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IECEA MARE

Sediul consiliului local: 
Iecea Mare nr. 127 A, telefon 0256/365713,
fax 0256/365885;
Coordonate:
45°50′58″ lat. N;
20°53′09″ long. E;
Repere istorice:
-1317   în documentele vremii apare de -
numi rea „ad terram Vsche vocatam“;
- 1332-1337- în diplomele papale apare
denumirea de Juske, Uske ori Vche; 
-1479  - o diplomă maghiară vorbeşte de
satul Ewche ca ţinând de districtul Ce nad;
-1761 - este amintit în harta oficială a Bana -
tului imperial prediul Iesca (teritoriul părăsit
al satului), aflat pe drumul poştalioanelor
dintre Timişoara şi Comloşu Mare;  
-1767 - începe construcţia a 204 case, pre   -
cum şi ridicarea primei şcoli, satul fiind înte-
meiat de consilierul austriac Hildebrand; 
-coloniştii germani aşezaţi în sat erau origi-
nari din Lorena, Bavaria, Luxemburg, Trier
etc. ;
-evenimentul este consemnat în Mono gra fia
satului Ionel, realizată în 1906 de către în vă -
ţă torii Marschall M., Wei ger ber F., şi
Zappe F., în limba maghiară şi ger ma  nă; 
-1778 - aşezarea aparţine comitatului Timiş-
Torontal;
-1836 - o epidemie de holeră a pustiit satul,
pierind atunci în jur de 100 de locuitori;
-1848-1849 - în timpul revoluţiei burgheze
mor aici peste 20 de localnici, după ce au loc
cio c niri puternice între armata austriacă şi
honvezii unguri;
-1855-1856 - se înfiinţează cartea funciară a
localităţii;
-1936 - în Iecia Mare funcţionau trei bănci
po pulare, şcoală primară, o moară cu aburi,
două ţesătorii mecanice şi de apretură de
bumbac (un obicei local care a dispărut era
Spin nstube: femeile vecine se adunau şi
tor  ceau cânepa sau lâna care apoi se îm ple -
tea sau se ţesea); 
- existau o asociaţie a fe me ilor germane şi
un mic mu zeu istoric şvă besc; 

- comuna avea
571 de case şi 2
294 de lo cu itori,
majoritatea şvabi
de religie romano-
ca to  lică;
-1938-1940 - pri -
mul cadru di dactic
român care a pre-
dat la şcoala din sat a a fost Ion Ciurca din
Bucureşti;
-autoritaţile locale  au intenţionat schimba -
rea denumiri Iecea în Orzul-Mare, dar acest
lucru nu s-a realizat;
-1954 - satul primeşte definitiv numele de Ie -
cea Mare;  
-1968 - Iecea Mare este desfiinţată ca şi co -
mună şi trece la comuna Cărpiniş;
-2004 - comuna Iecea Mare a fost reînfiin ţa -
tă prin des prin de re de comuna Cărpiniş;
-2010 - peste 200 de localnici muncesc în
Italia, Irlanda şi Spania;
-2011 - familia Beizser Francisc din Ger -
mania obţine pentru  comunitatea din sa tul
natal două maşini de intervenţie în caz de
incendiu, donaţie necesară remizei de pom-
pieri din localitate;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 482 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 246 de  persoane
- feminină = 1 236 de  persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
867 
Instituţii şcolare: Şcoala  cu clasele I-VIII;
Grădiniţa cu program normal;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
(două); Farmacie uma nă;
Instituţii culturale: Cămin cultural; Bi -
bliotecă (fondată în anul 2005);
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserica
romano-catolică (1770-1880);  Biserică orto-
doxă română (1946); Biserici adventiste de
ziua a şaptea (două-1993 şi 1997);  Biserică
penticostală (2003);
Ruga: Ruga românească (ultima duminică

a lunii august).

Codrescu Ovidiu - Ioan primar
Jorza Ioan viceprimar
Andrei Gheorghe, consilier PDL
Colţiş Dănuţ, consilier PDL
Drăgan Sorin, consilier PNL
Feleagă Ioan, consilier PDL

Felecan Vasile, consilier PDL
Iftinchi Gheorghe, consilier PDL
Marc Gabriela, consilier PDL
Nicola Francisc, consilier PSD
Pop Valer, consilier PDL
Sîrca Ioan, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IECEA MARE
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La mijlocul secolului XX, ca şi în alte sate
timişene, paorii din Iecea Mare au fost obli -
gaţi să  se „colectivizeze”. Gos podăria agri -
co  lă din localitate  a fost bo tezată de comu-
niştii de la Regionala de partid  „Ilie Pintilie”,
după numele unui ilegalist apropiat lui Gh.
Gheorghiu - Dej, care a decedat în închi soa -
rea de la Doftana în anul 1940. În faţa sedi-
ului GAC din Iecea Mare a fost  aşezat un
bust al ilega listului, iar la
dez velirea  statuii aces -
tu ia a fost adusă fan fara.
Pe sta dionul de fotbal a
a vut loc o ma re săr bă -
toa re, ca la rugă, pe
chel    tu ia la gos po dă ri ei
co    lective.

