
Dragi jimbolieni,
Vă informez succint despre activităţile, noutăţile care
se află în preocuparea Primăriei Jimbolia.
După ce 30 de familii s-au mutat în noul bloc ANL de pe
strada Enescu, a început construcţia a încă două blocuri
ANL şi sper ca la sfârşitul anului viitor alte 60 de familii
să se mute în aceste apartamente.
Până la sfârşitul anului, APIA (Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agricultură) va finaliza lucrările pen-
tru realizarea unui sediu nou pe strada Spre Nord,
aproape de moară.
Tot pe strada Spre Nord firma Kabelsysteme Hatzfeld
construieşte hala de producţie nouă, iar firma Fagi în-
cepe să construiască un cartier de locuinţe.
Am obţinut de la Guvern bani pentru finanţarea a două
investiţii din cartierul Clarii Vii. Este vorba de un fond al
Guvernului, care are destinaţie doar pentru dezvoltarea
satelor sau a zonelor periurbane cum este şi Clarii Vii. În
acest program s-au putut obţine bani doar pentru mod-
ernizarea reţelei de apă-canal şi pentru realizarea de
baze sportive. Pentru modernizarea reţelei de apă-canal
am primit suma de 100.000 lei iar pentru realizarea unei
baze sportive (ce cuprinde un teren cu iarbă sintetică şi
un corp de clădire pentru vestiare) s-a primit suma de
120.000 lei. Am fost întrebat de către concetăţeni de ce
am ales Clarii Vii şi de ce aceste investiţii şi nu altele în
Clarii Vii. Răspunsul este că Guvernul a avut aceste pro-
grame de finanţare şi am avut de ales în a prinde sau a
pierde această oportunitate. Am ales că le facem, chiar
dacă pentru Clarii Vii cea mai importantă investiţie ar fi
fost modernizarea drumului. Deocamdată nu am găsit fi-
nanţare guvernamentală disponibilă pentru drumul din
Clarii Vii, dar suntem pregătiţi să accesăm orice program
de finanţare guvernamental sau european care apare.
Primăria Jimbolia a câştigat un proiect cu finanţare eu-
ropeană transfrontalieră, împreună cu primăria din
Kikinda, în cadrul căruia vom împăduri 22 de hectare de
teren în zona de sud a oraşului, între străzile Spre Sud
şi Ion Ionescu de la Brad şi în zona străzii Porumbeilor.
Am depus spre finanţare la Ministerul Mediului un alt
proiect pentru a împăduri alte 47 de hectare de teren
arabil în zona către vamă.

Piaţa de lemne
a fost mutată pe drumul Comloşului, după trecerea
barierei, pe dreapta, pe drumul betonat către
vechea Fabrică de Cânepă. Vechiul loc de pe
strada Peter Jung era periculos, datorită circulaţiei
mijloacelor de transport, mai ales că pe acea zonă
a străzii Peter Jung se amenajează acum un tro-
tuar.

