
Buletin informativ
publicaþie editatã de Primãria Jimboliapublicaþie editatã de Primãria Jimboliapublicaþie editatã de Primãria Jimboliapublicaþie editatã de Primãria Jimboliapublicaþie editatã de Primãria Jimbolia

Dragi jimbolieni!Dragi jimbolieni!Dragi jimbolieni!Dragi jimbolieni!Dragi jimbolieni!
Jimbolia se vede onlineJimbolia se vede onlineJimbolia se vede onlineJimbolia se vede onlineJimbolia se vede online
Medalia ºi Diploma Pro Jimbolia 2007Medalia ºi Diploma Pro Jimbolia 2007Medalia ºi Diploma Pro Jimbolia 2007Medalia ºi Diploma Pro Jimbolia 2007Medalia ºi Diploma Pro Jimbolia 2007
TTTTTrei proiecte de anverrei proiecte de anverrei proiecte de anverrei proiecte de anverrei proiecte de anvergurã cu finanþare Pharegurã cu finanþare Pharegurã cu finanþare Pharegurã cu finanþare Pharegurã cu finanþare Phare
Pregãtiri pentru accesarea fondurilor structuralePregãtiri pentru accesarea fondurilor structuralePregãtiri pentru accesarea fondurilor structuralePregãtiri pentru accesarea fondurilor structuralePregãtiri pentru accesarea fondurilor structurale
Premiul Rotary pentru tineretPremiul Rotary pentru tineretPremiul Rotary pentru tineretPremiul Rotary pentru tineretPremiul Rotary pentru tineret
Noi facilitãþi de informare electronicãNoi facilitãþi de informare electronicãNoi facilitãþi de informare electronicãNoi facilitãþi de informare electronicãNoi facilitãþi de informare electronicã
Campus ºcolar nou la JimboliaCampus ºcolar nou la JimboliaCampus ºcolar nou la JimboliaCampus ºcolar nou la JimboliaCampus ºcolar nou la Jimbolia
Cea mai frumoasã casã în 2007Cea mai frumoasã casã în 2007Cea mai frumoasã casã în 2007Cea mai frumoasã casã în 2007Cea mai frumoasã casã în 2007
Impozitele la ziImpozitele la ziImpozitele la ziImpozitele la ziImpozitele la zi
Noua salã de sport a oraºului JimboliaNoua salã de sport a oraºului JimboliaNoua salã de sport a oraºului JimboliaNoua salã de sport a oraºului JimboliaNoua salã de sport a oraºului Jimbolia
Estera Dobre - sportivul judeþuluiEstera Dobre - sportivul judeþuluiEstera Dobre - sportivul judeþuluiEstera Dobre - sportivul judeþuluiEstera Dobre - sportivul judeþului
Muzeul presei “Sever Bocu” din JimboliaMuzeul presei “Sever Bocu” din JimboliaMuzeul presei “Sever Bocu” din JimboliaMuzeul presei “Sever Bocu” din JimboliaMuzeul presei “Sever Bocu” din Jimbolia
TTTTTelefoane utileelefoane utileelefoane utileelefoane utileelefoane utile
Inaugurarea Muzeului Cãilor FerateInaugurarea Muzeului Cãilor FerateInaugurarea Muzeului Cãilor FerateInaugurarea Muzeului Cãilor FerateInaugurarea Muzeului Cãilor Ferate
din Jimboliadin Jimboliadin Jimboliadin Jimboliadin Jimbolia

În acest numãr:

1(38)/2008
IANUARIE

PRIMARIA JIMBOLIA

(((( (

Acum, la inceputul unui nou an,
Primãria ºi Consiliul Local analizeazã
ce s-a realizat anul trecut ºi care sã fie
proiectele pentru 2008.

