
Şvabii din Giarmata s-au 
întors acasă 

▌Se spune că acasă este acolo 
unde îţi este sufletul. Zeci de etnici 
germani născuţi şi crescuţi în Giar
mata, plecaţi mai apoi în Germa
nia sau reunit în comuna natală 
duminică, 21 iulie. Cu această oca
zie lau comemorat şi pe episcopul 
Sebastian Kräuter, cel care, timp 
de aproape 40 de ani ia călăuzit 
pe catolicii din Giarmata ca paroh 
al comunei. Deşi toţi germanii sunt 
de vârsta a treia, nu au ezitat când 
a fost vorba să se întoarcă acasă. 
Au venit cu autocarul, cu maşinile 
personale sau cu avionul. 

Giarmata a fost unul din cele mai 
mari sate nemţeşti din Banat şi 
din ţară. Astăzi, amintirea germa
nilor abia dacă se mai păstrează, 
iar comuna duce acum o viață cu 
totul nouă. În Germania, Asociaţia 
Germăţenilor cu sediul la Freiburg 
are peste 4.000 de membri. În 

ciuda vârstei tot mai înaintate a 
oamenilor, este foarte activă. La 
ultima întâlnire ţinută în Germania 
cu ocazia sărbătorii de Rusalii, au 
participat peste 500 de persoane!  

BISERICA, SUFLETUL 
COMUNITĂŢII

Astăzi, biserica catolică din Gia
rmata nu mai are strălucirea de 
odinioară. Clădirea este tot mai 
afectată de trecerea timpului, iar 
lipsa enoriaşilor îşi spune cuvân
tul. Asta deşi nemţii plecaţi sau 
străduit atât cât au putut să o 
întreţină, de departe. Duminică au 
intrat din nou la slujbă, în biserica 
ce era sufletul comunităţii, acolo 
unde sărbătoreau toate evenimen
tele importante.  
La finalul liturghiei, cu toţii au 
intonat un imn german în cinstea 
Maicii Domnului, iar enoriaşii nu 
şiau mai putut stăpâni emoţiile şi, 

copleşiţi de amintiri, au dat frâu 
liber la crimilor. După slujbă, pe 
acordurile fanfarei, toată lumea 
sa adunat în faţa bisericii şi a fost 
dezvelită o placă comemorativă în 
amintirea episcopului germăţean 
prin adopţie, iar autorităţile locale 
au numit strada adiacentă bi sericii 
catolice, cu numele acestuia.  
„Episcopul Sebastian Krauter a 
fost 40 de ani paroh şi nea învăţat 
de mici copii, nea pregătit pentru 
viaţă. Mă simt foarte bucuroasă, 
emoţionată şi mulţumită să văd că 
suntem primiţi foarte frumos de 
consătenii noştri cu care am trăit 
zeci de ani. Deşi mam stabilit în 
Germania cu familia în 1982, am 
încercat întotdeauna să îl vizităm 
pe episcop şi sa bucurat tot
deauna să ne revedem. Giarmata 
era a doua lui casa. Astăzi comuna 
sa schimbat în bine, se văd multe 
diferenţe, străzile sunt făcute”,  
spune Helene Eichinger, preşedinta 
HOG Jahrmarkt (Asociaţia Etnicilor 
Germani din Giarmata stabiliţi în 
Germania).

