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TOMNATIC

Sediul consiliului local: Tomnatic nr. 258,
telefon/fax 0256/374243;
Coordonate:
45°59′16″ lat. N;
20°39′31″ long. E;
Repere istorice:
-1451 - localitatea este atestată documen-
tar sub numele de Naghiuz - „Uzul Mare”,
pro babil cu trimitere la popu laţia cumană
(uzii), rămasă mai multă vreme pe teritoriul
Ba  na tului istoric;
-sec. XVII - satul (unde exista o comunitate
de români şi de sârbi atestată la anul 1590)
este depopulat din cauza in cur si u nilor tur -
ceşti; 
-1772 - în pusta Naidoş sunt aduşi co -
lonişti din Lorena, parte din Alsacia, dar şi
din Ba va ria, Suabia, Württem, Luxem -
bourg;
-aşezarea primeşte numele de Triebs wet -
ter, după numele inginerului topograf
Anto nius de Triebs wet ter, care a făcut
pla  nu  rile celor 200 de case ridicate pentru
colonişti;
-mai multe familii de colonişti loreni vor-
bitori de limbă franceză migrează în
Voivodina; 
-8 iulie 1790 - se naşte Josef Nikolaus
Cherier (Scherier), preot, doctor în teo -
logi e, scriitor eclesiastic (d.1862); 
-ocupaţia principală a coloniştilor din Tom -
natic-Triebswetter a fost (şi a rămas şi
azi, în ma re parte) agricultura şi creş te rea
vite lor;
-1840-1853 - la Tomnatic a păstorit Bo n -
naz Alexandru, viitor episcop ca to lic al 
C e    nadului, cel care a dăruit 500 de florini în
fo losul bi se ricii ro ma no-catolice din Med -
veş (Ur seni);
-1884 - în hotarul comunei sunt des co peri -
te obie c  te din bronz, dar care, împreună cu
bijuteriile din aur şi argint des coperite în
anul 1898, ajung la Mu zeul din Budapesta;
-1936 - Tomnaticul avea 951 de case,
şcoa lă primară, grădiniţă de co pii, cor băr-
bătesc, socie tate sportivă, re uniune de

lec tură, moa ră,
fabri că de că -
rămidă, oficiu
poştal şi gară;
-1  i anua r i e
1939 - s-a năs-
cut la Tom na tic
Va si le Cin ca,
pri  mar al co  mu nei Ghi  roda între anii 1996-
2004 (d.17.07.2011);
-februarie 1944 - mai multe familii din Tom -
natic solicită acordarea cetăţeniei franceze
pentru a scăpa de deportarea în URSS;
-1 ianuarie 1947 - se naşte la Tomnatic
Mar ce la Păcurariu, profesor, ziarist la Ra -
dio Ti mi şoara, cea care a pus bazele fo no -
te cii de aur a postului;
1975 - echipa de fotbal a comunei, „Unirea
Tomnatic”, promovează în divizia B; 
-2004 - comuna Tomnatic a fost reînfiinţată
prin desprinderea de co muna Lovrin;
-vechiul sediu al primăriei este reabilitat şi
modernizat; 
2006-2008 - este reabilitată şcoala cu cla -
sel e I-VIII; 
-2010 - 2011 aproape 300 de localnici din
comună sunt plecaţi la mun că în Ger ma -
nia;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 -
total: 
3 198 de persoane, din care:
- masculină = 1 571 de persoane
- feminină = 1 627 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 050
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII;
Grădiniţa cu program normal.
Instituţii sanitare: Cabinet medical;
Cabinet veterinar;
Instituţii culturale: Bibliotecă;
Baze sportive: Stadionul de fotbal „Uni -
rea“ Tomnatic;
Biserici: Biserică ortodoxă română (1980);
B i se rică romano-catolică (1796); Biserica
pen ticos ta lă. 
Ruga: 8 septembrie-Sfânta Maria Mică.