Rezultatele principale ale anuluiRezultatele principale ale anuluiRezultatele principale ale anuluiRezultatele principale ale anuluiRezultatele principale ale anului
2007 au fost:2007 au fost:2007 au fost:2007 au fost:2007 au fost:

- finalizarea construirii ªcolii
generale noi cu 20 de sãli de clasã;

- finalizarea sãlii de sport de pe
strada Contele Csekonics;

- reabilitarea ªcolii generale din
Cartierul Futok;

- reparaþiile ºi extinderile grãdini-
þelor de pe strada Doja ºi str. Vladi-
mirescu;

- construirea unui internat de 92 lo-
curi;

- înfiinþarea Muzeului Presei pe
strada Lorena nr. 35 ºi a Muzeului
Cãilor Ferate, în clãdirea turnului de
apã de la garã;

- asfaltarea a 3 km de strãzi;
- obþinerea fondurilor pentru reabi-

litarea spitalului;
- înfiinþarea Punctului de Acces

Public la Informaþie la Casa de Cul-
turã;

- construirea unei capele noi în ci-
mitir;

- dotarea ºcolilor cu mobilier nou ºi
cu un microbuz Ford nou, de 16 locuri;

- extinderea reþelei de distribuþie a
gazelor cu 7,5 km;

Pentru anul 2008, principalelePentru anul 2008, principalelePentru anul 2008, principalelePentru anul 2008, principalelePentru anul 2008, principalele
proiecte sunt:proiecte sunt:proiecte sunt:proiecte sunt:proiecte sunt:

- construirea unui campus ºcolar;
- construirea unui centru de recre-

ere ºi tratament în zona bãlþilor;
- modernizarea centrului civic ºi

reabilitarea primãriei;
- reabilitarea Cãminului pentru per-

soane în vârstã;
- reabilitarea Policlinicii;
-  construirea unei grãdiniþe noi pe

strada Republicii nr. 21;
- extinderea ªcolii generale pe

strada Lorena nr. 33;
-  modernizarea iluminatului stra-

dal;
- începerea construirii unui bloc

ANL lângã ªcoala din Futok;
- construirea unui Incubator de afa-

ceri pe str. ªtefan cel Mare nr. 9;
- construirea unui Centru expozi-

þional pentru produse agricole;
- achiziþionarea unei autospeciale

de stins incendii;
- reparaþii de trotuare;
- amenajarea de parcãri pe strada

Rebreanu.
În anul 2008 vã solicit sã parti-

cipaþi alãturi de Primãrie:

- la activitãþile pe care le orga-
nizãm la Casa de Culturã, la muzeele
din Jimbolia;

- la activitãþile sportive din bazele
sportive ale oraºului;

- la pãstrarea curãþeniei în oraº;
- la eliminarea molozului, a mate-

rialelor de construcþie, a utilajelor
agricole de pe domeniul public;

- la curãþirea ºanþurilor ºi la înfru-
museþarea terenurilor aflate pe dome-
niul public, în faþa caselor dumnea-
voastrã;

- în general la viaþa comunitarã a
oraºului nostru.

Comunicaþi sugestiile dumnea-
voastrã pentru dezvoltarea Jimboliei
responsabililor de stradã, care parti-
cipã în fiecare prima sâmbãtã din lunã
la întâlnirea cu  conducerea primãriei.

Kaba GáborKaba GáborKaba GáborKaba GáborKaba Gábor
                                                                                                                                    Primar                                                                                                                                    Primar                                                                                                                                    Primar                                                                                                                                    Primar                                                                                                                                    Primar

Pe website-ul oraºului Jimbolia, wwwwwwwwwwwwwww.jimbolia.ro.jimbolia.ro.jimbolia.ro.jimbolia.ro.jimbolia.ro, pot fi urmãrite imagini
online din centrul oraºului, transmise de camera web montatã pe turnul
Bisericii catolice.

Consiliul Local Jimbolia a atribuit
în 2007 ºapte Diplome ºi Medalii
PRO JIMBOLIAPRO JIMBOLIAPRO JIMBOLIAPRO JIMBOLIAPRO JIMBOLIA unor personalitãþi,
pentru contribuþia adusã la îmbo-
gãþirea zestrei edilitare a oraºului:
dl. senator Miron Mitrea, dl. senator
Markó Béla,  dl. senator Vasile Blaga,
dl. ministru Borbély László, dl. pre-
fect Ovidiu Virgil Drãgãnescu, dl. pre-
ºedinte al C.J. Timiº, Constantin
Ostaficiuc, dl. secretar de stat
Székely Ervin-Zoltán.



