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Foaia Iosefinului
Ziar editat de Consiliul consultativ de cartier Iosefin-Dâmboviþa, cu sprijinul Primãriei Municipiului Timiºoara

Stimaţi
timişoreni,
Gheorghe CIUHANDU
Primarul Timiºoarei

S

alut apariţia primei ediţii a unei
publicaţii editate de un consiliu
consultativ de cartier şi îi felicit
pe cei din Ioseﬁn-Dâmboviţa pentru această
premieră în România. Ideea a fost preluată de
timişorenii din consiliile de cartier şi de colegii mei
din cadrul Direcţiei Comunicare după o vizită la
Mulhouse, în Franţa, oraşul înfrăţit cu care avem
o colaborare strânsă de ani de zile.
Informarea reciprocă şi comunicarea dintre
noi vor ﬁ întotdeauna extrem de importante
dacă vom dori să realizăm ceva împreună. Există
Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara,
pagina de internet a Primăriei, un Centru de
consiliere pentru cetăţeni, Call-Center – 969;
am realizat broşuri, pliante, aﬁşe informative
şi am colaborat la editarea unor ghiduri de
informare pentru cetăţeni. Nu în ultimul rând,
am creat consiliile consultative de cartier, în
scopul de a avea o comunicare mai bună cu
dumneavoastră.
Ziarele de cartier sunt acum o premieră nu
doar pentru oraşul nostru, ci şi pentru o ţară care
învaţă să comunice şi să se exprime. Sunt scrise
de dumneavoastră, locuitorii din cartiere, pentru
vecinii, prietenii şi cunoştinţele dumneavoastră.
Pentru toţi cei interesaţi de ce se întâmplă în
cartierul în care trăiesc zi de zi. Sunt scrise de
oameni voluntari, deci care nu sunt plătiţi pentru
această activitate. Cu atât mai mult, consiliul
consultativ de cartier Ioseﬁn-Dâmboviţa merită
toate aprecierile. Încurajez apariţia unor asemenea
iniţiative în întreg oraşul.
Noi, administraţia locală, am sprijinit şi
vom sprijini cu ce ne stă în putinţă libertatea de
exprimare, şi sub această formă. Veţi avea de câştigat
dacă sunteţi informaţi şi la rândul dumneavoastră
îi informaţi pe ceilalţi. Nu ascund faptul că este un
ajutor şi pentru noi, ca administraţie, pentru că
opinia cetăţeanului este cea după care ne ghidăm.
Este un ziar deschis tuturor celor care doresc să se
exprime. Este doar un alt început. De genul celor
cu care Timişoara ne-a obişnuit.
Mult succes şi la cât mai multe ediţii!

De ce “FOAIA IOSEFINULUI”?
Este «FOAIA IOSEFINULUI», foaie care
se angajează să informeze cetăţeanul asupra
evenimentelor care se desfăşoară în cartierul
nostru. Este «FOAIA IOSEFINULUI»,
ziarul prin care locuitorii cartierului vor
comunica între ei, chiar dacă nu s-au văzut,
nu şi-au vorbit niciodată.
«FOAIA IOSEFINULUI» se doreşte
un liant între naţionalităţile conlocuitoare
ale cartierului: români, germani, maghiari,
sârbi, evrei, romi şi alţii. Este momentul
să ne apropiem de cei de lângă noi: vecini
şi prieteni de care ne-am îndepărtat după
Revoluţia din Decembrie 1989. Este
momentul să îmbinăm trecutul istoric
cu prezentul şi să refacem frumuseţea de
odinioară a cartierului nostru.
Este momentul ca fratele mai mare
JOSEFIN, cu o vârstă de peste 260 de
ani, să-şi ia de mână fratele mai mic
DÂMBOVIŢA, cu o vârstă de 40 de ani,
şi împreună să devină cele mai frumoase
cartiere ale TIMIŞOAREI.
Cu sprijinul cetăţeanului, cu care vom
ﬁ în permanent contact, vom scoate în

evidenţă lucrurile bune şi vom critica,
fără menajamente, pe cele rele. Vom ﬁ
în permanenţă în mijlocul cetăţenilor,
vom pune suﬂet şi vom cere sprijin de la
instituţiile municipale pentru eliminarea
deﬁcienţelor care, în prezent, sunt destul
de multe.
Sunt în cartierul nostru lucruri foarte
bune dar şi lucruri de care ne este ruşine;
noi le vom evidenţia şi le vom arata
cetăţenilor, pen tru a fi judecate sau
evidenţiate.
Invităm pe această cale toţi locuitorii
cartierului să partiticipe activ la toate
acţiunile care se vor organiza în cartierul
nostru. Poate, în scurt timp, o să ne mândrim că suntem înfrăţiţi cu cartiere care
poartă numele Împăratului Iosif al II-lea
din Viena, Praga şi Budapesta, nu numai
prin nume.
Numai împreună vom putea să facem
din cartierul nostru o perlă a Timişoarei.
Gheorghe Popovici
Membru în consiliul de cartier
Ioseﬁn-Dâmboviţa
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ISTORIE