Deşi astăzi în Giarmata mai sunt 
doar şapte nemţi, iar aceştia 
în vârstă, în memoria zilelor de 
altădată sa format un alai de 
kirwai, în frunte cu câteva perechi 
de tineri îmbrăcaţi în port tradiţional 
şvăbesc. Pe margine, localnicii 
au ieşit în stradă să vadă proce
siunea. Doar cei mai în vârstă îşi 
mai aduceau aminte de vremurile 
în care străzile răsunau în ritm de 
fanfară, în schimb, pentru tineri a 
fost o apariţie neobişnuită. Eveni
mentul sa încheiat cu o masă la 
căminul cultural, prilej pentru toată 
lumea de a depăna amintiri. 
„Neam întâlnit astăzi să ne rea
ducem aminte de episcopul Se
bastian Krauter, care a fost timp de 
40 de ani paroh la Giarmata. Este 
important pentru că unii se întorc 
pentru prima sau pentru ultima 
dată. Pentru ei, revederea locuri
lor natale este un lucru care se 
uită foarte greu”, a spus primarul 
Virgil Bunescu, care sa ocupat de 
organizarea evenimentului.  
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Interviu: la un an de mandat 
▌Reporter: Domnule primar, sa 
împlinit un an de când ați preluat 
mandatul de primar. Care sunt 
principalele realizări în acest an?
Primar: În primul rând trebuie 
să spun că eu sunt mulţumit de 
ceea ce am reuşit până acum şi 
sunt optimist că până la finalul 
mandatului voi duce la bun sfârşit 
promisiunile pe care leam făcut 
cetăţenilor. Dacă ne referim la 
investiţiile în dezvoltare,cel mai im
portant lucru pe care am reuşit să 
îl facem în acest an de zile a fost 
să transpunem proiectele mari ale 
comunei – apă, canal, drum  din 
stadiul de vorbe în proiecte solide. 
Până acum primăria avea tolba 
plină de studii de fezabilitate făcute 
la birou, fără proiecte tehnice 

sau cu proiecte tehnice depăşite, 
făcute pe bani mulţi şi fără nicio 
finalitate. Pe baza lor nu se putea 
porni nimic. Am avut nevoie 
de un an pentru a reface toate 
documentaţiile pentru ca proiect
ele să înceapă să fie transpuse 
în realitate. Am progresat foarte 
mult dar ştiu că oamenii nu mai au 
răbdare, vor să vadă rezultate. De 
acum înainte avem toate atuurile: 
proiecte bune, finanţare, disciplină, 
pentru a le furniza rezultate con
crete

R: În ce stadiu sunt aceste 
proiecte? 
P: Se lucrează în Giarmata la 
proiectul celor trei străzi  Viilor, 
Bătrână, Nouă  ajuns aproape 

la final, astfel ca în august să 
scoatem lucrarea la licitație. Aici 
a durat mai mult pentru că avem 
inclus şi canalul. Pe urmă, am 
terminat proiectul pentru străzile 
din Cerneteaz, realizat în timp 
record de o echipă de tineri care în 
două săptămâni au făcut proiectul 
tehnic, deci nu studiu de fezabili
tate, nu poveşti. Este pentru prima 
dată când proiectanţii ies pe teren 
şi cred că iau văzut şi oamenii. 
Proiectul include nu doar drumul 
ci şi şanțurile, podețele, intrările 
la case şi trotuarele. Și această 
lucrare o vom scoate la licitație în 
august. Din 8 km de străzi câte 
sunt în Cerneteaz, jumătate vor 
fi făcuți anul acesta şi anul viitor, 
dar obiectivul meu este ca toate 
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SEBASTIAN KRÄUTER, 
CĂPITANUL CARE NU ŞI-A 

PĂRĂSIT CORABIA
Părintele Dumea Bonaventura, 
chemat de la Biled să oficieze 
slujba comemorativă, şil aduce 
aminte cu nostalgie pe episcopul 
Kräuter. „Era un om foarte popular, 
fără să fie o popularitate câştigată 
ieftin. Pentru că se poate şi la birt 
să câştigi popu
laritate. Dacă 
mergi şi dai o 
halbă de bere la 
cetăţeni, atâta 
de iubesc de 
tare... Prin firea 
lui era deschis. 
Dacă eram pe 
trotuarul acesta, 
cei care treceau 
pe partea 
cealaltă strigau „Lăudat să fie Isus 
Cristos” şi el răspundea la fel de 
tare „În vecii vecilor amin”. El era în 
mijlocul poporului, nu stătea izolat”. 

Cu toate că nemţii au plecat, 
înainte şi după Revoluţie, Sebas
tian Kräuter na vrut să plece. 
„Era de loc din Niţchidorf, dar era 
foarte ataşat de pământul natal. 
A preferat să rămână în ţară, deşi 
avea doi fraţi în Germania, bine 
situaţi. Nu sa dus acolo, a vrut 

să rămână un căpitan de vas. Și 
când unii preoţi plecau, motivând 
că au plecat credincioşii, părinţii 
şi neamurile dincolo, el era foarte 
mâhnit, dar a vrut să rămână preot 
până la ultimul. Și când nu a mai 
putut, datorită vârstei, a decis 
să se retragă, să lase locul unor 
oameni cu mai multă energie. Aşa 
a rămas el şi a murit la Timişoara”, 
mai spune preotul Bonaventura.