Primãria Jimbolia deruleazã douã proiecte cu finanþare
europeanã, prin programul PHARE Cooperare Transfrontalierã,
în parteneriat cu organizaþii din Ungaria ºi Serbia: construirea
unui Centru regional transfrontalier pentru incubareaCentru regional transfrontalier pentru incubareaCentru regional transfrontalier pentru incubareaCentru regional transfrontalier pentru incubareaCentru regional transfrontalier pentru incubarea
afacerilorafacerilorafacerilorafacerilorafacerilor, consolidarea competenþelor manageriale ºi, consolidarea competenþelor manageriale ºi, consolidarea competenþelor manageriale ºi, consolidarea competenþelor manageriale ºi, consolidarea competenþelor manageriale ºi
dezvoltare economicã zonalãdezvoltare economicã zonalãdezvoltare economicã zonalãdezvoltare economicã zonalãdezvoltare economicã zonalã, care se va afla pe strada ªtefan
cel Mare nr. 9 – cu o finanþare de 329.196 euro; proiectul
Pompieri fãrã frontiere – voluntari în serviciul comunitãþiiPompieri fãrã frontiere – voluntari în serviciul comunitãþiiPompieri fãrã frontiere – voluntari în serviciul comunitãþiiPompieri fãrã frontiere – voluntari în serviciul comunitãþiiPompieri fãrã frontiere – voluntari în serviciul comunitãþii,

În pregãtirea proiectelor de accesare a unor sume importante prin fondurile
structurale ale Uniunii Europene, Primãria Jimbolia a realizat mai multe STUDIISTUDIISTUDIISTUDIISTUDII
DE FEZABILITDE FEZABILITDE FEZABILITDE FEZABILITDE FEZABILITAAAAATETETETETE pentru câteva obiective:

– – – – – Crearea Centrului recreaþional , de odihnã ºi tratamentCrearea Centrului recreaþional , de odihnã ºi tratamentCrearea Centrului recreaþional , de odihnã ºi tratamentCrearea Centrului recreaþional , de odihnã ºi tratamentCrearea Centrului recreaþional , de odihnã ºi tratament, , , , , prevãzut a se construi
în zona bãlþilor de la marginea oraºului;

– – – – – Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului spitalului orãºenescReabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului spitalului orãºenescReabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului spitalului orãºenescReabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului spitalului orãºenescReabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului spitalului orãºenesc
drdrdrdrdr. Karl Diel . Karl Diel . Karl Diel . Karl Diel . Karl Diel (policlinica);

– – – – – Reabilitarea, modernizarea cãminului pentru persoane vârstnice;Reabilitarea, modernizarea cãminului pentru persoane vârstnice;Reabilitarea, modernizarea cãminului pentru persoane vârstnice;Reabilitarea, modernizarea cãminului pentru persoane vârstnice;Reabilitarea, modernizarea cãminului pentru persoane vârstnice;
– – – – – Modernizarea centrului civic.Modernizarea centrului civic.Modernizarea centrului civic.Modernizarea centrului civic.Modernizarea centrului civic.

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Ti-
neretului finanþeazã cu suma de 8 mi-8 mi-8 mi-8 mi-8 mi-
lioane eurolioane eurolioane eurolioane eurolioane euro construirea unui campus
ºcolar în Jimbolia. Acesta va fi construit
pe o suprafaþã de 2 ha, pe strada Negruzzi,
vizavi de întreprinderea CRH.

Noua clãdire a liceului va avea 24 sãli
de clasã, la care se vor adãuga 4 ateliere
ºcoalã, un internat cu 300 de locuri,
15 garsoniere pentru profesori, o cantinã
ºi o salã de sport. Construcþia campusului
ºcolar va fi terminatã pânã la sfârºitul
anului  2009.

Primãria oraºului Jimbolia a elaborat
anul trecut un proiect de implementare a
programului Economia Bazatã peEconomia Bazatã peEconomia Bazatã peEconomia Bazatã peEconomia Bazatã pe
CunoaºtereCunoaºtereCunoaºtereCunoaºtereCunoaºtere. Acest program, finanþat de
Banca Mondialã ºi de Ministerului Co-
municaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
vizeazã crearea de R.E.C.L. (Reþele
Electronice ale Comunitãþii Locale) la
nivelul satelor ºi al micilor oraºe.