Miculescu Dănuţ primar
Vasiu Stoian viceprimar
Enache Jan, consilier PDL
Farca Efta, consilier PSD
Gyuge Elmar, consilier PDL
Iovan Iosif, consilier PDL
Jude Florin, consilier PDL

Napău Sabina, consilier PDL
Niculescu Daniel, consilier PDL
Petre Ionel, consilier PSD
Radu Gabriel, consilier PDL
Stavarache Ştefan, consilier PDL
Szabo Tiberiu, consilier PDL
Şandor Vasile, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMNATIC
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MARELE SAT
FRANCEZ

În a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, 200 de familii fran ce ze din
Alsacia şi Lorena înteme iază în
părţile timişene un nou sat, pe locul
în care în evul mediu exista o
aşezare locuită de ro mâni şi sârbi,
Naghiuz, amintită în documente la
anul 1690. Colo niştii au numit noul
sat Triebs wetter, du pă numele ingi -
nerului german ca  re l-a ridicat:
Antonius von Trieb s  wetter. Ma jo -
 ritatea colo niş ti  lor a şe zaţi în Trieb s -
wetter - pes te 60 la sută - erau din
zona Cha  teau-Salins din Franţa (în
ger ma nă Salzburgen, eun oraş în
nord-estul Franţei, azi sub-pre fec tu -
ră a de partamentului Moselle, în re -
gi u nea Lorena). Restul coloniş tilor
ve neau din Luxemburg, din regiunea Ba den, din Bavaria ori din alte
zone ale Ger maniei.  

Satul Tomnatic a fost consi de rat cel mai mare sat „fran cez” din
Banat (alte cinci sate franceze sunt Comloşul Mic (Ostern), Gottlob
în Banatul românesc, Saint Hubert, Charleville, Seultour în Banatul
Sârbesc, acestea din urmă formând comuna Banatsko Veliko
Selo). Germanii din Tomnatic aveau casele în partea de sud a sa -
tului, pe Deutsch gasse („Strada germană”). Majo ritatea france ză a
colo niş tilor locuia în restul satului. La sfârşitul secolului XIX s-au
aşezat la Tomnatic mai multe familii de polonezi, iar strada unde 
şi-au făcut acestea casele se va numi Polen gasse, „Strada po lo -
ne zilor”. 

Timp de o sută şi mai bine de ani, francezii din Tomnatic s-au
şva bizat complet, aşa că în anul 1890 este consemnat ultimul co -
lo nist loren care vorbea doar limba fran ceză. De altfel, recen-
sământul autorităţilor austro-ungare din 1880 înregistra la Tomnatic
3 428 de locuitori, dintre care 3 363 s-au declarat germani. Ono -
mastica locală a păstrat în să până la sfârşitul secolului al XX-lea

nume de fa -
milie pur fran -
 ceze: Bailly, Bour geau, Bo que, Frecôt,
Tirier, Reg ni er sau Re nard. 

În perioada administraţiei maghiare a
Banatului, Tomna ticul a fost botezat
Nagyösz. După 1920 comuna a luat
actualul nume românesc. La re cen să -
mântul din anul 2002 au fost în registraţi
la Tomnatic 3 088 de lo cu i tori, din tre
care 2 429 erau ro mâni, 260 ţigani
(rromi), 154 germani, 144 ma ghiari, 75
ucraineni. 

Planul comunei

Triebeswetter întocmit la

anul 1944 de Elisabeth Fritz 

Monumentul 

de la cimitir

Casa cu lei
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DIE ALTE FRAU RENARD
Până nu demult, Frau Donat, născută la

