
Jimbolia a intrat în spiritul 
sărbătorilor de iarnă  

Festival Internațional de 
Datini, Obiceiuri de Crăciun 
și Anul Nou a dat startul săr-
bătorilor de iarnă în orașul 

nostru. 

A XX-a ediție a festivalului „O, brad 
frumos!” s-a ținut la Casa de Cultură 
din Jimbolia în data de 3 decembrie 
2015. În cadrul acestui festival au 

concertat Corul Bisericii Ortodoxe 
Sfântul Dimitrie din Dudeștii Noi, 
soliși ai Casei de Cultură, Ansamblul 
Folcloric Iorgovanu Comloșan, Corul 
Centrului Cultural al Orașului Deta, 
Grupul Shema Quartet din Oțelu 
Roșu și  Corul Dăscălițelor din Lie-
bling.
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Noul an să fie presărat cu realizări remarcabile, 
împliniri, sănătate, fericire și un strop de noroc! 

Sărbători fericite alături de cei dragi!  La mulți ani!
Primăria și Consiliul Local Jimbolia

cultură

Pentru sărbători 
luminate editorial
Iată că ne regăsim 
în pragul sărbă-
torilor de iarnă, 
când avem câteva 
momente de răgaz 
și de gândire cu 
privire la ce am 
reușit să facem 
în acest an care tocmai se încheie. 
În aceste momente care preced 
frumoasa Sărbătoare a Nașterii 
Domnului, suntem îndemnați să fim 
mai buni, mai blajini, mai toleranți, 
mai înțelegători față de cei din jur. 
Acest lucru nu se aplică doar în ceea 
ce privește oamenii, ci și administra-
ția locală care trebuie să fie nu doar 
un bun administrator ci și un bun 
mediator. De aceea vă cer să aveți 
mai multă răbdare, să fiți mai tole-
ranți și înțelegători și cu administra-
ția, deoarece de cele mai multe ori, 
mici inconveniente au apărut doar 
pentru scurt timp și erau inevitabile, 
pentru un scop mai bun, pentru un 
interes comun, al tuturor. Acum, în 
preajma sărbătorilor, vreau să le 
mulțumesc și celor care au înțeles 
că, exact ca și la o casă, și într-un 
oraș, lucrările mari se pot face doar 
de la temelie, însă ceea ce contează 
nu este deranjul inițial, ci rezulta-
tul final care va dăinui ani buni de 
acum înainte.
De asemenea, vreau să le urez pe 
această cale tuturor cetățenilor un 
Crăciun luminat, alături de cei dragi, 
iar anul care ne bate la ușă să vă 
aducă numai bucurii, împliniri și 
toate realizările pe care vi le propu-
neți. Crăciun Fericit și La mulți ani!

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Sărbătoarea de Ignat 
la ediția a XV-a 

Cei mai mari meșteri în pre-
pararea cârnaților, ai cal-
taboșului și sângeretelui își 
vor da întâlnire la Jimbolia, 

sâmbătă 19 decembrie, dis de dimi-
neață.

La ora 7.00 începe sacrificarea por-
cilor pentru Sărbătoarea de Ignat, 
organizată deja de 15 ani de Primă-
ria Orașului Jimbolia. Anul acesta 
vor participa echipe din: Nova Crnja 
- Serbia, Srpska Crnja - Serbia, Pusz-
tamérges - Ungaria, iar din Jimbolia, 
pe lângă echipa Primăriei Orașului 
Jimbolia și cea a Consiliului Local, 
mai participă echipele Departamen-
tului de Jandarmi, a Asociației Banat 
Ripensis – reprezentată de comuna 
Lenauheim, precum și o echipă de ti-
neri din oraș care speră să îi dea gata 

pe toți cu rețetele lor. Participanții 
își vor demonstra măiestria la sediul 
Expo Ripensis (drumul spre vamă), 
fiecare echipă contribuind cu minim 
trei preparate la concurs. 