Momente din istoria
Josefinului timiºorean
Secolul al XVIII-lea aduce schimbări
profunde în Timişoara. Rolul strategic
excepţional al cetăţii face ca autorităţile
imperiale să decidă construirea unor noi
fortiﬁcaţii, mai extinse. În acest context,
vechile cartiere medievale - Palanca Mare
şi Palanca Mică - vor dispărea după anul
1739 şi vor apare cartiere noi: Fabricul,
Maierele Vechi (Maierele româneşti, din
1896 Elisabetin) şi Maierele nemţeşti,
din 1773 - Joseﬁn. Maierele sunt acele
zone unde există terenuri închiriate sau
cumpărate de locuitorii cetăţii, care îşi
ridică aici construcţii şi anexe gospodăreşti.
Cu încetul se ridică un nou cartier.
Suburbia germană, sau Maierele
nemţeşti, se construieşte pe un teren aﬂat
la vest de Cetate, pe ambele maluri ale
canalului Bega. Prima atestare este din
anul 1744, când pe o hartă militară apare
conturul acestui nou cartier. Cartier ce era
mărginit la nord de canalul morilor (mai
apoi Şanţul Sanitar deschis, acoperit mai
târziu - pe sub actualul bv. Republicii şi
str. Gării) şi care întretăia canalul navigabil
Bega.
Iniţial, cartierul are trei străzi

longitudinale pe aceste canale, largi, cu lăţimi
ce ajung la 33 - 41 m. În lungul lor se aﬂă
parcele rectangulare mari, ce depăşesc 1000
mp. Astăzi, cele trei străzi iniţiale poartă
numele de G-ral Dragalina, I. Văcărescu
şi I. Maniu. În timp, lor li se mai adaugă
două străzi longitudinale orientate şi ele
Nord-Sud, iar cele care le intersectează sunt
cu lăţimi similare. Actualul bv. Carol I se

lăţeşte de la 30 m (piaţa Küttl) până la
45 m la str. I. Maniu. Numele iniţial a
fost cel de Strada Bisericii, după biserica
parohială romano-catolică, ridicată pe
latura sudică a cartierului în anul 1771,
în stilul barocului provincial. Centrul
vieţii economice a noului cartier se mută
aici şi datorită condiţiilor sanitare precare
din zona canalelor. Dar Strada Principală
a acestui cartier a fost şi este actualul bv.
I. Dragalina, numită în mai multe feluri
în timp; numele tradiţional era de strada
Domnilor / Herrengasse în germană şi Uri
utca în maghiară.
Post Scriptum. Cu mulţi ani în urmă,
pe vremea când - copil ﬁind - vizitam
Timişoara, prima casă în care am stat, a
fost o clădire impozantă din Joseﬁn - fostul
palat al Cazinoului. Aşa încât Joseﬁnul a
fost pentru mine prima parte a oraşului pe
care am cunoscut-o. Şi mi-a plăcut. Şi-mi
place şi acum. Este o parte din Timişoara
în care locuim şi pe care o iubim.
Despre evoluţia ulterioară a acestui
fascinant cartier timişorean vom continua
să vorbim în episoadele următoare.
Dr. Ioan Haţegan
Notă: Fotograﬁi din colecţia personală a
domnului Octavian Leşcu
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Cu ce ne mândrim?
REALIZÃRI Consiliul consultativ de cartier a reuºit sã punã în practicã unele propuneri
În calitate de preşedinte al
consiliului de cartier IosefinDâmboviţa - pot spune că am
avut o colaborare bună atât cu
conducerea Primăriei, cât şi cu
Direcţia Comunicare - Biroul
Relaţii Publice, prin acest departament ﬁind puşi în legătură cu o
serie de servicii de specialitate din
cadrul Primăriei.
Colaborând cu dl. Vasile Ciupa
- directorul Direcţiei de Mediu şi cu
dl. Călin Fiat, din cadrul Serviciului
Spaţii Verzi, s-a reuşit realizarea
a două parcuri moderne - unul
pentru copii, pe strada Clabucet,
şi altul în spatele blocurilor nr.
38-42 de pe bv. Dragalina. Spaţiile
acestea sunt îngrijite şi de către
noi, cetăţenii, având un program
bine stabilit, în aşa fel încât ele
să îşi păstreze calitatea şi să nu
fie degradate de persoane răuvoitoare.
S-a reuşit organizarea a doua
ediţii a sărbătorii cartierului Ioseﬁn,
acţiuni cu caracter educativ, cultural
şi sportiv, la care au participat

