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Început de an școlar

La început de toamnă 

Luna septembrie, ca primă 
lună a toamnei, reprezintă 
un nou început pentru multe 
domenii. Suntem bucuroși că 
școlile jimboliene s-au dovedit 
a fi din nou primitoare pentru 
copiii noștri. 

Deși orice lucru bun 
presupune efort, avem bucuria 
de a anunța că activitățile pentru 
ridicarea noului corp al școlii de 
pe strada Lorena continuă. La 
fel se întâmplă și cu grădinița 
de pe strada Gheorghe Doja, 
cu cantina de pe strada Tudor 
Vladimirescu, nr.61, în timp ce 
renovarea Teatrului de Vară s-a 
încheiat cu succes.

Urmează tradiționala 
curățenie de toamnă pe care 
Primăria Orașului Jimbolia o 
va susține și anul acesta prin 
colectarea și transportarea 
resturilor vegetale.

Așadar, apelăm la 
bunăvoința și înțelegerea 
dumneavoastră și vă rugăm să nu 
depozitați alte materiale în afară 
de cele menționate anterior. 

Profit de această ocazie 
pentru a îndemna locuitorii 
orașului nostru să nu renunțe 
la atașamentul lor față de urbe 
și să continue să crească, pe cât 
posibil, de la caz la caz, nivelul 
implicării în diferite domenii ale 
societății jimboliene. 

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,
Primarul Orașului Jimbolia

Debutul lunii septembrie a marcat și la Jimbolia 
începutul noului an școlar. Festivitatea de deschidere a 
anului școlar a avut loc la toate unitățile de învățământ, 
în data de 5 septembrie. Cu zâmbete pe chipuri și cu 
emoție în suflete, elevii s-au adunat pentru deschiderea 
unui nou an, plin de lucruri interesante pe care le vor 
descoperi alături de dascălii lor.

La aceste evenimente au participat, alături de 
elevi, dascăli, părinți emoționați, dar și reprezentanții 
primăriei. Cu acest prilej, edilul orașului Jimbolia a 
transmis următorul mesaj: „Cu emoție, am participat 
la festivitățile de deschidere a noului an școlar. 
Tuturor elevilor, părinților și profesorilor le doresc un 
an plin de satisfacții, realizări și rezultate deosebite.”

Totodată, primarul orașului, Darius-Adrian 
Postelnicu, a transmis: „Educația copiilor este extrem 
de importantă pentru administrația locală, astfel că 
investim masiv în infrastructura școlară. În această 
perioadă, atât timp cât condițiile meteorologice vor 
fi prielnice, construcția la cele două grădinițe va 
continua, acestea aflându-se într-un stadiu avansat 
de execuție, conform graficului de lucrări”.
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Zilele Jimboliene, ediția a XXIII-a

Evenimente sportive în cadrul Zilelor Jimboliene

Cea de a XXIII-a ediție a Zilelor Jimboliene a păstrat una 
dintre cele mai importante tradiții legate de acest eveniment: 
organizarea de acțiuni culturale. Deschiderea oficială a avut loc 
la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia vineri, în 29 iulie. Cu 
această ocazie s-au decernat premiile Pro Jimbolia, a avut loc 
lansarea cărții „Personalități din Panteonul Jimboliei, volumul 
IV” a scriitorului Dragomir Ciobanu. Publicul prezent a avut, 
de asemenea, ocazia să viziteze expoziția de carte Art Nouveau 
realizată de Pia Brînzeu, expoziția lucrărilor rezultate în 
urma Simpozionului Internațional de Artă „Stefan Jäger” de 
anul acesta, dar și o expoziție inedită formată din propuneri 
de revitalizare a zonei bălților, desfășurată sub egida Triplex 
Confinium și Think Brick. 

În aceeași zi, la Forumul German, avut loc întâlnirea șvabilor 
jimbolieni. Seara, la Muzeul Stefan Jäger, în organizarea Bibliotecii 
Orășenești Jimbolia, Valerică Niculescu și-a lansat cartea „Cei 
șapte din Jimbolia” dedicată istoriei celor șapte jimbolieni asasinați 
pentru convingerile lor antinaziste. În cadrul aceluiași context, 
Josef Koch, președintele de onoare al HOG Hatzfeld, a predat 
Muzeului Stefan Jäger o donație importantă formată din cărți și 
mai multe tablouri, printre care și un Jäger original. 

A doua zi, 30 iulie, a propus publicului evenimentul „În 
bucătăria șvăbească”. Acesta a constat în prezentarea a trei 
episoade video dintr-o serie de șapte, toate având ca temă rețete 
preparate în mod tradițional în bucătăriile șvabilor jimbolieni. 
Materialele au fost filmate în bucătăria familiei Zachari, ele 

făcând obiectul unei producții a Televiziunii Jimbolia. 
Duminică, 31 iulie, doritorii au putut participa la Sfânta 

Liturghie de la Biserica Ortodoxă "Buna Vestire" și la mesa 
duminicală de la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”. 
Aici s-a ținut și un concert de muzică clasică în interpretarea 
Incanto Quartetto. Seara, la Muzeul Presei „Sever Bocu”, 
Biblioteca Orășenească din Jimbolia a organizat lansarea cărții 
„Obstacole” a scriitorului local Ioan Mitruț.