Are loc acum jurizarea acestor proiecte, în scurt
timp vom afla dacă proiectul nostru va fi finanţat din
banii Fondului de Mediu, cel care a finanţat anul
acesta realizarea unui parc de 4 hectare în Jimbo-
lia, în spatele ştrandului. Accesul în parc se face
pe trotuarul amenajat în dreapta ştrandului.Vă in-
vităm să faceţi o plimbare în parcul nou.
Continuă reabilitarea Casei de Cultură. Este o lu-
crare finanţată de Compania Naţională de Investiţii,
cofinanţarea noastră fiind de 10 %. Este vorba de o
lucrare de 3,3 milioane lei noi.
La Spitalul Karl Diel se execută o investiţie care era
de mare necesitate. Se construieşte un corp de
clădire în spatele secţiei de chirurgie, unde se va
amplasa un lift mare care va putea transporta la etaj
pacienţii, mai ales cei care sunt aduşi cu maşinile
Salvării.
Alte patru proiecte cu finanţare europeană depuse
de noi au trecut cu bine faza de evaluare şi se află
în stadiu de precontractare: Modernizare străzi, în-
fiinţare piste pentru biciclete şi modernizare ilu-
minat public în oraşul Jimbolia – valoare totală
de aprox. 5,5 milioane euro ; Achiziţinarea şi in-
stalarea de echipamente de supraveghere pen-
tru creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia –
valoare totală aproximativ 800.000 euro; Reabil-
itarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului
integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc
din Jimbolia (Policlinica din centrul oraşului) – val-
oare totală aprox. 1,1 milioane euro ;
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Reabilitarea, modernizarea, echiparea Căminului de zi pentru copii cu dizabilităţi « Nu mă uita » din
Jimbolia – valoare totală aprox. 800.000 euro. La fiecare din aceste proiecte cofinanţarea noastră este de 2%.
Proiectul de modernizare a centrului civic, despre care am mai avut ocazia să vă informez, a fost respins şi la a doua
depunere, dar l-am refăcut, în funcţie de observaţiile primite de la evaluatori, şi l-am redepus spre finanţare. Aşteptăm
rezultatul noii evaluării.
În luna iulie, Jimbolia a găzduit pentru a doua oară Întâlnirea Europeană de Tineret, în organizarea Asociaţiei Tiner-
ilor din Jimbolia şi cu sprijinul Consiliului Local Jimbolia. Timp de zece zile, 30 de tineri din Jimbolia, Franţa şi Germa-
nia au lucrat în trei ateliere şi au participat la excursii în regiune dar şi în Serbia şi Ungaria, iar la final de sejur au
organizat un spectacol public în care au prezentat rezultatul muncii lor din ateliere: două videoclipuri, un spectacol de
dans şi un ziar în trei limbi. Tineri jimbolieni au participat la asemenea întâlniri europene de două ori în Franţa şi o dată
în Germania. În vara anului următor va fi din nou rândul Germaniei să fie ţară gazdă. Acţiunea de la Jimbolia a avut
un succes deosebit şi a legat numeroase prietenii permanente între tinerii din cele trei ţări.
Zilele Jimboliene de anul viitor se vor desfăşura în 4, 5 şi 6 august. Am luat decizia separării Zilelor Oraşului de data
Rugii Bisericii Ortodoxe (15 august) din două motive: unul este că Ruga creştinească se pierde în desfăşurarea săr-
bătorii oraşului şi nu primeşte atenţia necesară şi meritată din partea jimbolienilor, iar al doilea este că de Sfânta Maria
sunt foarte multe localităţi din judeţ unde se ţine ruga bisericii ortodoxe (de exemplu Lugoj, Gottlob) şi găsim mai greu
artişti care să vină să cânte în Jimbolia.
În data de 1 Decembrie vom organiza la sediul Primăriei o serie de activităţi dedicate Zilei Naţionale a României, cu
începere de la ora 10,00. Cu acest prilej vor fi acordate distincţiile pentru concursul Cea mai frumoasă casă şi pen-
tru concursul judeţean Lada cu zestre.
În 04 decembrie 2010, începând cu ora 17,00 va avea loc la Biserica Catolică din Jimbolia, Festivalul Internaţional
de Datini şi Obiceiuri „O, brad Frumos!” la care vor participa: corul "Grupul Crişana” din Torac, Serbia, Corul din
Makó, Ungaria, Corul Dăscăliţelor din Liebling şi Corul Floris din Jimbolia; Corurile vor avea un repertoriu aflat în sfera
Crăciunului, aducând astfel atmosfera sărbătorilor de iarnă în oraşul nostru.
Pe 20 decembrie vom organiza din nou Sărbătoarea de Ignat, la Centrul expoziţional Expo-Ripensis, pe drumul spre
vamă.În aceste zile se finalizează asfaltarea străzilor Albinelor şi Bârzava.
Am anunţat şi în numerele din lunile anterioare ale Buletinului Informativ despre înfiinţarea unui Club al pension-
arilor. Pe toţi cei interesaţi îi aşteptăm în fiecare sâmbătă între orele 9,00 şi 13,00 la Primărie, în sala de consiliu,
unde se vor putea destinde practicând şah, rummy, table, jocuri de cărţi, sau citind presa. Jocurile şi ziarele vor fi
asigurate de către primărie. Pensionarii care doresc să participe la activităţi de voluntariat în diferite domenii: social,
educativ, cultural, de păstrarea curăţeniei oraşului să se adreseze la Seviciul Social din Primărie.
Vă aduc la cunoştinţă că că am primit informaţii că mai ales la persoane în vârstă din oraş se prezintă comercianţi şi
meseriaşi ambulatori care susţin că sunt trimişi de la primărie, de exemplu pentru repararea burlanelor. Primăria nu face
astfel de demersuri, vă rog să fiţi atenţi şi circumspecţi cu astfel de persoane care oferă servicii ambulante, deaseme-
nea cu tot felul de indivizi care umblă din poartă în poartă şi colectează fonduri pentru ajutorarea unor copii. De cele
mai multe ori, aceşti indivizi sunt şarlatani, excroci care vă păcălesc sub paravanul unui statut de asociaţie de caritate,
al unui chitanţier ştampilat pe care vi-l flutură în faţă.
În final aş dori să revin cu rugămintea faţă de jimbolieni de a-şi întreţine spaţiul verde din faţa locuinţelor, de a nu de-
pozita materiale de construcţii în stradă şi de a transporta molozul provenit din demolări la groapa de gunoi.