LEGĂTURI CARE S-AU 
PĂSTRAT

Luzian Geier, un cercetător origi
nar din Giarmata şi stabilit după 
Revoluţie în Germania, este unul 
dintre cei care au păstrat vie 
legătura cu locurile natale. „Sunt 
născut în Giarmata şi de aceea 
este atâta emoţie. Episcopul 
Krau ter este cel care ma botezat. 
Acum locuiesc în Augsburg, în 
Bavaria. Am plecat imediat după 
Revoluţie pentru că atunci, din co
muna Giarmata, toate rudeniile şi 
prietenii erau plecați. Familia mea a 
fost cred că ultima care a plecat”. 

Întrebat dacă îi pare rău că a 
plecat, domnul Geier spune că nu. 
„Numi pare rău că am plecat, dar 
simt că trebuie să păstrăm aceste 
legături. De peste 20 de ani am 
fost cercetător ştiinţific la un institut 
de studii bucovinene la Augsburg. 
Avem acolo un institut care se 

numeşte Bukowina Institut, simi
lar cu altele pentru saşii ardeleni, 
pentru nemţii din zona Dunării şi 
institutul cel mai tânăr, din 1989 
este acesta. De atunci am locuit la 
Augsburg. Nu mai am casă în Giar
mata, dar legăturile sau păstrat”. 

CUM ÎŞI CONSTRUIEŞTE GIA-
RMATA O NOUĂ IDENTITATE

În ultimii ani, la Giarmata au apărut 
numeroase case, vile, fabrici, iar 
numărul locuitorilor, spre deose
bire de trendul general, a crescut 
substanţial. Cu toate acestea, nu 
doar zidurile caselor se construiesc 
la Giarmata, ci şi o nouă identitate, 
pe care comuna încă na găsito 
încă. 

„Vedeţi, istoria comunei după 
cel deal doilea război mon
dial sa terminat cu formarea unei 
comunităţi noi. Imediat după război 
sau stabilit refugiaţi basarabeni, 
bucovineni, din Cadrilater. O 
populaţie românească destul de 
eterogenă. Și apoi, venirea oltenilor 
şi moldovenilor. Mulţi încă mai sunt 
de vârsta mea,  veniţi, şi abia acum 
vin cei născuţi efectiv în Giarmata. 
Abia acum comunitatea devine 
una, germăţeană. Și acum mai 
sunt mişcări, se construieşte foarte 
mult în zonă şi tot mai vin”, este de 
părere Luzien Geier.
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străzile din Cerneteaz să fie asfal
tate până termin mandatul. 

R: Ce investiţii aţi reuşit să faceţi în 
această perioadă?
P: Deşi am pornit cu un mare 
handicap, am reuşit să facem 
multe lucruri. La Giarmata neam 
apucat foarte serios de refacerea 
Parcului Izvor, am nivelat ampla
samentul şi am făcut un proiect 
modern pe care vrem să îl înce
pem anul acesta. Apoi am ame
najat cimitirele şi leam îngrădit, 
am reuşit asfaltarea drumului de 
la cimitir la autostradă. Apoi, la 
Cerneteaz, am făcut şcoala, podul 
de la intrarea în localitate, am adus 
utilităţi în zona Bodoni. 

R: Ce alte investiții mai aveți în 
plan?
R: Mai avem bani pentru parcarea 
de la sala de sport, apoi pentru te
renul de sport de la şcoală. Drumul 
de la militari lam scos la licitație, ni 
sa întors înapoi de două ori, pent
ru completări. Lam retrimis şi sper 
să găsim un câştigător care să 
vină să îl facă. Sunt 700 de metri 
care nu ar trebui să fie o problemă 
pentru o firmă serioasă nu. 
Din păcate, avem prob
leme cu firma care face 
strada spre autostradă, 
deşi mai e puțin de făcut 
la podețe şi finisaje, 
nu au mai continuat, 
se lucrează foarte 
greu. Apoi avem 
un proiect pentru 
parc şi chiar dacă 
nu avem toți banii 
acum, îl vom întinde 
pe doi ani succesivi. 
La Cerneteaz este 
o promisiune mai 
veche care trebuie 
respectată, visavis de dispen
sar. Lam amenajat pe interior dar 
urmează să facem şi exteriorul 
şi să schimbăm acoperişul. Iar 
luni, 12 august, se va deschide 
farmacia Sf. Ana în incinta lui. Și 
am mai făcut o parcare la biserica 
penticostală. 