Zilele Jimboliene au fost presărate, după cum ne-am 
obișnuit de-a lungul anilor, și cu muzică. Ziua de sâmbătă a 
fost dedicată muzicii ușoare, iar pe scenă au urcat și artiști cu 
origini locale. Mai exact, este vorba despre Irina Florea și trupa 
The Hidden Jester. Pe lângă aceștia, atmosfera festivalului a 
fost întreținută de reprezentațiile următorilor: Jerryco, Oana 
Radu, Adda&Band și 3 SUD EST. Duminică, 31 iulie, a fost 
ziua dedicată muzicii populare. Pe scenă au urcat Călușerii 
din Jebel, Doru Țăranu, Milena Țăran, Ansamblul „Sânziene 
Bănățene”, Ana Dragu, Maria Milu Sorescu, Paul Ananie, 
Felicia Stoian, Ciprian Pop și Deiana Milosav.

Pentru a se acoperi cât mai multe dintre dorințele jimbolienilor, în structura Zilelor Jimboliene au fost integrate și 
activități sportive. Turneul de șah organizat de către Clubul Copiilor din Jimbolia, filială a Palatului Copiilor din Timișoara, 
a adus concurenți și de peste graniță, din Serbia. 

Un oaspete important a fost campionul mondial la box Francisc Vastag, care a fost prezent la competiția de box organizată 
la Jimbolia. 

Competiții de handbal feminin, handbal masculin, fotbal, tenis de masă și tenis de câmp, dar și o demonstrație de karate 
au mai fost organizate. 

Tot la acest capitol trebuie menționat faptul că sportivi jimbolieni au fost premiați sâmbătă pe scena din centrul orașului.
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Tabăra de Creație Literară pentru 
Tineri Scriitori „Petre Stoica”

În Jimbolia au fost montate peste 
1000 de corpuri de iluminat public

Ruga Bisericii Ortodoxe 

Al doilea hram al Bisericii Ortodoxe „Buna Vestire” din 
Jimbolia este reprezentat de sărbătoarea Adormirea Maicii 
Domnului, care are loc în 15 august. Pentru că anul acesta s-au 
împlinit 80 de ani de la sfințirea bisericii, Primăria și Consiliul 
Local împreună cu Parohia Ortodoxă Jimbolia au amplasat 
la intrarea în biserică o placă de marmură care amintește de 
ctitorul bisericii,  Gheorghe Cotoșman, primul preot ortodox 
al Jimboliei. 

După slujba de hram s-au desfășurat mai multe momente 
muzical-folclorice.

În perioada 1-4 
septembrie 2022, 
Muzeul Presei „Sever 
Bocu”, în colaborare 
cu Universitatea de 
Vest din Timișoara, 
a organizat cea de a 
doua ediție a Taberei 
de Creație Literară 
pentru Tineri 
Scriitori „Petre 
Stoica”. În cadrul 
acestui eveniment, 
tineri scriitori 
din România și 

Republica Moldova au avut ocazia de a descoperi Jimbolia 
și valorile sale cultural-istorice. De asemenea, pentru aceștia 
s-au organizat ateliere cu scriitorii Borco Ilin și Alexandru 
Potcoavă. În cele trei seri desfășurate la Jimbolia au avut loc 
următoarele acțiuni:

- 1 septembrie: Dialog cu tema primele cărți între 
scriitorii Mircea Mihăieș și Vasile Popovici;

- 2 septembrie: De ce ne e frică de frică? - discuție între 
psihoterapeutul Mircea Dragu și scriitorul Marcel Tolcea, 
moderată de Adriana Babeți;

- 3 septembrie: Dialog între regizorul Andrei Ujică și 
scriitoarea Adriana Babeți, lansarea cărții „Spam Book” a lui 
Călin Torsan, concert al trupei bucureștene Cri Gri Light.

În luna august a.c. au fost finalizate lucrările proiectului 

„Modernizare iluminat public stradal în Orașul Jimbolia, 

județul Timiș” prin care s-au montat 1074 de aparate de 

iluminat LED și au fost înlocuite 6 puncte de aprindere cu 

puncte noi, moderne cu sistem de telegestiune.

Acest proiect a fost finanțat prin „Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public” gestionat de către 

Administrația Fondului pentru Mediu.