Primarul oraşului Jimbolia
Kaba Gábor

Festivalul Concurs „Lada cu zestre”, ediţia a IV-a, 2010
Numeroase premii obţinute de jimbolieni

Manifestare cultural-artistică de mare amploare, festivalul – concurs Lada cu zestre, organizat de Centrul de Cultură
şi Artă al Judeţului Timiş, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, ajuns la cea de-a patra ediţie, este un motiv de revi-
talizare a formaţiilor folclorice, a creatorilor, a artei culinare tradiţionale, de înfiinţare a unor formaţii noi, precum şi de
valorificare şi conservare a creaţiei populare autentice. Concursul a debutat în 17 aprilie şi s-a încheiat în data de 19
septembrie 2010 cu un spectacol de gală şi cu decernarea premiilor.
Anul acesta, Jimbolia se mândreşte cu următoarele premii: Casa de Cultură Jimbolia a luat locul III pe oraşe, după
Buziaş şi Recaş, cu un punctaj de 1968,4 puncte. Pentru participare deosebită, s-a acordat premiul I - Corului Floris,
Grupului de dansatori germani, Grupului de dansatori copii, Muzeului Presei Sever Bocu, Muzeului Stefan
Jäger, Feliciei Gruescu şi Evdochiei Florea pentru gastronomie tradiţională, Andreei Bica la Secţiunea solişti vocali
– copii şi Grupului de dansatori din Jimbolia. S-a acordat premiul III Cercului de pictură pe sticlă şi broderie Jim-
bolia, iar Grupul de recitatori din Jimbolia a obţinut menţiune II.
Numărul mare de premii obţinute de artiştii şi instituţiile de cultură jimboliene dovedeşte că preocuparea faţă de arta
tradiţională a crescut în oraşul nostru, valorificându-se moştenirea culturală a grupurilor etnice.