şcolile din cartier, artişti şi oameni
de cultură din cartier, sportivi ai
municipalităţii şi oﬁcialităţi locale.

Salubritate ºi siguranþa
circulaþiei
În cursul anului trecut, tot la
solicitarea noastră, au fost curăţite
de moloz malurile canalului Bega şi
s-au reparat băncile din zonele verzi.
Străzile sunt mai curate în urma
acţiunilor Serviciului de Salubritate.
În aproape întreg arealul Gării de
Nord au fost montate anul trecut
coşuri de gunoi stradale.
Pentru protejarea călătorilor
care aşteaptă tramvaiul în staţia
de la Gara de Nord, am solicitat
montarea unei balustrade la
marginea peronului, mai ales
că în locul respectiv au avut loc
accidente de circulaţie. Parapetul
de protecţie a fost montat prin
reprezentanţii Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al
Primăriei. Funcţionari din cadrul
aceluiaşi serviciu au răspuns pozitiv
cererii noastre de a ﬁ recalculaţi

timpii de semaforizare în intersecţia
de la Gara de Nord, având în vedere
situaţia neplăcută care se crease prin
timpul mult prea scurt pe care îl
aveau la dispoziţie pietonii pentru
a traversa.
Amintesc, de asemenea, îmbunătăţirea iluminatului public în
zonă, prin montarea unor corpuri
de iluminat moderne pe stâlpi de
joasă înălţime, cu precădere pe
strada Platanilor nr. 1 şi nr. 17, în
faţa Grădiniţei cu program prelungit
nr. 31.
În altă ordine de idei, după
soli citarea adresată Biroului
Hidrotehnic al Primăriei, gurile de
canal au fost dotate cu capace din
beton, întrucât cele metalice erau
furate frecvent, punându-se astfel
în pericol circulaţia maşinilor şi a
pietonilor.
În ediţia viitoare a ziarului nostru
vom prezenta principalele propuneri
de lucrări în Iosefin-Dâmboviţa
pentru anul 2008 făcute Primăriei şi
Consiliului Local de către consiliul
consultativ de cartier.

Paginã realizatã de Victor Opriþescu, preºedintele consiliului consultative de cartier ºi Gheorghe Dragalina,
vicepreºedinte, reprezentant pentru zona Gãrii de Nord
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Ce sunt
consiliile
consultative
de cartier?
Aºa cum este menþionat în
regulamentul de funcþionare
a consiliilor consultative de
cartier, aceste organizaþii apolitice ºi non-profit sunt formate
din cetãþeni care locuiesc sau
lucreazã într-un cartier anume.
Ele au ca rol promovarea valorilor
democraþiei, prin realizarea
unui dialog permanent între
administraþia localã ºi locuitorii
unei anumite zone. Adãugãm
faptul cã un consiliu de cartier ca ºi partener al Primãriei ºi Consiliului Local - este o formã de
participare activã a cetãþeanului
la rezolvarea unor probleme ale
colectivitãþii sale.
În Timiºoara, consiliile de cartier
au fost înfiinþate în baza Hotãrârii
Consiliului Local cu nr. 195 din anul
2003. Cetãþenii îºi aleg prin vot
deschis reprezentanþii - respectiv
preºedintele, vicepreºedinþii ºi
secretarul - care vor intermedia
între locuitori ºi conducerea
Primãriei problemele cartierului.

Pagină realizată de:
Victor Opriţescu - preşedintele
consiliului consultative de
cartier
Gheorghe Dragalina vicepreşedinte - reprezentant pt.
zona Gării de Nord
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TRADIŢIE

Talent universal
ANIVERSARE Anul acesta se împlinesc 125 de ani de la naºterea
scriitorului, arhitectului ºi graficianului KÁROLY KÓS
Károly Kós a fost şi a rămas cea mai
ilustră, proeminentă şi apreciată personalitate
a culturii şi spiritualităţii maghiare din
România. S-a impus în viaţa obştească,
politică, socială şi artistică a minorităţii
maghiare din Transilvania şi Banat printr-o
operă literară de o valoare remarcabilă, precum
şi prin multilateralitatea preocupărilor sale,
printr-un talent extraordinar, complex,
viguros şi rodnic, prin rolul de lider, de
conducător şi îndrumător cultural exercitat
pe parcursul unei vieţi de patriarh.