Tomna tic, a fost conside rată la cei 105 ani ai
săi cea mai vârstnică băştinaşă din „marele
sat francez”, chiar dacă aceasta trăia de ani
buni în Germania. S-a stins însă din viaţă la
scurt timp după ce a revendicat şi a dobândit
imobilul în care funcţiona grădiniţa din satul
ei na tal. Aşa a rămas, pentru scurtă vreme,
ma ma farmacistei Else Renard, la cei 102
ani ai săi îm pliniţi în 2009, „Die alte Frau”,
adică cea mai vârstnică doamnă născută la
Tom natic. Else Renard (foto) a avut o co pi -
lărie feri cită la Tomnatic şi povestea odini -
oară o în tâm plare pe care o auzise de la tatăl
ei, în tors într-o seară de la o mare vânătoare
re gală. Era pe la mijlocul anilor ‘30 ai veacu-
lui trecut şi la Tomnatic venise la vânătoa re
în suşi Regele Carol al II-lea şi suita sa
cinege tică. Era în soţit de feciorul său, Mihai,
de vreo 12-13 ani pe atunci, care purta cu
mândrie pe umăr o puşcă făcută pe măsura
sa de armurieri ves tiţi. Gonacii, printre care şi
tatăl Elsei Renard, „băteau” vânatul dinspre
pă dure către sat: iepuri, căprioare, dar şi
vreo două-trei vulpi roşcovane stârnite din vi -
zuină de sunetul cornului de vânătoare.
Carol al II-lea îşi îndemnă fiul, aflat la prima
sa vânătoare re gală, să folosească puşca
din dotare. Mi cul Mare Voevod de Alba Iulia
duse arma la ochi, ţinti, trase şi răsuflă uşu-
rat când văzu cum pică la pământ o fiară
care, după ce se zvâr coli un pic, rămase ne -
mişcată în scaieţi. Mihai tocmai aştepta gra -
tulări din partea re gelui când de Carol al II-
lea se apropie Herr Renard, unul dintre go -
nacii din sat. Res pec tuos, şvabul îi şopti

ceva la ure che Ma -
jestăţii Sa le, păs -
 trând un zâm   bet
re  ţinut pe faţă...
Ca rol as cultă cu a -
 tenţie vor  bele go -
na ciul ui, apoi se
în toar se către fe -
cior şi-l mustră, u şor amu zat: „Măi, Mihăiţă,
se poate să puşti tu mâţa neamţului?!”

Lu crurile se lămuriră rapid: Mihai împuş-
case în focul vânătorii un biet cotoi roşco van
al u nuia dintre sătenii cu casa aflată în mar -
 ginea aşezării, nu foarte departe de te renul
de vânătoare, motan care nimerise, nu se
ştie cum, în apropierea vul pi lor hăituite de
go naci şi astfel în cătarea puştii regale...

Else Renard a urmat prima şcoa lă în Tom -
natic, liceul la Temesburg - Timişoara, apoi a
terminat Fa cul tatea de Farma cie. A profesat
câţiva ani la Deta, apoi s-a stabilit la Timi -
şoara, şefă la o mi  că farmacie de pe Bule -
var dul Vasile Pâr van. În anii ‘80 şi-a luat
mama şi a plecat în Germania, stabilindu-se
la Baden-Baden. Iar când Die alte frau
Renard nu va mai fi, Else, fiica ei născută la
Tom na tic, se va în toarce cu sigu ranţă în ihr
liebes Banat, acolo un de şi-a chi vernisit,
prevăzătoare ca orice şvab care se respec-
tă, un apar tament la bloc. Iar atunci când o
va apuca nos talgia după anii co pi lăriei, va
face mici că lă torii la Tomnatic, satul în care
în urmă cu 250 de ani familia Renard din
Mulhouse (Mül  hau sen) a por nit-o către
capătul estic al Europei ca să-şi facă un rost,
unul mai bun decât în locurile lorene de
baştină...  

O ECHIPĂ NOROCOASĂ
În ediţia 1974-1975 a Cam pionatului de fot-

bal al Româ niei, echipa sătească Unirea
Tomnatic (foto) uimea druke rii bă nă ţeni şi
promova în Divizia B. Din păcate, partici-
parea echi pei Tomnatic nu a durat de cât
un sezon, dar localnicii nu au uitat nicio-
dată bucuria sportivă de atunci... 
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