Oraºul Jimbolia beneficiazã în urma
câºtigãrii acestui proiect de o reþea de
calculatoare ºi alte echipamente perfor-
mante distribuite în mai multe puncte:
ºcoala generalã, liceu, biblioteca pentru
copii, primãrie ºi centrul P.A.P.I. (Punct
de Acces Public la Informaþii), ultimul
fiind amplasat la Casa de Culturã.
R.E.C.L.-ul din Jimbolia va fi inaugurat
pânã la sfârºitul lunii ianuarie.

Centrul P.A.P.I. de la Casa de Culturã
reprezintã un punct de interes general,
aici putându-se afla informaþii din diferite
domenii: administrativ, economic, tu-
ristic. Totodatã, în acest centru vizitatorii
vor primi asistenþã privind utilizarea

Primãria Jimbolia a acordat în luna decembrie 2007 plachete ºi diplome  în cadrul
concursului anual „Cea mai frumoasã casã”. Pentru evaluarea locuinþelor s-a format
o comisie din cinci persoane, care a notat locuinþele în baza unui Regulament de
concurs care prevede criterii de notare pentru întreþinerea construcþiilor: întreþinerea
spaþiilor verzi ºi florale exterioare ºi interioare; zugrãveli, vopsitorii, faþade; între-
þinerea curãþeniei în gospodãrie ºi pe domeniul public din faþa locuinþei; întreþinerea
pomilor fructiferi.

Locul I a fost obþinut de dl. Cîra Ioan pentru lucuinþa de pe str. Emmerich Bartzer
nr. 3c, locul al II-lea de dl. Rusu Silviu – str. Iuliu Maniu nr. 13, locul al III-lea –
dl. Todicã Marin – str. Victor Babeº nr. 54.

Clubul Rotary din Jimbolia a acordat
cu prilejul Zilei Naþionale a României, pe
1 Decembrie 2007, premiul anual pentru
tineret elevei Michaela Michaela Michaela Michaela Michaela TheisenTheisenTheisenTheisenTheisen de la
Grupul ªcolar „Mihai Eminescu” din
Jimbolia, care a ocupat locul al II-lea la
Olimpiada Naþionalã de limba germanã
modernã.

Un centru de afaceri, un târg expoziþional agricol, o autoutilitarã nouã de pompieri

care are menirea de a îmbunãtãþi serviciile oferite de pompierii
voluntari ºi achiziþionarea unei autoutilitare de pompieri ºi a
altor echipamente. Finanþarea proiectului este de 263.720 euro.

Asociaþia Banat-Ripensis va construi la ieºirea din oraº
înspre vamã un centru expoziþional: Expo-Ripensis –Expo-Ripensis –Expo-Ripensis –Expo-Ripensis –Expo-Ripensis –
promovarea afacerilor ºi a produselor agricole în Banatulpromovarea afacerilor ºi a produselor agricole în Banatulpromovarea afacerilor ºi a produselor agricole în Banatulpromovarea afacerilor ºi a produselor agricole în Banatulpromovarea afacerilor ºi a produselor agricole în Banatul
românesc ºi sârbescromânesc ºi sârbescromânesc ºi sârbescromânesc ºi sârbescromânesc ºi sârbesc, cu o finanþare de 350.000 euro.

Cele trei proiecte au termen de realizare de un an.

Sunt vizate solicitãri de peste 10 milioane euro

echipamentelor ºi vor avea posibilitatea
de a naviga pe internet. Accesul va fi
liber, gratuit ºi se va face conform unui
orar de funcþionare.

Prin crearea acestei reþele elec-
tronice, oraºul Jimbolia îºi consolideazã
poziþia de promotor al activitãþilor de
integrare a României la Uniunea Euro-
peanã.