La finalul activității se organizează o 
masă festivă la care iau parte echi-
pele concurente și alți invitați, prilej 
cu care juriul va desemna și va pre-
mia cele mai gustoase preparate, se 
acordă diplome și premii în obiecte 
specifice acestei activități. Premierea 
va fi „stropită” cu băuturi tradiționale 
din producția locală.

obiceiuri
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O MAȘINĂ DE 
POMPIERI, CADOU! 

O mașină de pompieri a fost primi-
tă cadou în cadrul unui proiect ini-
țiat de Blythswood Care “Donație 
de mașini de pompieri și instruire 
în România”. De asemenea,  tot în 

cadrul acestui proiect, 10 pom-
pieri voluntari din Jimbolia au par-
ticipat la începutul lunii noiembrie 
în localitatea Florești, la cursuri te-
oretice și practice, de specializare 
pentru diferite intervenții: calami-
tăți naturale, incendii și accidente. 
Primăria dorește să mulțumeas-
că și pe această cale Fundației 
Blythswood pentru spiritul de în-
trajutorare și sprijinirea voluntari-
atului, benefice tuturor cetățeni-
lor orașului.

UN NOU TEREN DE 
SPORT MODERNIZAT

Elevii școlii din strada George 
Enescu, au în sfârșit condiții de-
cente pentru desfășurarea orelor 
de sport. Primăria a finalizat reno-
varea terenului de sport din incin-
ta școlii. Acesta a fost adus la ace-
lași standard cu terenul de sport 
din parcul central, permițând des-
fășurarea  de sporturi precum bas-
chet, handbal, fotbal sau atletism.

Amenzi date firmelor care 
lucrează la canalizarea orașului

Nici n-au început bine 
lucrările la canalizare că 
primele probleme au și în-
ceput  să apară. Numeroși 

cetățeni au semnalat primăriei că lu-
crările efectuate de firmele construc-
toare se fac într-un mod neîngrijit, cu 
mult prea multă mizerie și gălăgie. 

Inspectorii Primăriei s-au deplasat 
pe teren și au dat prima amendă, în 
valoare de 7.500 de lei, în zona Locul 
Târgului, unde o firmă crease foarte 
mult deranj și nu respectase indicați-
ile din autorizația de construire. Însă 
lucrurile cu siguranță nu se vor opri 
aici, pentru că, din păcate, nu Primă-
ria este beneficiarul direct, ci Aqua-
tim, așa că rolul administrației locale 
este doar acela de a supraveghea. 

Constructorii se plâng că nu au sufi-
cienți oameni calificați pentru că le 
pleacă muncitorii în străinătate, în 
timp ce decidenții județeni arată că 
există inevitabil o grabă foarte mare 
pentru finalizarea proiectelor pentru 

a putea fi absorbite fondurile euro-
pene, motiv pentru care se lucrează 
indiferent de anotimp. 

Primarul Darius Postelnicu spune că-i 
va amenda din nou pe constructori 
dacă nu se conformează, dar consi-
deră că și cetățenii trebuie să fie înțe-
legători pentru că astfel de lucrări de 
mari dimensiuni creează inevitabil și 
deranj. „Să nu uităm, totuși, că este 
o investiție în viitorul orașului, atât 
pentru noi, cât și pentru generațiile 
viitoare. Este un sacrificiu ce merită 
făcut. Însă nu cu orice preț, și aici 
dau dreptate celor nemulțumiți și îi 
asigur că vom monitoriza lucrările 
permanent și vom lua măsuri”, a mai 
spus edilul.

edilitare

Ziua Națională, la Jimbolia 
De 1 Decembrie, Jimbolia 
și-a premiat oamenii de ex-
cepție pentru orașul nostru.

. Astfel, de Ziua Națională a Români-
ei, în sala de ședințe a Consiliului Lo-
cal Jimbolia s-au acordat mai multe 
titluri și diplome:
• cetățeni de onoare ai orașului: pre-
ot Ioan Budulan, ieșit la pensie, și 
prof. univ. dr. Marcel Tolcea, un veri-
tabil „fiu adoptiv” al Jimboliei;
• diplome pentru cele mai frumoase 
case ale anului 2015 (vezi pagina ală-
turată) 
• premiul “Mihail Avramescu”: preot 
Ioan Budulan
• diplome la Festivalul-concurs „Lada 
cu zestre”, ediția a VIII-a: Fanfara 
„Salem”, Corul “Floris”, Ramona Ja-
koby, Orașul/Casa de Cultură Jim-
bolia
• Diplome pentru rezultate obținute 
în plan național la lupte libere antre-

norului Cornel Dobîrcău și sporti-
vilor Alexandra Catargiu, Kristian 
Bischop, David Dobre, Esmeralda 
Catargiu, Jarko Facica.

