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PRIMA ZI 
DE ȘCOALĂ

„Doamnelor şi 
domnilor profesori!

Dragi părinţi şi 
elevi!

Văd cum, în 
fiecare an la mijloc 
de septembrie, 
Jimbolia se animă, 
capătă culoare şi 
viaţă. Este o realitate 
că acest oraş trăieşte şi prin frumoşii săi 
elevi. Școala e un loc în care ne construim 
viitorul, e şi cea mai puternică graniţă a 
unei naţiuni. Şcoala trebuie să ne înveţe, 
înainte de toate, să fim oameni. Şi de noi 
toţi: elevi, profesori, părinţi, autorităţi 
locale şi centrale depinde să facem din 
această nobilă misiune o reuşită! Ştiu că 
acest lucru nu e uşor, dar mai ştiu ceva: 
că orice problemă, oricât de dificilă ar 
fi ea, poate avea o mulţime de soluţii 
corecte!

În calitate de primar, am sprijinit şi 
voi sprijini pe deplin traiectoria Jimboliei 
spre atingerea performanţelor. Susţinerea 
Consiliului Local se manifestă consistent 
atât din punct de vedere financiar, cât şi la 
nivel moral, prin încurajarea iniţiativelor 
menite a creşte calitatea actului 
educaţional. 

În acest moment, Jimbolia 
este într-o continuă transformare. 
Sunt conștient că această schimbare 
fundamentală  ne afectează pe toți 
într-o mai mică sau mai mare măsură. 
Dar acest proces este obligatoriu pentru 
modernizarea acestui oraş. Vă doresc 
succes şi vă asigur de tot sprijinul meu 
în tot ceea ce faceţi pentru dezvoltarea 
intelectuală a Jimboliei.

Doamne-ajută!”

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

Emoții, flori,  teama 
unui nou început, bucuria 
revederii, povești spuse din 
suflet, locuri în bănci și 
sunetul primului clopoțel 
- sunt doar câteva cuvinte 
care descriu data de 9 
septembrie,  prima zi de 
școală din acest an. Copii, 
părinți și dascăli, cu toții 
au simțit fiorul începutului 
de an școlar. Cei mai 

emoționați au fost cei mici, 
care au pășit pentru prima 
dată în școală, în clasa 
pregătitoare. Nici pentru cei 
mari nu a fost ușor, pentru 
că tinerii din clasele a XII-a 
au asistat pentru ultima 
dată, în calitate de elevi, la 
un astfel de moment.

„Vă asigur de toată 
susținerea Primăriei și a 
Consiliului Local în procesul 

educațional din orașul 
nostru. Vă doresc un an 
cu multe rezultate bune!” 
le-a urat primarul Darius 
Postelnicu atât profesorilor, 
cât și elevilor. 

Primăria Jimbolia s-a 
asigurat ca toate instituțiile 
de învățământ din oraș 
(școli, liceu, grădinițe) să fie 
igienizate, reparate și cu toate 
dotările necesare.

Smithfield România a continuat și în acest 
an tradiția de a oferi ghiozdane și rechizite elevilor 
din Timiș în cadrul campaniei „Din nou la 
școală”, organizată pentru al 13-lea an consecutiv.

Elevii din Jimbolia au fost întâmpinați 
cu rechizite școlare, ghiozdane, penare, orare 
și  cu sfaturi pentru un stil de viață sănătos și 
o alimentație echilibrată.

În cadrul programului de sprijin pentru 
educație „Din nou la şcoală”, care a debutat 
în 2007, au fost incluși peste 46.500 de elevi 
din localităţile unde Smithfield România îşi 
desfăşoară activitatea.

În fiecare an, la data de 1 octombrie, în întreaga lume este celebrată 
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o dovadă sinceră de respect și 
prețuire, pe care cu toții o datorăm acestora.

Tuturor seniorilor din Jimbolia, le doresc viață lungă şi liniștită, pentru 
a putea transmite, în continuare, din propria bunătate și înțelepciune!

Primar, Darius-Adrian Postelnicu 

A sunat clopoțelul!

Programul „Din nou la școală”
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Parteneriat cu Serbia

Lucrări la Biserica Romano – Catolică

Spune NU discriminării!

Proiectul „Creșterea Mobilității prin 
Dezvoltare Rutieră în Banat” a ajuns la 
final. Conferința care a parafat încheierea 
acestui proiect a avut loc, la mijlocul lunii 
august, în localitatea Kikinda din Serbia.