R: Aveți suficienţi bani pentru a 
pune în practică proiectele?
P: Da, şi vreau să spun că am 
instituit o regulă prin care nu mai 
facem proiecte pe hârtie doar de 

dragul proiectelor ci obligatoriu 
le găsim o sursă de finanţare. 
Acum primăria are bani pentru 
ce neam propus, dar birocraţia 
este groaznică şi ne frânează 
foarte mult. Avem bani în conturile 
primăriei dar nu îi putem folosi 
pentru că trebuie să aşteptăm 
după licitații. Apoi, bugetul de 
investiții de anul viitor va fi anta
mat în proporție de 80% pentru 
lucrările mari care încep acum şi 
continuă în 2014. Important este 
că nu avem datorii şi putem să 
facem investiţii fără îngrădiri. 

R: Care sunt cele mai mari pro
bleme cu care vă confruntaţi? 
P: Înainte să fiu primar nu cre
deam că atât de greu se urneşte 
un sistem. Credeam că ambiția 
mea de a face ceva va fi suficientă, 
dar sunt multe lucruri care mă 
frânează. Este foarte multă 
birocrație. Vă dau un exemplu: 
am avut nevoie de şapte luni de 
zile să aprob noua organigramă a 
primăriei, asta după ce a trebuit 
să merg personal la Bucureşti 
ca să insist. Asta mia îngreunat 
activitatea pentru că nu am putut 

să pun angajații fiecare pe 
postul lui, cu o fişă a postu
lui clară. Ei, la rândul lor, nu 
sau regăsit în activitatea 
pe care o desfăşoară. Eu 

depind de acest 
aparat dar merge 
foarte greu. Apoi, 
sunt probleme şi la 
Gospodărie, unde 
nu se văd rezultate 
foarte spectacu
loase deşi cheltuim 
mulţi bani, aşa că va 
trebui cât de curând 
să ne decidem dacă 
mai avem nevoie de 

această structură. Altă problemă 
este legată de terenurile pentru 
tineri, care nu au putut fi date atât 
de repede pe cât am fi vrut, dar, 
împreună cu ei, sper că am găsit 
soluţia cea mai bună şi să o pu
nem în practică cât mai repede. 

R: Cum sa schimbat viaţa dvs. 
pe plan personal, de când sunteţi 
primar?
P: Am un sentiment amestecat, 
de optimism şi dezamăgire. Mă 
dezamăgeşte că sunt prea multe 

orgolii în comună. Dar adevărul 
este că sau făcut foarte puține 
şi noi trebuie să recuperăm mult, 
întrun timp scurt. Mie numi este 
greu ce fac la primărie, problema 
este că există o mare rezistenţă la 
schimbare. Mi se reproşează că 
sunt prea dur şi că nu prea ştiu 
de glumă. Știu şi de glumă, dar 
administrarea Giarmatei sa făcut 
prea mult timp cu acest spirit de 
glumă, cu rezultate modeste, iar 
eu vreau să schimb acest mod 
lucru. Totuşi, eu rămân optimist 
pentru că ştiu ce vreau să fac şi 
nu voi putea fi oprit. Cert este că 
până la finalul mandatului voi duce 
la îndeplinire tot ce am promis la 
instalarea în funcţie. 

Proiect de 
Aquapark

▌Un mare investitor privat a 
făcut o ofertă primăriei Giarmata 
pentru a se asocia întrun proiect 
de înfiinţare a unui Aquapark 
(parc de distracţii acvatic) în 
comuna noastră. Acesta ar urma 
să se întindă pe o suprafaţă de 
10 hectare şi să cuprindă, pe 
lângă faciitățile dedicate apei 
şi locuri de cazare şi o clinică 
medicală de geriatrie. Investiția 
are neapărată nevoie de conec
tare la canalizare, aşa că firma 
a trimis la GIarmata o echipă 
de tehnicieni pentru a studia 
cum se poate lega canalizarea 
de Timişoara. Consiliul Local 
urmează să analizeze proiectul 
şi să decidă dacă vor susține 
proiectul. Investiţia se ridică la 
10 milioane de euro şi dacă sar 
realiza, ar urma să creeze 3400 
de locuri de muncă. 