Soarta statuii lui Ilie
Pintilie a fost  pecetluită
de un sătean, Mihai Bo -
boc, după Revo luţia din
Decembrie 1989. Boboc
pro venea dintr-o familie
de refugiaţi din Cadrila -
ter, co lo nizaţi în anul
1945. Tatăl lui Mihai a

fost arestat de securita te, tri  mis la muncă for -
ţată la Canal, eliberat în anul 1955, re arestat,
apoi eliberat abia la anul 1964, când au fost
graţiaţi mulţi deţinuţi politici. Mi hai Boboc s-a
răz bunat pe regimul co munist care i-a te ro -
rizat familia aşa cum a ştiut şi el: a deca pitat
statuia lui Ilie Pintilie în martie 1990. A luat un
baros din fierăria CAP-ului şi a aplicat câteva
lovituri bustului făcut din granit. Capul lui Ilie

Pintilie a căzut, iar Bo boc l-a
dus acasă cu roa ba. Apoi a
vrut să fu gă în Aus tralia,
dar a re nunţat. Bus tul fără
cap al lui Ilie Pintilie e şi a -
cum în ace laşi loc în care a
fost aşe zat în urmă cu 50 de
ani, iar capul lui Ilie Pin tile a
rămas în „colec ţia personală”
a răz vră ti tului Mihai Bo boc.

Dacă la Iecea Mare din
sta tuia lui Ilie Pintilie a mai
ră mas bustul, muze ul me   mo -
rial „Ilie Pintilie” din mu ni ci -
piul Iaşi, de pildă, a fost de -
mo lat ime diat după anul
1989...

IECEA MARE

În Ierusalim a fost înfiinţat la anul 1953, pe
lângă Parlamentul statului Israel (Knesset),
un Memo rial oficial al victimelor din timpul
Holocaustului, „Yad Vashem”. Memorialul
cin steşte pe cei care au salvat evrei şi nu
erau de etnie evrei, iar numele salvatorilor a -
pare pe lista celor numiţi „Drepţi între Po poa -
 re”.  Memorialul Holocaustului a acordat 60
de asemenea titluri unor cetăţeni ro mâni. Pri -
mul numit “Drept între Popoare” a fost pri-
marul român al oraşului Cernăuţi din pe rio a -
da celui de-al doi lea război mondial, cel care
a salvat mii de evrei de la deportarea în
Transnistria. Printre cei 60 de „Drepţi între
Po poare” din Ro mânia există şi un bănă -
ţean: Iosif Zaharia (Zacharias), şvab din
Iecea Mare. Acesta era fiul unui fermier
(bauer) înstărit. În anul 1941, după ce Ro -
mânia intrase în război alături de Germania
nazistă, iar le gislaţia antievre iască se în ăs -
prise, Iosif a în tâl nit într-o zi, la el în sat, la
Iecea Mare, un băiat de 13 ani, rătă cit, flă -

mând şi obosit, în căutare de hrană şi adă -
post. Copilul se nu mea Benjamin Weiss şi
făcea parte dintr-o comunitate evreiască din
Arad aflată sub îngrijirea spirituală a rabinu-
lui Brisk Nathan. Cum a ajuns Benjamin în
Iecea Mare, nu se ştie. Iosif Zacharias, deşi
a aflat că băiatul era evreu, a avut grijă de el,
i-a procurat ac te false, l-a învăţat să îngri-
jească vitele,  iar tatăl lui Iosif l-a angajat la
ferma lui. Gestul făcut de tânărul şvab faţă
de adolescentul evreu din Arad i-a adus lui
Iosif  Zaharia (Zacharias) tit lul de „Drept între
Popoare”, singurul bănăţean despre care se
ştie că l-a obţinut până acum.  

ILIE PINTILIE, ILEGALISTUL FĂRĂ CAP

Memorialul „Yad Vashem” -  Ierusalim

ŞVABUL IOSIF ZAHARIA, 
„DREPT ÎNTRE POPOARE”!
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