După acest moment festiv, la Monu-
mentul Eroilor din fața parcului s-au 
depus coroane de flori și s-a ținut o 
slujbă religioasă. De asemenea, la 
Casa de Cultură a avut loc vernisajul 
Expoziției fotografice „Portret”, reali-
zată de Soltész Theophil și Sergiu 
Dema. La finalul manifestărilor, jim-
bolienii au putut degusta tradiționa-
la fasole cu ciolan, în cortul din spa-
tele Casei de Cultură.
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Fie ca săr-
bătorile de 

anul acesta 
să vă umple 
sufletul de 
bucurie, încre-
dere, speranță 
și iubire. Iar 
Crăciunul să vă aducă în dar cele 
mai dorite și neașteptate daruri 
vouă si celor apropiați.

Daniel Gorgan, 
viceprimarul orașului Jimbolia



Spectacol folcloric de excepție: 
dansuri și cântece croate 

Casa de Cultură din Jimbo-
lia a fost plină de spectatori, 
sâmbătă în 5 decembrie, 
când pe scenă a urcat o for-

mație din localitatea Busevec, din 
Croația.

Formația OSS – Busevec a venit din-
tr-un sat mic din Croația, în apropiere 
de Zagreb, unde folclorul și tradițiile 
sunt la ele acasă, aproape jumătate 
din cei 900 de locuitori sunt implicați 
activ în păstrarea și perpetuarea obi-
ceiurilor zonei lor. Membrii formației 
au dorit să arate jimbolienilor dan-
surile și cântecele lor tradiționale. Și 
nici Jimbolia nu s-a lăsat mai prejos. 
Oaspeții au vizitat Casa Memoriala 
Stefan Jäger, Muzeul Presei și s-au 

delectat cu bunătăți de la pomana 
porcului, pregătite ca în Banat. Seara, 
au participat la slujba de la Biserica 
Catolică, după care au susținut un 
spectacol la Casa de Cultură. 

Oaspeții au fost foarte impresionați 
de Jimbolia și de modul în care au 
fost primiți aici și au promis că vor 
reveni cu drag.
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CÂȘTIGĂTORII CONCUR-
SULUI ”CEA MAI FRU-
MOASĂ CASĂ” 2015  

LOCUL I
SÎRBU IOAN SORIN
str. E. Bartzer, 18/B

LOCUL II
BOUROȘ CĂTĂLIN PAUL

Aleea Cito, 14

LOCUL III
LAZĂR GIGEL

str. Th. Aman, 18

4 ANI DE TELEVIZIUNE 
LOCALĂ! 

Televiziunea Jimbolia a împlinit 
în 15 decembrie, 4 ani de la pri-
ma emisie a rubricii „Știrile săptă-
mânii”. Pe această cale, dorim să 
mulțumim echipei care de-a lun-
gul acestor ani a oferit informații 
obiective despre orașul nostru, 
să îi urăm la mulți ani și la cât mai 
multe emisiuni!

cultură

Laureata Premiului  „Petre Stoica”, 
în vizită la Jimbolia

Poeta și eseista Ileana Mă-
lăncioiu, laureata ediției 
2015 a „Premiului Petre Sto-
ica”, a vizitat orașul nostru la 

doar o zi după ce a primit înalta dis-
tincție. 

Fundația Pax 21, în parteneriat cu 
Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor 
din România, oferă, începând cu anul 
2011, „Premiul Petre Stoica”. Premiul 
se acordă, pentru întreaga activitate 
literară, scriitorilor de referință ai lite-
raturii române. Laureații „Premiului 
Petre Stoica” au fost, în ordine cro-
nologică, Șerban Foarță, Dorin Tudo-
ran, Ion Pop și Nicolae Prelipceanu. 
Pentru anul 2015, juriul a hotărât 
ca „Premiul Petre Stoica” să îi revină 
poetei și eseistei Ileana Mălăncioiu, 
membru corespondent al Academiei 
Române.