CRH România angajează:

Mecanic întreţinere:
Responsabilităţi:
• Efectuarea lucrărilor de întreţinere din punct de vedere
mecanic la utilaje, instalaţiile pneumatice şi hidraulice, scule
de presat, clădire şi birouri;
• Confecţionarea de utilaje sau dispozitive noi sau modificarea
celor existente conform cerinţelor.
Cerinţe:
• Studii tehnice de profil mecanic;
• Experienţa în domeniu de întreţinere a utilajelor;

Electrician întreţinere:
Responsabilităţi:
• Executarea lucrărilor de întreţinere din punct electric la uti-
laje, instalaţiile pneumatice şi hidraulice, scule de presat,
clădire şi birouri;
• Confecţionarea de utilaje sau dispozitive noi sau modificarea
celor existente conform cerinţelor
Cerinţe:
• Studii tehnice de profil electric;
• Experienţa în domeniu de întreţinere a utilajelor;

Stivuitorist :
Responsabilităţi:
• Încărcare şi mişcare a materialului la indicaţia respons-
abilului de depozit
• Curăţirea stivuitoarelor şi urmărirea stării lor tehnice
• Alimentarea stivuitoarelor cu combustibil cu respectarea
normelor PSI
• Transportul materialelor noi venite la locul de depozitare şi
verificarea lor
Cerinţe:
• Studii cu orientare tehnică (absolvent liceu sau profesio-
nală)
• Autorizare ISCIR pentru motostivuitorişti
• Cunoaşterea unei limbi străine reprezintă un avantaj (en-

gleza sau germană)
• Experienţă în producţie

Aşteptăm cv-urile dumneavoastră la sediul nostru:
S.C. CRH Romania S.R.L.
Str. Hammerstein, nr.1, 305400-Jimbolia, România
Tel. (0256) 401500, Fax. (0256) 401441
www.crh-group.com

„Fără frontiere – Media care uneşte
popoare”
Proiect de înfiinţare a unui ministudiou local TV la Jim-
bolia

Primăria Jimbolia, în parteneriat cu Televiziunea Orăşe-
nească Makó şi cu Primăria Sânnicolau Mare, imple-
mentează, pe durata a 18 luni, proiectul
HURO/0901/195/1.2.3. cu titlul „Fără frontiere – Media
care uneşte popoare”, în valoare de 136. 000 euro, deru-
lat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Un-
garia–România 2007–2013.
Lider de proiect este Televiziunea Makó, cu care Jimbo-
lia a încheiat cu succes un proiect în anul 2006. (Acest
proiect este continuare celui din 2006).
Prin acest proiect urmează ca partenerii din Jimbolia şi
Sânnicolau Mare să realizeze ministudiouri în cele două
localităţi şi să continue calificarea personalului care
urmează să deservească cele două studiouri. Se vor
desfăşura câte două ateliere de lucru şi se vor realiza 6
filme în fiecare localitate şi 6 talk show–uri în Makó. Ate-
lierele de lucru vor oferi posibilitatea schimburilor de ex-
perienţă şi se vor desfăşura concomitent cu câte un
eveniment major din viaţa localităţii. Filmele vor avea ca
teme: conservarea patrimoniului naţional, cooperare
multiculturală, mediul înconjurător etc. Aceste filme vor
pune un accent deosebit pe viaţa grupurilor dezavanta-
jate ( romi, femei, persoane cu handicap). Filmele vor fi
difuzate prin reţelele de cablu locale.
Partenerul Lider, Makó TV, va achiziţiona echipament
tehnic necesar dezvoltării studioului în valoare de 27.840
euro, iar Jimbolia şi Sânnicolau Mare vor achiziţiona
echipament tehnic în valoare de 27.800 euro, necesar
înfiinţării ministudiourilor. Studioul de televiziune va
funcţiona în incinta Casei de Cultură din Jimbolia.
Sâmbătă, 9 octombrie, a avut loc în sala de consiliu a
Primăriei din Jimbolia Conferinţa de lansare a proiectu-
lui la care au fost invitaţi: partenerii, reprezentanţii
partenerilor asociaţi liderului de proiect şi anume
Primăria din Makó şi Comunitatea Minoritară
Românească din Makó, reprezentanţii televiziunilor. În
data de 04.10.2010 va avea loc primul workshop din
cadrul acestui proiect.