În urma acestui proiect, Orașul 
Jimbolia a reabilitat străzile adiacente 
Drumului Național 59C, mai exact 
tronsoane de pe străzile Ioan Slavici, Liviu 
Rebreanu și Mărășești.

„A fost reabilitată partea carosabilă, 
au fost amenajate rigolele și s-au montat 
tuburi pentru scurgerea apelor pluviale. 
De asemenea, s-au realizat accesele la 
proprietăți”, a declarat primarul Darius 
Postelnicu. 

În cadrul proiectului, partenerii din 
Serbia au modernizat punctul de trecere 
a frontierei Nakovo-Lunga. Proiectul a 
fost finanțat prin Programul Interreg IPA 
România – Serbia.

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihai”, care de aproape 100 de ani străjuiește 
peste cartierul jimbolian Futok, a intrat într-un amplu proces de renovare. Se efectuează 
lucrări de reabilitare la nivelul acoperișului și în interiorul locașului de cult. Proiectul este 
desfășurat de Parohia Romano-Catolică a Jimboliei, care beneficiază de finanțare și din 
partea Primăriei și Consiliului Local Jimbolia.

Inspectoratul General al Poliției Române, în parteneriat cu Consiliul Național 
pentru Combaterea Discrimănării, a demarat o campanie la nivel național,  intitulată 
„Spune NU discriminării! ” 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  este autoritatea administrativ-
jurisdicțională care are competența de a investiga, constata și sancționa faptele de discriminare.

Ca atare, Poliția Orașului Jimbolia informează că discriminarea reprezintă orice 
deosebire, excludere, restricție, sau preferință pe care o persoană sau un grup o manifestă 
față de o altă persoană sau un alt grup pe baza unor criterii precum rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, 
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată. 

Discriminarea este ilegală și este sancționată de lege! 

ZIUA POMPIERILOR

Data de 14 septembrie a fost 
zi încărcată de evenimente. 

La Jimbolia s-a sărbătorit „Ziua 
Pompierilor din România”.

Manifestarea a început la ora 9.30 
cu primirea oaspeților, a continuat cu 
vizitarea Muzeului Sfântul Florian, 
apoi, de la ora 10.30 a avut loc cel 

mai emoționant moment: defilarea 
formațiunilor de pompieri din 
județele Timiș și Arad, precum și din 
Serbia.

 De la ora 11:30, la Sala de Sport 
„Wiesenmayer”, formațiunile de 
pompieri participante la manifestări 
s-au întrecut într-o competiție sportivă.

Evenimentul a fost organizat de 
Primăria, Consiliul Local și Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență 
din Jimbolia.

Achiziție

Primăria Orașului Jimbolia a 
accesat fonduri prin Grupul 

de Acțiune Locală (GAL) Banat Vest 
pentru achiziționarea unei autoutilitare 
cu nacelă.

„Am reușit să achiziționăm o 
autoutilitară care va fi folosită pentru 
intervenții la înălțime și pentru situațiile 
de urgență”, a declarat primarul Darius 
Postelnicu.Utilajul a costat aproximativ 
80.000 de euro.



Sportivii care practică luptele libere în 
orașul nostru au obținut rezultate notabile 
la competițiile la care au participat în 
această vară.  La Campionatul Național de 

Seniori, Tabita Dobre a obținut locul al II-
lea, iar Esmeralda Catargiu și Lidia Dobre 
au obținut locul al III-lea la categoria 62 
kg. Luptătorii jimbolieni au mai participat 
și la finala Campionatului Național 
pentru Cadeți unde Alexandra Catargiu  
și Robert Gain au obținut medalii de 
bronz. Totodată, rezultate foarte bune au 
fost obținute și la finala Campionatului 
Național rezervată cluburilor sportive 
școlare. Astfel, la această competiție 
Alexandra Catargiu a obținut locul I, iar 
Robert Gain locul al III-lea. 

În data de 15 august, la 
Jimbolia s-a săbătorit hramului 
bisericii ortodoxe din localitate. 
Manifestările dedicate sărbătorii 
„Adormirea Maicii Domnului” 

au debutat cu o slujbă religioasă, 
urmată de o agapă pregătită de nașii 
din acest an, familia Silviu și Neli 
Rusu, împreună cu familia Dorel și 
Emilia Cioară. De asemenea, a fost 
organizat un spectacol, iar cei care 
au încântat publicul au fost Doru 
Ioan Bănățean, Teo Band și Radu 
Ile.