Jimbolienii sunt invitaþi la Casa de Culturã  sã acceseze informaþii
pe internet



În conformitate cu Legea nr. 343/2006
privind modificarea Legii nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, reglementãri în
modul de  stabilire a impozitelor ºi taxelor
locale:

• În cazul clãdirii utilizate ca locuinþã,
a cãrei suprafaþã construitã depãºeºte
150 de metri pãtraþi, valoarea impozabilã a
acesteia se majoreazã cu câte 5% pentru
fiecare 50 de metri pãtraþi sau fracþiune din
aceºtia.

• În cazul clãdirii la care au fost exe-
cutate lucrãri de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, de
cãtre locatar, acesta are obligaþia ca în
termen de 30 de zile de la data terminãrii
lucrãrii respective sã comunice valoarea
lucrãrilor executate pentru depunerea unei
noi declaraþii fiscale.

• Impozitul pentru mijloacele de trans-
port se calculeazã în funcþie de capacitatea
cilindricã a acestuia, pentru fiecare
200 cm3 ºi nuºi nuºi nuºi nuºi nu 500 cm3, aºa cum era pre-
vãzut înainte.

• Înstrãinarea unei clãdiri, a unui teren
sau a unui mijloc de transport nu poate fi
efectuatã pânã când titularul dreptului de
proprietate nu are stinsenu are stinsenu are stinsenu are stinsenu are stinse orice creanþeorice creanþeorice creanþeorice creanþeorice creanþe
fiscale localefiscale localefiscale localefiscale localefiscale locale, cu termene de platã scadente
pânã la data de întâi a lunii urmãtoare celei
în care are loc întrãinarea.

• Orice persoanã care dobândeºte/
înstrãineazã (în cazul clãdirilor constru-
ieºte) o clãdire, un teren sau un mijloc de
transport, are obligaþia ca în termen de 30termen de 30termen de 30termen de 30termen de 30
de zile sã depunã o declaraþie fiscalãde zile sã depunã o declaraþie fiscalãde zile sã depunã o declaraþie fiscalãde zile sã depunã o declaraþie fiscalãde zile sã depunã o declaraþie fiscalã, la
compartimentul de specialitate al autori-
tãþii publice locale pe a cãrei razã teritorialã
îºi are domiciliul/sediul/punctul de lucru.

În luna octombrie 2007, , , , , a avut loc inau-
gurarea sãlii de sport a oraºului Jimbolia,
în prezenþa ministrului Dezvoltãrii, Lucrã-
rilor Publice ºi Locuinþelor, dl. BorbélyBorbélyBorbélyBorbélyBorbély
LászlóLászlóLászlóLászlóLászló. La inaugurare au mai participat sub-
prefectul judeþului Timiº, dl. MarossyMarossyMarossyMarossyMarossy
ZoltánZoltánZoltánZoltánZoltán, primari din microregiunea Banat -Banat -Banat -Banat -Banat -
RipensisRipensisRipensisRipensisRipensis, primarul localitãþii înfrãþite,
PusztamérPusztamérPusztamérPusztamérPusztamérgesgesgesgesges din Ungaria, reprezentanþi ai
primãriei oraºului KikindaKikindaKikindaKikindaKikinda.

Sala de sport a fost construitã în urma
evaluãrii studiului de fezabilitate întocmit
la cererea Primãriei Jimbolia ºi aprobat de
Compania Naþionalã de Investiþii, cu suma
de 2 milioane lei, are o suprafaþã de peste
1000 metri pãtraþi ºi 150 de locuri la gra-
dene. Este dotatã cu vestiare, grupuri soci-
ale, duºuri, birouri, ºi tabelã de marcaj elec-
tronicã. Prin Hotãrâre a Consiliului local
Jimbolia, aceastã salã aflatã în incinta ºtran-
dului termal a primit numele fostei glorii a
sportului jimbolian Hans Wiesenmayer.