PROTECŢIA MEDIULUI - deşeurile urbane
Deponeul de deşeuri al oraşului este închis !
După cum v-am informat în numerele anterioare ale Buletinului informativ, editat de Primăria Jimbolia, la deponeul
de deşeuri al oraşului s-a sistat activitatea de depunere a deşeurilor. Mai sunt admise doar deşeurile rezultate din con-
strucţii, material inert necesar procesului de închidere a gropii. Aceasta nu înseamnă că anumiţi cetăţeni, certaţi cu
normele protecţiei mediului, la lăsatul întunericului, pot să arunce orişiunde deşeurile din gospodărie.
Dacă majoritatea cetăţenilor au înţeles să pună în mod civilizat deşeurile în pubelele puse la dispoziţie de către ope-
ratorul de salubritate, S.C. RETIM ECOLOGIC SA, iată că mai sunt cetăţeni care nu vor să respecte regulile de bună
convieţuire. Împotriva acestora avem obligaţia să luăm atitudine şi să-i determinăm să nu ne mai sfideze şi să respecte
normele privitoare la protecţia mediului.
Atenţionăm pe « depozitarii clandestini » că, împreună cu comisarii Gărzii de Mediu, am pornit campania de depistare
şi sancţionare a lor. Amenzile prevăzute sunt foarte mari (de la 2000 la 3000 lei şi confiscarea mijlocului de transport)
Odată cu venirea frigului, cetăţenii vor face focul pentru încălzitul locuinţelor. Este necesar să verificăm hornurile.
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Acolo unde în anii trecuţi, datorită înălţimii scăzute, poluau atât gospodăria proprie cât şi gospodăriile învecinate, pro-
ducând deprecierea calităţii aerului şi astfel discomfort ambiental, este obligatoriu mărirea înălţimii acestor hornuri.

Agricultura
În timpul campaniei recoltărilor de toamnă este necesar să se asigure paza recoltelor în câmp. Reamintim trans-
portatorilor să respecte cu stricteţe normele prevăzute de codul rutier, mai cu seamă cei care au înregistrat mijloace
de transport şi poartă tăbliţa de la Primăria Jimbolia. La fel şi atelajele, trebuie să poarte plăcuţele de identificare şi să
fie echipate corespunzător pentru circulaţia către locurile de depozitare.Este interzisă deplasarea pe terenurile agricole
a tuturor mijloacelor, fără acordul proprietarilor de teren sau fără ca aceştia să aibă teren şi recoltă de transportat.
Reamintim proprietarilor de terenuri agricole că este interzisă arderea miriştei fară aprobările corespunzătoare.
Proprietarii de animale ( ovine ) nu au voie să păşuneze animalele pe suprafeţele recoltate, dacă nu au încuviinţarea
scrisă înregistrată la primărie, precum şi cu angajamentul de respectare a traseului stabilit, astfel ca animalele să nu
producă pagube colaterale culturilor însămânţate în această toamnă.
Deţinătorii de animale care depozitează furajele în propriile gospodării pentru consumul de iarnă vor lua măsurile core-
spunzătoare în vederea prevenirii şi apărării vecinătăţilor împotriva incendiului. De asemenea, atenţionăm asupra
necesităţii păstrării curăţeniei în gospodării .