La Jimbolia s-a sărbătorit 
hramul Bisericii  Romano-Catolice 
„Sf. Wendelin”, ocazie cu care s-a 
organizat tradiționalul Kirchweih.

Perechile îmbrăcate, în port 
șvăbesc, au defilat prin oraș și au 
susținut un program cultural-
artistic, spre bucuria celor care i-au 
admirat.

Această sărbătoare a devenit 
o tradiție și este așteptată cu 
nerăbdare atât de comunitatea 
locală, cât și de jimbolienii plecați 
peste hotare, care se întorc an de an 
pe meleagurile natale.
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Gest impresionant

Întâlnirea șvabilor 
de pretutindeni

În data de 29 august 2019, două 
fete din Jimbolia, în vârstă de 12 ani, 
eleve în clasa a VI-a, au dat dovadă de 
spirit civic și conduită responsabilă în 
momentul când au găsit pe o bancă din 
centrul orașului un portofel ce conținea 
o importantă sumă de bani. Ulterior, 
Mărculescu Mara Carla și Scrob Riana 

Maria au înmânat portofelul Poliției 
Orașului Jimbolia pentru a fi înapoiat 
celui care l-a pierdut. Oamenii legii au 
predat proprietarului portmoneul cu 
toți banii (2.850 de euro și 500 de lei) 
și actele. Pentru gestul lor, micile eroine 
au fost felicitate și recompensate de  
conducerea Inspectoratului Județean 
de Poliție Timiș cu câte o diplomă de 
merit și un ghiozdan complet echipat 
pentru noul an școlar. De asemenea, 
domnul Darius-Adrian Postelnicu, 
Primarul Orașului Jimbolia, le-a 
felicitat pe fete pentru gestul lor și la 
început de an școlar le-a pregătit o 
surpriză.

Societatea de caritate Blythswood, Filiala 
Banat, a organizat, la sala „Ceramica“, în 
Jimbolia, și la Galeria Primăriei Timișoara, 
vernisajul Taberei Internaționale de Creație 
Artistică „Stefan Jäger” 2019. Operele au fost 
realizate în perioada 16-24 august de 10 artiști 
din România, Bulgaria, Serbia și Ucraina. 

Curatorii taberei, Costin Brăteanu și Béla 
Tar, au selectat pentru această ediție următorii 
artiști: Biliana Bachvarova (Bulgaria), Maria 
Balea (România), Raluca Băjenaru (România), 
Evghenia Gritscu (Ucraina), Ljubisa Djurić 
(Serbia), Katarina Kale Novacović (Serbia), 
Sorin Nicodim (România), Jasmina Stojanović 
(Serbia). 

Primăria și Consiliul Local Jimbolia au 
susținut financiar acest eveniment.

HRAMUL 
BISERICII ORTODOXE

KIRCHWEIH

Campioni la lupte libere

Tabără de creație

Jimbolia a fost gazda  reuniunii șvabilor 
din toate colțurile lumii. Aproape 100 de 
persoane au participat, la începutul lunii 
august, la Întâlnirea Mondială a Șvabilor. Au 
sosit în orașul nostru etnici șvabi din America 
Latină, America de Nord și din Europa.

Pentru oaspeți au fost organizate o serie 
de evenimente. În prima zi au fost puse la cale 
două ateliere: de dansuri tradiționale șvăbești 
și de decorare a pălăriilor de kirchweih.

În cea de-a doua zi a manifestărilor, 
oaspeții au asistat la concertul de muzică 
clasică organizat la Biserica Romano-
Catolică „Sf. Wendelin”.



✿ PANAIT TUDOR
✿ GHIȚIU ANNABEEL-ADRYANA-ANDREEA
✿ PETROVICI PATRYK-NARCIS
✿ ATYIM DENISA-FRANCISCA
✿ IENOVAN GENEZA-RUTH
✿ GÄRTNER ENOH-SOLOMON
✿ FUSTEAC GIULIA-ELISABETH-LYDIA
✿ BABA DENIS-RAUL
✿ ȚĂRANU MARKUS
✿ LEON AARON-SKY
✿ RAKOCZI ADRIANA-MARIA
✿ SALCIONE MASSIMO