DrDrDrDrDr. Hans . Hans . Hans . Hans . Hans WWWWWiesenmayeriesenmayeriesenmayeriesenmayeriesenmayer
– medalion sportiv– medalion sportiv– medalion sportiv– medalion sportiv– medalion sportiv

S-a nãscut în Jimbolia, la 17.12.1924.
ªcoala o începe  în localitatea natalã, la
Gimnaziul romano-catolic de bãieþi. Ca elev
este atras de sport. Împreunã cu alþi bãieþi,
sprijinit de tatãl sãu, îºi instaleazã în curtea
casei un teren de atletism. În 1939 îºi începe
studiile la Liceul German Banaþia Timi-
ºoara, unde îºi îmbogãþeºte ºi pregãtirea
sportivã. În 1942 (când nu împlinise 18 ani)
ºi în 1943 cucereºte titlul naþional la sãritura
în lungime.

• Pentru clãdirile ºi terenurile proprie-
tate publicã sau privatã a statului ori a
unitãþilor administrativ-teritoriale, con-
cesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinþã, se stabileºte taxa pe teren
care reprezintã sarcina fiscalã a conce-
sionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinþã, în condiþii
similare impozitului pe teren.

• Autorizaþiile pentru desfãºurarea unei
activitãþii economice se vizeazã vizeazã vizeazã vizeazã vizeazã anual,
pânã la 31 decembrie a anului în curspânã la 31 decembrie a anului în curspânã la 31 decembrie a anului în curspânã la 31 decembrie a anului în curspânã la 31 decembrie a anului în curs,
pentru anul urmãtorpentru anul urmãtorpentru anul urmãtorpentru anul urmãtorpentru anul urmãtor.

• Impozitul/taxa pe clãdiri, impozitul/
taxa pe teren, impozitul pe mijlocul de
transport se PLÃTEªTE ÎN DOUÃ RAPLÃTEªTE ÎN DOUÃ RAPLÃTEªTE ÎN DOUÃ RAPLÃTEªTE ÎN DOUÃ RAPLÃTEªTE ÎN DOUÃ RATETETETETE
EGALE, PÂNÃ LAEGALE, PÂNÃ LAEGALE, PÂNÃ LAEGALE, PÂNÃ LAEGALE, PÂNÃ LA 31 MAR 31 MAR 31 MAR 31 MAR 31 MARTIE ªI 31TIE ªI 31TIE ªI 31TIE ªI 31TIE ªI 31
SEPTEMBRIE INCLUSIVSEPTEMBRIE INCLUSIVSEPTEMBRIE INCLUSIVSEPTEMBRIE INCLUSIVSEPTEMBRIE INCLUSIV. Impozitele
datorate de persoanele fizice ºi juridice,
de pânã la 50 de lei inclusivde pânã la 50 de lei inclusivde pânã la 50 de lei inclusivde pânã la 50 de lei inclusivde pânã la 50 de lei inclusiv,,,,, se plãtesc
integralintegralintegralintegralintegral pânã la primul termen de platã.
Pentru plata cu anticipaþie a impozitelor
datorate pe întregul an de cãtre contribua-
bili, pãnã la 31 martie a anului respectiv
se acordã o bonificaþie de 10%.

• Persoanele juridice care datoreazã im-
pozit pe clãdiri, teren sau mijloace de trans-
port au obligaþiaau obligaþiaau obligaþiaau obligaþiaau obligaþia de a depune declaraþie în
termen de 30 de zile de la orice modificare
intervenitã în situaþiile respective.

În ianuarie 1945, împreunã cu tatãl ºi
sora sa, este deportat în URSS la muncã
forþatã. Revine în 1947 în þarã ºi începe
studiile la facultatea de Medicinã din Timi-
ºoara. În acel an, împreunã cu Sidea, Gu-
nesch, Baciu, Bonfert, pune bazele Echipei
de Handbal în 11 la “Politehnica Timi-
ºoara”, dar activeazã ºi la Clubul „Elec-
trica” la atletism, alãturi de fraþii Raica,
Sõter, Luise Ernst, Iolanda Balaº.

În 1949 se transferã la Clubul “Dina-
mo” Bucureºti. În capitalã devine medic,
în 1954, dupã absolvirea Facultãþii de Me-
dicinã.

Între anii 1949-1958, ca sportiv la Dina-
mo, a câºtigat peste 40 de titluri naþionale
la diferite discipline sportive: 100 m, 200
m, 400 m, lungime triplu salt, decatlon ºi
la ºtafetele de 4x100 m ºi 4x 400 m.

