstirile Mol dovei”.

În anul 2007, Prea Cuviosul An to nie Jeflea,
stareţul Mă năstirii Giurgeni, de vine ar hi -
mandrit în Episcopia Romanului. „Su  fletul
omului este ca o ca meră din casă pe timpul
iernii. Dacă afară e frig şi în casă cald - este
bine, dar da că frigul de afară pă trunde şi în
casă - nu putem trăi. Aceasta es te diferenţa
dintre mol do veni şi bănăţeni. Bănă ţe nii sunt
cre din cioşi, dar cu sufletul mai rece",
crede pă rin tele stareţ arhimandrit An   to nie
Jeflea. 

BARONII NIKOLICIS DE RUDNA
Domeniul  Rudna a fost cumpărat în 1781 de Teodor Iancovici de Mirievschi (cărturar

sârb şi director al şcolilor din Banat) şi Jovan Nikolics (acesta provenea dintr-o familie influ-
entă din apropierea oraşului Osijek care  a făcut avere aprovizionând arma ta habsburgică cu
vite în timpul de selor războaie ruso-turce din secolul al XVIII-lea). Mirievschi pleacă în Rusia
ca să refor me ze sistemul de învă ţă mânt rusesc, la rugămintea împărătesei Eca te rina a II-a.
Jovan Nikolics intră atunci în pose sia pământurilor şi a conacului acestuia (co nacul de la Rud -

Biserica
ortodoxă

română din
Crai Nou
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na  a fost  construit la sfârşitul secolului al XVIII-lea
- pro babil între 1781-1782), cumpărându-l de la soa -
cra lui Miriev schi, Natalia Socolovici. Urmaşul său,
Jovan Niko  lics II,  pri meşte din partea Curţii de la Vi -
ena titlul de baron. 

Jovan Nikolics nu a avut  ur maşi. L-a înfiat pe
Jovan Belcici, care se va căsători cu Eli sa beta Obre -

novici, fiica cnea zului Serbiei, Milos
Obre novici. Jovan cel înfiat şi fiica cneazului vor avea împreună patru fii:
Nicolae, Feodor, Mihail şi Mla din. Feodor Ni ko lics (foto)  de vine guvernator
al Bos ni ei şi Her ţe govinei în tre anii 1882-1886. Ultimul baron Nikolics a
părăsit definitiv Ro mâ nia în anul 1919. 

După 1924, Conacul de la Rud  na ajunge în proprie ta tea avocatului Lighe -
zan, care-l va deţine până prin anii 1947-1948. După venirea comuniş tilor la
putere în R o mâ nia, conacul de la Rudna a fost confiscat de la proprie tar şi
a ajuns, la un moment dat, subunitate de gră niceri,  iar în 1960 - sediul CAP.

Clă direa suferă  degra dări, capela de pe domeniul conacului s-a distrus. Cele mai multe
pagube  s-au pe tre cut însă imediat după anul 1989, când din eleganta clă dire s-au furat uşile,
feres trele, parchetul şi mo b ila de valoare.  În anii ’90, moş te nitorii ultimului proprietar au
revendicat conacul. Au câştigat în in stanţă dar l-au vândut repede Marei Rade maher, o
bănăţeancă stabilită în Ger mania. În prezent, co nacul din Rudna nu poate fi vizi tat, fiind „ocu-
pat” de o familie de rromi, iar proprie tara vine rar la Rudna.

CASA GROZDANEI 
Nu începuse bine iarna anului 1990 când şefii fostului CAP din

Ivanda au avut parte de o  vizită surpriză. Şi anume, bătrâna Groz -
dana Perinaţ, însoţită de nepotul ei Iovan Milovanov, in tră hotărât în
clădirea  CAP-ului din sat. Bu nica lui Iovan le cere celor prezenţi să
pă ră sească imobilul! Motivul era unul simplu: Grozdana îşi revendi-
ca dreptul firesc la pro prie ta te, căci casa în care funcţionase sediul
CAP, una dintre cel e mai im punătoare din sat, fusese construită de
socrul  ei, dar în anii ‘50 ai secolului trecut îi fusese furată de au to r -
ităţile co muniste. Du pă decembrie 1989, Grozdana Perinaţ a în -
cercat pe toate căile să-i evacueze pe şefii „colectivişti” din casa
stră mo şească, însă a ceştia nu s-au dat p le   caţ i . Sin gu ra  so lu ţ ie a
a  ce lui mo  ment a fost re o cu pa     rea lo cu in ţei „pe cale paş ni că” (e ra
în ia r na anu lui 1990-1991),  scoa     te rea în curte a bi ro u rilor şi a a ca  re turilor  fos tei co  o pe rative.
Du pă ca re ho tă râ rea ju de că to  reas că de res ti tuire a averii a ve  nit  şi ea...  Azi, Iovan
Milovanov este viceprimar al comunei Giulvăz şi stă în casa strămoşească, „recuperată“ în
iarna anului 1990-1991 de bunica lui cea aprigă, Grozdana Perinaţ. 

Bătrânul Perinaţ şi
prinţul Alexandru

al Serbiei. 