PELIN CLAUDIU-ȘTEFAN și BULGARU 
     FLORENTINA-IZABELA
 MEZEI TIBERIU și  ZAMFIR OFELIA
 CRĂCIUN CIPRIAN și MERZSAN IASMINA
 MILER LAURENȚIU și PETROVICI ECATERINA
 LIMANI DRITON și GHIȚIU MARIA
 MIZSAN SAMIR și MERJAN VALENTINA
 ANTON IONEL-CLAUDIU și COȘA ROXANA-ELENA
 PETROVICS CRISTI-ANDREI și MARTA LAVINIA
 CĂLIN VASILICĂ-BOGDAN și VÂRLAN CRENGUȚA 
      - MIHAELA
 KUTASI VLĂDUȚ-COSMIN și CIOBANU 
     ELISABETA-FLORENTINA
 MERJAN PAVEL și LAKATOS NIKOLA-MARIA-LEONA
 ILIE ALEXANDRU și BABĂTĂ MIHAELA
 CIONTOȘ GHEORGHE-ADRIAN și PAVLOV 
      CERASELA
 LEON ALEXANDRU și SEBESTYÉN JULIA-
     BERNADETT
 GHILE ADELIN-COSMIN și PANTEA 
     CARMEN-ALEXANDRA
 NEGRU MIHAI și SVELLER MIHAELA-CLAUDIA
 TANKI FLORIN-IULIAN și POPOVICS ELENA-MARIA
 PETROVICS SURAJ și MERJAN ANGELICA

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 
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acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 20 septembrie 2019

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. Pentru 
detalii și comenzi sunați la numerele de 
telefon: 0256/361047 sau 0256/360770

† BALTĂ ANNA
† MITITEANU SUSANA
† BALÁZS IOSIF
† GÄRTNER VICTORIA
† CIOICI CAROLINA
† TĂRCUȚĂ ANNA
† TOLCEA RUICA
† BRÎNZOI CRISTIAN
† PÓCSIK SÁRA
† BÎRSAN ELENA
† POȚA DANIȚA
† MOLNAR STEFAN
† POPA ADELA
† ZOCSKAR ANDRAS-ATTILA

 
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

„Pătura care citește”
Pe spațiul verde de lângă Parcul 

central din Jimbolia a avut loc „Pătura 
care citește”. Acțiunea s-a  desfășurat 
simultan la Timișoara și la Jimbolia și a 
fost cuprinsă în programul festivalului  
LitVest 2019 „Literatura la cuvânt” 
organizat de Biblioteca Județeană Timiș, 
cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. 
Partenerii din Jimbolia în această activitate 
au fost: Biblioteca Orășenească, Școala 
Gimnazială, Liceul Tehnologic, iar din 
Comloșu Mic: „Hambarul cu carte”. 

Festivalul Oikos

Delegație germană

La Jimbolia și Comloșu Mic a 
avut loc festivalul literar-muzical 
„Oikos”, un eveniment pus la cale de 
către Muzeul Presei „Sever Bocu” în 
colaborare cu Hambarul cu Carte și 
scriitorul Călin Torsan. Festivalul a 
debutat cu dezbaterea „Poate fi casa 
un muzeu? Dar muzeul o casă?”, a 
continuat cu o expoziție de fotografii 
aparținând lui Ion Cucu și o proiecție 
de film documentar, urmând ca prima 
zi să se finalizeze cu concertul „Orașul 

din șevalet”.  Prima acțiune a celei de a 
doua zile a fost un eveniment dedicat 
copiilor, festivalul încheindu-se cu un 
concert folk presărat cu poezie.

Jimbolia a fost gazda unei delegații 

venită din Trebur, Germania, localitate 

înfrățită cu orașul nostru. Scopul acestei 

vizite a fost acela de a stabili activități 

comune de perspectivă. Delegația formată 

din 15 persoane a fost condusă de către 

primarul orașului german, Engel Jochen.

Contract reziliat
Contractul cu firma Brai - Cata, cea care colectează deșeurile din orașul 

Jimbolia, a fost reziliat pe zona Sânnicolau Mare – Jimbolia de către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.

La data de 1 octombrie, Primarul Orașului Jimbolia a convocat Comitetul 

Local pentru Situații de Urgență în vederea adoptării în regim de urgență a unei 

hotărâri cu privire la demararea procedurii de colectare și transport a deșeurilor 

municipale pe raza orașului Jimbolia, până la remedierea situației de către ADID 

Timiș, prin desemnarea prin licitație publică a unui nou operator zonal.