A fost recordman naþional la lungime
ºi 400 m plat.

A concurat pe stadioanele din Paris, So-
fia, Moscova, Londra, Budapesta, Roma.

Pentru activitatea atleticã i s-a oferit
titlul de Maestru Emerit al Sportului.

În 1958 este exclus de la Clubul „Dina-
mo”. Motivul: origine nesãnãtoasã. I se in-
terzice sã mai concureze. Dupã 3 ani i se
ridicã interdicþia ºi în 1961 revine pe teren
ºi mai câºtigã un titlu naþional la 400 m
plat, sub culorile Asociaþiei Sportive „Pro-
gresul” Bucureºti.

În 1969 pãrãseºte România ºi se sta-
bileºte în Germania, unde practicã medi-
cina ºi se pensioneazã ca medic ºef.

Se stinge din viaþã în 2007.

În atenþia contribuabililor persoane fizice ºi juridice

Direcþia pentru Sport a judeþului
Timiº a declarat-o pe sportiva jimbolianã
Estera Dobre cel mai bun sportiv al jude-
þului pe anul 2007. Sportiva, legitimatã
la CSS Jimbolia ºi antrenatã de Cornel
Dobârcãu, a obþinut medalia de argint ºi
titlul de vicecampioanã continentalã la
Campionatele Europene de Lupte de la
Sofia, în cadrul categoriei de 51 kg.
Estera Dobre are 20 de ani ºi practicã
luptele de 5 ani.

Obiectivul principal al sportivei
pentru anul 2008 este calificarea la
Jocurile Olimpice din Beijing, unde are
ambiþia sã se claseze pe unul din primele
ºase locuri la categoria ei de greutate.
Pentru a ajunge însã la Beijing, Estera
spune cã are trei ºanse: fie sã câºtige
Campionatul European din luna aprilie,
fie sã se claseze pe locurile 1-3 la cele
douã turnee de calificare preolimpice.

Aflatã în ultimii ani în topul sportiv
al judeþului, anul 2007 i-a adus
consacrarea de „numãrul unu”
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Muzeul Presei „Sever Bocu” a fost
inaugurat în ziua de 14 septembrie 2007
în prezenþa unor importante personalitãþi
politice ºi culturale din Timiºoara ºi
Jimbolia. Cuvântul de deschidere l-au
þinut dl. primar Kaba     Gábor ºi dl. Petre
Stoica, care au vorbit publicului prezent
despre importanþa momentului. Astfel, s-
a atras atenþia asupra faptului cã instituþia
este prima de acest fel in România ºi pare
a fi a doua în Europa.

Muzeul Presei îºi propune sã adune,
în mãsura posibilitãþilor, presa –
indiferent de limba de apariþie – de pe
actualul teritoriu al României. Colecþia
de ziare se deschide cu „Albina
Româneascã”, fiind prima publicaþie în
þara noastrã, ºi se terminã cu apariþiile la
zi. Cele mai numeroase ºi valoroase piese
au fost donate muzeului de cãtre
Fundaþia Culturalã Româno-GermanaFundaþia Culturalã Româno-GermanaFundaþia Culturalã Româno-GermanaFundaþia Culturalã Româno-GermanaFundaþia Culturalã Româno-Germana
Petre StoicaPetre StoicaPetre StoicaPetre StoicaPetre Stoica. În completarea acestora,

diferite redacþii din þarã ºi strãinãtate au
oferit ceea ce în perioada interbelicã se
numea „abonament de favoare”.

Pe lângã o extrem de bogatã listã de
ziare, muzeul deþine numeroase
almanahuri ºi calendare din secolele XIX
ºi XX, documente legate de viaþa internã
a ziarului (legitimaþii, plicuri etc.),
fotografii de epocã ºi o frumoasã
bibliotecã de specialitate în domeniul
mediei scrise.

Încãperile muzeului sunt ornate cu
specimene de ziare rare, imagini din viaþa
cotidianã a tipografilor ºi desene de presã,
iar pentru a sugera vizitatorului o imagine
cât mai coerentã a vieþii poligrafice,
muzeul a reuºit sã achiziþioneze o tiparniþã
ºi înca douã piese de atelier tipografic.