Demarează 
investiţia Hamilton
▌Compania elveţiană S.C. 
Hamilton Central Europe începe 
în luna august construcţia fabricii 
de aparatură medicală de la 
Giar mata, cu câteva luni mai 
târziu decât fusese prevăzut în 
planul iniţial. Începerea producţiei 
este estimată pentru toamna 
anului viitor. Întro primă etapă, 
vor fi create circa 300 de locuri 
de muncă, urmând ca numărul 
lor să crească până la 800.



Noul pod din Cerneteaz, deschis traficului
▌Noul pod de la Cerneteaz a fost 
deschis traficului, iar construc
torul lucrează acum la ultimele 
finisaje înainte ca primăria să îl 
recepționeze. Între timp, circulația 
pe vechiul pod a fost închisă, iar 
maşinile trec acum mult mai rapid 
pe noul pod. Totodată, la dezba
terea publică cu cetățenii sa pus 
punct speculațiilor cu privire la 
viitorul podului vechi. ”Am avut o 
întâlnie cu cetățenii din Cerneteaz, 
pentru a dezminți unele zvonuri 
visavis de faptul că am vrea să 
dărâmăm podul. Am stat de vorbă 
şi leam explicat că dimpotrivă, 
podul vechi nu se dărâmă, ci va fi 
restaurat şi consolidat”, a declarat 

primarul. 

Proiectul primăriei prevede ca 
acesta să fie asfaltat şi dotat cu 
băncuțe, pentru a fi un loc de 

recreere, iar pentru a scoate în 
evidență caracterul de monument 
istoric, va fi montată o tăbliță cu 
istoricul şi semnificația podului. De 
asemenea, vor fi montați 6 stâlpi 
de iluminat pentru ambele poduri. 

”Vom pune în valoare podul vechi, 
care este o amintire şi un monu
ment, iar cel nou să fie sigur”, 
explică primarul. ”Mai mult decât 
atât, vom curăța albia Begăi Vechi 
pe tot perimetrul satului Cerneteaz, 
în aşa fel încât să arate bine şi să 
fie prevenite indundațiile” a mai 
spus acesta, precizând că toate 
aceste amenajări ar urma să fie 
gata la sfârşitul lunii septembrie .

DECESE               †
Ionescu Victoria

Iambor Alexandru

Dumnezeu să-i odihnească 
în pace

  CĂSĂTORII
Rusu Ovidiu-Adrian cu 

Gavrilescu Viorica-Emilia
Chişe Vlăduţ Romeo cu 

Irimia Irina
Vida Iosif Romulus cu 

Munteanu Alina
Casă de piatră!
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GOSPODARIA COMUNALĂ 
GIARMATA SRL

 Execută  lucrări la comandă:  
pavaje din beton, montaj  gresie

 şi faianţă; lucrări de instalaţii 
sanitare şi termice; săpături meca
nice cu buldo excavator; amenajări 

interioare. Relaţii la telefon 
0256.369.063  sau 0745.428.646

Dacă doriţi să publicaţi un anunţ 
publicitar în Monitor, vă rugăm 
să contactaţi Primăria Giarmata 

P
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tel: 0764400170

Un nou concept pentru Parcul Izvor 
▌Proiectul de refacere a Parcu
lui Izvor a fost definitivat după 
ce a fost realizat de o firmă de 
arhitectură cu experienţă. „Este un 
proiect deosebit, foarte modern. 
Va trebui ca în perioada următoare 
să prindem în buget o parte din 
suma necesară pentru a începe 
lucrările”, spune viceprimarul Ionel 
Carabulia. Parcul prevede spaţii 
de relaxare, un loc de joacă pentru 
copii în partea dinspre şcoală, un 
mini teren de baschet, un spaţiu de 
spectacole şi divertisment format 
dintro scenă, o tribună şi un ring 
de dans. De asemenea, va exista 
şi o zonă pentru căsuţele de lemn 
pentru târguri şi expoziţii, unde vor 
putea fi vândute diverse produse, 
dar şi un spaţiu pentru terase.