În anii ’50, Nicolae Mezin era preşedintele nou înfiinţatei Cooperative Agricole
din Giu l văz. Avea  19 ani şi va  rămâne în funcţie pâ nă în iarna lui 1989. După
Revoluţie, eliberat de povara agriculturii, se dedică mai mult cer cetării istoriei
Giulvăzului şi a împre ju ri milor, cu prins de bucuria de a le  cunoaşte tre   cutul.
Devine o semnătură des întâlnită în Lumea satului, buletinul informativ al comu-
nităţii din comuna Giulvăz, dar şi în Paideia, foaie de cultură şi spiritualitate orto -
doxă a Paro hiei Giulvăz-Ivan  da. Pentru mun ca sa în dezvol tarea culturii şi a
învăţă mân tului lo cal, în de cembrie 2006 directorul şco lii din Giulvăz, profe sor

Gheorghe Totan, îi acor dă lui Nicolae Me zin Diploma de Onoare cu prilejul ani versării a 230
de ani de la -fiinţarea instituţiei şcolare. Pornit pe urmele înaintaşilor, Nicolae Mezin se
opreşte asupra

CINCI PATRIOŢI
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momentului istoric 1 De -
cem brie 1918 şi povesteşte
în „Lumea satului” cum au
ajuns patrioţii giulvăzani la Al -
ba Iulia în acea iarnă ro mâ -
nească plină de spe ran ţe:
„Din delegaţia Con siliului
Naţional Ro mân din Giulvăz
au făcut parte Nicolae Bră   nuţ, preot, Ştefan
Vulpe, învăţător, Ion Me ici, primar şi doi ţă -
rani, gospodari şi pa   trioţi: Trăi lă Mezin (mo -
şul lui Nicolae Mezin n.n.) şi Petru Olaru.
Această delegaţie a plecat cu cinci-şase zile
înainte de 1 decembrie spre Alba. Până la
Arad, giulvăzanii au  călătorit cu trenul fără
nici o dificultate. De la Arad spre Alba s-au
înăsprit controalele jan dar milor unguri ca re-i
întorceau din drum pe ro mâni. De le gaţia din
Giul văz a putut con  tinua drumul gra ţie ideii
pre o tului Nicolae Bră   nuţ şi a în vă ţăto ru lui

Şte fan Vul pe, ulti mul ofi ţer în ar mata aus tro-
unga ră, şi care, cu nos când lim ba ma ghiară,
având ar mă mi li tară şi uni for mă, a recurs la
o stratage mă: a introdus în traista cu me rin -
de a fiecărui delegat câte un drapel tri color,
le-a pus oa meni lor cătuşele la mâini şi le-a
spus jandar milor unguri că cei patru erau
dezertori şi răzvrătiţi, arătându-le dra pelul
românesc din traistă, şi că-i duce, de aceea,
la Alba Iulia, la tribunal, ca să fie judecaţi! Au -
zind acesta, husarii un guri l-au salutat res -
pectuos pe Ştefan Vulpe şi i-au lăsat pe ro -
mâni să treacă…”

IOAN DULA GIULVĂZANU
Unul dintre pionierii postului Radio Ti mi şoara, Ioan

Dula Giulvăzanu (foto, primul din stân ga, alături de Bora
Geambru din Ti moc şi jurnalistul Nicolae Secoşan), s-a
năs cut în satul Giul văz, la 12 decembrie 1941. Li ceul îl
face la Timi şoara, la „Vin cenţiu Ba beş" (în car tierul „Fa -
bric"), fiind absol vent al pro mo ţiei 1959. Urmează cursu -
 rile Facultăţii de Filo lo gie, sec ţia româno-germană, din
cadrul Uni ver  si tăţii timişorene. De butează în publicistică la anul 1962, cu anchete sociale şi
cro nici apă rute  în „Drape lul roşu". În anul 1975 intră în re dacţia de „Ac tualităţi” a postului Ra -
dio Ti mi şoara. Du pă în treruperea progra me lor Ra dio Timi şoara, în anii ’80, lucrează în ca drul
Bi blio te cii Jude ţene Timiş. După re des  chi de rea postului, la 22 decembrie 1989, Ioan Du la
Giul văzanu re vine la microfon şi va ajun ge şe ful secţiei „Actualităţi“. Publi că volumele
„Stanţe soli tare" (1989) şi „Ui mi toarea ple  care" (1996). Iar plecarea a venit  peste nici un
an: omul de radio care a fost Dula a trecut  la cele veşnice la 5 ianuarie 1997.  

CINCI PATRIOŢI 

Corul plugarilor din Giulvăz
(sfârşitul  sec. al XIX-lea).

ANTRENORUL 
La Rudna, la 2 mai 1936, se naşte Ion V. Ionescu (Jackie Ionescu). Între

anii 1945 şi 1960 a jucat fotbal la Ştiinţa Timişoara, Progresul Sibiu, Şti-
inţa şi Victoria Bucureşti. A antrenat echipa  Poli Timişoara (1972-1975,
1980-1983, 1986-1988, 1991-1992), dar şi pe Jiul Petroşani,  CFR
Timişoara,  UTA, CSM Reşiţa,  Corvinul Hu ne  doara, Sportul Studenţesc,
etc.  A câştigat Cupa României  cu echipa Politehnica Timişoara în anul
1980.

Prof. univ. Ion V. Ionescu este autorul volumelor Fotbal - Metode şi mijloace de antrenament,
Ed. Stadion, 1972 - în colaborare; Fotbal - Tactica azi - în colaborare; Fotbal - Concepţia de
joc, Ed. Sport-Turism, 1982, în colaborare; Fotbal - Tehnica şi tactica jocului; O minge in
Babilon. Consilier al echipei Poli Timişoara (2005-2007), editorialist şi analist în domeniul fot-
balului. Cetăţean de Onoare al Muncipiului Timişoara (2008).
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