Responsabil Mediu
Ţăranu Adrian

BIBLIONET - cunoaşterea la îndemâna tuturor
Noi servicii oferite de Biblioteca orăşenească
Trăim în era informaţională şi trebuie să ţinem pasul cu timpurile. De aceea biblioteca trebuie să se adapteze noilor
nevoi ale societăţii. În acest sens, dorinţa noastră a fost să ne modernizăm serviciile oferite populaţiei şi să venim în
sprijinul nevoilor cetăţenilor pentru a permite accesul la informaţie. Astfel, am optat şi suntem onoraţi să participăm ală-
turi de Biblioteca Judeţeană Timiş la programul Biblionet.
Biblionet este un program finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates din SUA, care le va facilita românilor accesul
gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Scopul fundaţiei este de
a da posibilitatea oricărui cetăţean de a avea acces liber şi gratuit la internet.
Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale,
sub forma unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Cu ajutorul Bibliotecii Judeţene Timiş şi al autorităţilor
publice locale am ales să participăm la acest program din dorinţa de a avea un serviciu nou şi modern în biblioteca
noastră. Bineînţeles că, împreună cu autorităţile publice locale, ne-am asumat o serie de angajamente pentru ca acest
program să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Aşteptările noastre de la acest program sunt numeroase şi de o
importanţă deosebită pentru comunitate. Astfel, am identificat o serie de oportunităţi care vor fi satisfăcute cu ajutorul
acestui program.
Una dintre oportunităţi ar fi obţinerea răspunsului care uneori poate salva vieţi. Aceasta se referă la persoanele care
au probleme de sănătate şi care, poate din timiditate, nu se adresează medicului, ci caută răspunsurile la problema
lor de sănătate pe internet. Se pot obţine informaţii legate de tratamente, servicii medicale la care se poate apela.
Calculatorul şi internetul ne pot pune la dispoziţie o vastă lume a cunoştinţelor. Computerele sunt puternice instru-
mente prin intermediul cărora putem accesa dicţionare, enciclopedii, informaţii diverse.
Persoanele care doresc să-şi continue educaţia sau doresc să se perfecţioneze într-un anumit domeniu, pot să urmeze
cursuri online, deci pot obţine diplome, certificări mult mai accesibil.Prin acest program se poate realiza şi alfabeti-
zarea tehnologică. Persoanele care nu au cunoştiinţe în domeniul informatic pot participa la cursuri gratuite de oper-
are calculator.O altă oportunitate ar fi cea legată de găsirea unui loc de muncă. Cetăţenii comunităţii pot găsi pe internet
oferte de locuri de muncă în ţară şi în străinătate, îşi pot trimite CV-ul prin poşta electronică. De asemenea, persoanele
pot învăţa să facă CV-uri care să arate profesionist.Acest program poate fi o oportunitate şi pentru agenţii economici,
deoarece le poate permite accesul la baze de date, să facă plăţi online şi să-şi facă reclamă, ceea ce în economia ac-
tivităţii lor ar însemna un câştig.Cu ajutorul calculatorului şi al internetului se poate menţine legătura cu prietenii ori fa-
milia, indiferent de distanţe, prin intermediul messenger-ului sau al poştei electronice (email).De asemenea, se pot
obţine informaţii despre evenimente culturale şi informaţii legate de istoria localităţii.
În cadrul programului Biblionet Biblioteca Orăşenescă Jimbolia a fost dotată cu 4 calculatoare, un scanner, o impri-
mantă şi un videoproiector, toate noi, care stau la dispoziţia publicului pentru a fi folosite. Am creat în biblotecă un CIP
(prescurtarea de la calculatoare cu internet pentru public), cu alte cuvinte un nou serviciu pentru cetăţeni.
În aceste condiţii biblioteca va deveni un loc comunitar, adică un loc de întâlnire cu cetăţenii (pentru persoanele vârst-
nice, grupuri locale, copii etc.). Sperăm noi că, în acelaşi timp, cetăţenii, trecând pragul bibliotecii, vor fi tentaţi să răs-
foiască şi o carte şi, poate, le vom retrezi gustul şi plăcerea pentru lectură.
Vă reamintim că noul sediu al Bibliotecii orăşeneşti se află pe strada Tudor Vladimirescu nr. 81, vizavi de Casa de Cul-
tură.

Cornelia Kiss