Prin modernizarea iluminatului public stradal în Orașul 

Jimbolia se urmărește îmbunătățirea nivelului de iluminare 

al drumurilor și mărirea eficienței energetice a sistemului de 

iluminat public, prin montarea de corpuri de iluminat de tip 

LED dimabile.
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

POLIȚIA ORAȘULUI JIMBOLIA
Str. Republicii nr. 16

Telefon: 0256/478861

POMPIERII JIMBOLIA
Str. Liviu Rebreanu nr. 9
Telefon: 0256/360312

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

de construcții de la domiciliu. 
Pentru detalii și comenzi sunați la 

numerele de telefon 0356/422075 sau 
0256/360770.

CURĂŢENIA DE TOAMNĂ
Primăria Orașului Jimbolia organizează, în perioada 10 OCTOMBRIE – 11 NOIEMBRIE 2022, programul de 

curățenie de toamnă. 
În cadrul acțiunii se colectează numai deșeuri vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele 

stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor. Cetățenii sunt rugați să depună în ordine la marginea carosabilului, fără a 
împiedica circulația, deșeurile vegetale ce se colectează în cadrul acestei acțiuni, până cel târziu cu o zi înainte de ziua în 
care este programată colectarea în zonele și cartierele în care locuiesc.

În această acțiune NU se colectează deșeuri din amenajări interioare, curățirea pivnițelor și a podurilor (moloz, praf de 
cărbune, țigle, cărămizi, faianță și gresie sparte).

Programarea străzilor

Săptămâna I 10.10.2022-14.10.2022
Luni 10.10.2022– Str. Aleea Cito, str. I. Creangă, str. Griviței, str. T. Grozăvescu.
Marți 11.10.2022- Str. T. Aman, str. Salcâmilor, str. Gh. Adoc, str. Lenau.
Miercuri 12.10.2022 - Str. Recoltei, str. Bucegi, str. S. Jager, str. N. Bălcescu.
Joi 13.10.2022 - Str.C.Coposu, str. C.Csekonics, str. E.Teodoroiu, str. Spre Sud (între str. Republicii și Spre Est).
Vineri 14.10.2022 - Str. Rapova, str. Gării, str. E. Gojdu, str. C. Negruzzi, str. Bârzava.

Săptămâna II  17.10.2022 – 21.10.2022  
Luni 17.10.2022 - Str. Dr. Victor Babeș, str. Lorena.
Marți 18.10.2022 - Str. T. Vladimirescu (între Republicii și Spre Est).
Miercuri 19.10.2022 - Str. Calea Timișorii, str. I. Slavici (între str. Republicii și Spre Est).
Joi 20.10.2022 - Str. Spre Nord (între str. Republicii și Spre Est), str. Spre Est, str. Drumul Clarii,str. E. Bartzer.
Vineri 21.10.2022 - Str. I. Maniu, str. M. Eminescu, str. Ştefan cel Mare.

Săptămâna III 24.10.2022 – 28.10.2022  
Luni 24.10.2022 - Str. Republicii.
Marți 25.10.2022 - Str. Spre Sud (între str. Spre Vest și Republicii), str. Albinelor, str. Dr. Karl Diel.
Miercuri 26.10.2022 - Str. T. Vladimirescu (între str. Spre Vest și Republicii), str. Gh. Doja.
Joi 27.10.2022 - Str. I. Slavici (între str. Spre Vest și Republicii),  str. L. Rebreanu, str. Timiș.
Vineri 28.10.2022 - Str. Spre Nord (între str. SpreVest și Republicii), str. Spre Vest, str. C. Brâncoveanu.

Săptămâna IV 31.10.2022 – 04.11.2022
Luni 31.10.2022- Str. A. Iancu, str. P. Jung.
Marți 01.11.2022 - Str. Cloșca, str. Crișan, str. E. Murgu, str. I. I. De la Brad, str. G. Enescu.
Miercuri 02.11.2022- Str. Mureș, str. Crișana, str.Horia, str. A. Vlahuţă, str. I. Vidu, str. Carpaţi.
Joi 03.11.2022 - Str. N. Grigorescu, str. Prieteniei, str.J. Linster, str. Gh. Lazăr, str. B. P. Hașdeu, str. B.Bartok.
Vineri 04.11.2022 - str. V. Alecsandri, str. Aleea Plopilor, str. C. Porumbescu, str.M. Kogălniceanu.

Săptămâna V 07.11.2022 – 11.11.2022  
Luni 07.11.2022 - Str. C. D. Gherea, str. S. Bărnuţiu, str. A.I. Cuza.
Marți 08.11.2022 - Str. Basarabia, str. Moș Ion Roată, str. V. Lucaciu.
Miercuri 09.11.2022 - Str. C. Mărășești, str. C. Moţilor.
Joi 10.11.2022 - Str. A. Vlaicu,str. V.Țepeș, str. V. Goldiș, str. P. Sandor.
Vineri 11.11.2022 - Str. Şt.O. Iosif, str. G. Coșbuc, str. C. Kikindei, str. Banat, str. Cânepei, str. Spre Lenauheim.