Muzeul Presei îºi propune sã fie un
organism viu, astfel cã în cadrul sãu vor
avea loc conferinþe, dezbateri, expoziþii
tematice, ateliere de studiu cu studenþii

Instituþie unicã în România

Primãria oraºului Jimbolia în colaborare cu Asociaþia Glasul roþilor de tren Glasul roþilor de tren Glasul roþilor de tren Glasul roþilor de tren Glasul roþilor de tren a
organizat festivitatea de aniversare a 150 de ani de la darea în exploatare a liniei de
cale feratã Szeged – Kikinda – Jimbolia – Timiºoara, urmatã de inaugurarea MuzeuluiMuzeuluiMuzeuluiMuzeuluiMuzeului
Cãilor ferate din Jimbolia.Cãilor ferate din Jimbolia.Cãilor ferate din Jimbolia.Cãilor ferate din Jimbolia.Cãilor ferate din Jimbolia.
Evenimentul a avut loc pe 15
noiembrie 2007, pe peronul
gãrii din Jimbolia.

La festivitãþi au participat
dl. Ludovic Orban, ministrul
Transporturilor din România,
reprezentanþi ai transportului
feroviar din România, Serbia
ºi Ungaria.

în curs de specializare în acest domeniu.
În perspectivã s-au programat
urmãtoarele manifestãri:

• Presa naþionalitãþilor conlocuitoare
de pe actualul teritoriu al României
(expoziþie)

• Istoria presei româneºti (conferinþã)
• Caracteristicile (stilul) presei

româneºti
• Tendinþe actuale în presa con-

temporanã  (trecerea la tabloid, presa
gratuitã, presa electronicã) (dezbatere)

• Întâlniri cu studenþii Facultãþii de
Jurnalisticã din Timiºoara

• Educaþie prin presã (conferinþã)
• Manipulare prin presã (dezbatere)
În timpul scurt care s-a scurs de la

înfiinþare pânã în prezent au avut loc:
ºedinþa de inaugurare, , , , , conferinþã cu tema
Evoluþia presei româneºtiEvoluþia presei româneºtiEvoluþia presei româneºtiEvoluþia presei româneºtiEvoluþia presei româneºti ºi o conferinþã
susþinutã de profesorul american Emery
Dalesio. Toate aceste evenimente s-au
bucurat de o largã participare ºi au stârnit
viu interes.

Muzeul a fost vizitat ºi de grupuri de
studenþi de la Facultatea de Jurnalisticã
ºi de la cea de Litere din cadrul
Universitãþii de Vest din Timiºoara, prilej
cu care dl. Stoica a dezbãtut împreuna
cu studenþii probleme legate de viaþa
presei.

Primãria Jimbolia – 360770, 360764,
360792, fax – 360784

Evidenþa Persoanelor – 360575
Impozite ºi Taxe Locale – 360218,

362170
S.C. Peisaj Hosta – 361047, 361061
Poliþia Jimbolia – 360909
Poliþia de Frontierã – 360739, 360269
Jandarmeria Jimbolia – 361706
Agentia de Plãþi ºi Intervenþii pentru
Agriculturã (APIA) Jimbolia – 360755

TTTTTotemul careotemul careotemul careotemul careotemul care
urmeazurmeazurmeazurmeazurmeazããããã

a fi amplasata fi amplasata fi amplasata fi amplasata fi amplasat
la intrãrilela intrãrilela intrãrilela intrãrilela intrãrile

                    din oraºuldin oraºuldin oraºuldin oraºuldin oraºul
JimboliaJimboliaJimboliaJimboliaJimbolia

Urmare unor solicitãri venite din partea cetãþenilor,  publicãm câteva
dintre cele mai solicitate numere de telefon

Spital – 360655
B.C.R. Jimbolia – 360920
B.R.D. Jimbolia – 361115, 361130
CEC Jimbolia – 362443
Raiffeisen Bank Jimbolia – 361550
Banca Transilvania, filiala Jimbolia –

361174, 361175
Bankpost Jimbolia – 362054
Prefectura Timiº – 493652
Notariat Jimbolia – 361007