Ceremonia de acordare a premiului a 
avut loc în Aula Bibliotecii Universi-
tare Eugen Todoran din Timișoara, vi-
neri, 20 noiembrie 2015, iar a doua zi, 
Ileana Mălăncioiu a vizitat Jimbolia, 
însoțită de membri ai Uniunii Scrii-
torilor și ai Asociației Pax 21. Poeta 
a apreciat în mod deosebit Muzeul 
Presei Sever Bocu. Ileana Mălăncioiu 
(născută în 23 ianuarie 1940, Godeni, 
Argeș) este o poetă contemporană, 
eseistă și publicistă, disidentă și ac-
tivist civic, membru corespondent al 
Academiei Române din martie 2013. 

cultură



În atenția  părinților care pleacă 
la muncă în străinătate

Serviciul Public de Asis-
tență Socială (S.P.A.S.) din 
cadrul Primăriei orașului 

Jimbolia atrage atenția părinților 
care pleacă la muncă în străinătate, 
care au copii minori și îi lasă în țară, 
că sunt obligați să notifice S.P.A.S. 
(la primărie), cu cel puțin 40 de zile 
înainte de plecare, și să desemneze o 
persoană care se va ocupa de întreți-
nerea copilului pe perioada absenței 
lor. Face excepție situația în care unul 
din părinți rămâne acasă cu minorul.

Persoana desemnată trebuie să facă 
parte din familia extinsă, adică să 
fie rudă până la gradul IV inclusiv 

(bunici, mătuși, unchi, veri), să aibă 
minimum 18 ani și să îndeplinească 
condițiile materiale și garanțiile mo-
rale necesare creșterii și îngrijirii unui 
copil.

Confirmarea persoanei în întreține-
rea căreia va rămâne copilul se efec-
tuează de către instanța de tutelă. 
Acordul persoanei desemnate se ex-
primă de către aceasta, personal, în 
fața instanței.

Cel care își asumă această responsa-
bilitate va trebui să urmeze în mod 
obligatoriu și un program de con-
siliere, pentru a preveni situații de 

conflict, neadaptare sau neglijență 
în relația cu minorul. În acest sens, 
S.P.A.S. oferă consiliere și sprijin pen-
tru prevenirea situațiilor respective.

În prezent, din evidențele Serviciului 
Public de Asistență Socială rezultă că 
în orașul Jimbolia sunt aproximativ 
98 de copii ai căror părinți sunt ple-
cați la muncă în străinătate.

Șef S.P.A.S. 
Ana-Maria Crăciun
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Evidenţa populaţiei 
 octombrie - decembrie 2015

 Fechete Aian-Andrei, 
Neagu Iulia-Sofia,

Foca Vlăduț-Nicolae, 
Cerchez Cristian-Andrei 
Bine aţi venit pe lume! N

aş
te

ri
  

 Veres-Alexandru și 
Petrovici Giacomina

 Păulescu Cristian-Iulian și 
Pruteanu Andra

 Loghin Benjamin și 
Jelezoglu Adelina-Tabita-Doruța

 Sabou Florin-Adrian și 
Boldi Paula-Oana

 Florea Nicolae-Liviu și 
Rădăioasa Camelia

Casă de piatră!

Că
să

to
ri

i

† Iorgoaea Maria, Jivici Pavel,
Kiss Ludovic, Kanalas Emeric,

Cioca Ana, Agoston Iuliana-Maria,
Reichhardt Ana, Petrovici Gligore,

Takacs Dănilă, Buha Catița, 
Eulampiov Trofim, Andrei Maria†
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Cetăţenii care doresc să 
primească informaţii de 
actualitate prin serviciul 
SMS se pot înregistra trimiţând 
un mesaj text (tarif normal) la 

numărul de telefon 0741 286 550, 
care să conţină numele, 

prenumele şi adresa exactă.