Personalitate a cartierului Iosefin
Renumitul prozator, dramaturg, redactor
de reviste, graﬁcian şi om politic s-a născut
în 16 decembrie 1883, la Timişoara, în
cartierul Ioseﬁn, intr-o casă cu un sigur etaj

pe fosta stradă Bonnaz, nr. 13 (în prezent:
Gen. I. Dragalina nr. 16). Sub poarta casei
natale au fost montate în 1993 două plăci
comemorative din piatră de Viştea, cu texte
în limbile maghiară, română şi germană şi un
portret-relief în bronz, realizat de sculptorul
Csaba Ungor. Tatăl lui Károly Kós a fost
funcţionar la Serviciul telegraﬁc de stat, care
îşi avea sediul în clădirea gării din Ioseﬁn.
Scriitorul şi arhitectul de mai târziu a evocat
cu nostalgie în memoriile şi interviurile
sale anii fragedei sale copilării petrecute la
Timişoara: imensa grădină din jurul casei
şi plimbările în forfota pieţei Scudier de pe
lângă biserica romano-catolică. La vremea
respectivă, pe latura din dreapta a străzii
- între mănăstirea maicilor Notre Dame şi
podul de pe Bega - erau doar două clădiri:

casa cu ancoră şi imobilul în care a venit pe
lume Károly Kós.
(Continuare în numărul următor)
János Szekernyés
Preşedintele Filialei Timişoara
a Uniunii Artiştilor Plastici

Transportul în comun de-a lungul timpului
PREMIERÃ Iosefinul a fost printre primele cartiere din Timiºoara unde s-a introdus tramvaiul ca mijloc de transport pentru locuitori
În a doua jumătate a secolului XIX, Timişoara se situa printre oraşele industrializate
în plin avânt al dezvoltării. După darea
în exploatare a căii ferate Timişoara
- Szegedin, în anul 1857, oraşul devine
un puternic centru comercial. Datorită
distanţelor mari între cartierele existente
la acea vreme faţă de Cetate, deplasarea
era anevoioasă. Pentru a facilita legăturile
comerciale şi deplasarea orăşenilor a fost
introdus din 1854 “tramvaiul cu cai”.

Staþie la “Omul sãlbatic”
La 25 octombrie 1869 se deschide al doilea
tronson, ce lega Cetatea de Iosefin, până la
ospătăria “La omul sălbatic”, din actuala piaţă
Ioseﬁn. Continuarea liniei peste Bega până la
gară a fost făcută prin 1871, după ce podul cel
vechi a fost reconstruit cu proﬁle de oţel. Dar
nevoile crescânde şi dezvoltarea oraşului impunea
introducerea unui mijloc de transport mult mai
rapid şi eﬁcient.

După ﬁnalizarea lucrărilor de electriﬁcare,
în iunie 1889, s-a trecut la transportul electric.
Datorită dezvoltării oraşului, s-au construit
până în 1906 noi tronsoane de linie de tramvai:
str Bonaz (Dragalina) prin Piaţa Scudier, str
Gen. Fach (Iuliu Maniu), splaiul stâng al
malului Bega până la colţul str. Mangalia de
azi; tronsonul str Preyer - Crizantemelor de
azi şi str Văcărescu pe 16 Decembrie, până la
capătul str Iuliu Maniu.
În următoarele decenii, legăturile cu Ioseﬁnul s-au extins până în comuna Fratelia,
prin construirea, în 1926, a liniei simple de
tramvai nr 5 pe Calea Şagului şi Ana Ipătescu.
Zece ani mai târziu s-a deschis linia Preyer
- Piaţa Traian - Piaţa Badea Cârţan - Arena
Electrica. După anul 1951, s-au legat în
circuit cartierele Ioseﬁn - Elisabetin - Fratelia
pe linia nr. 7, iar anul următor s-a extins linia
nr. 3 până la str. Răscoala din Freidorf.
Gheorghe Bihoi
Membru în consiliul consultativ
de cartier
Notă: Fotograﬁe din colecţia personală
a domnului Octavian Leşcu

