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Laptopuri și tablete pentru elevii 
din Jimbolia, cu bani europeni

La final de an 

Doresc tuturor jimbolienilor 
ca Sărbătoarea Nașterii Domnului 
Iisus Hristos să le aducă pace, 
sănătate și liniște sufletească.

Mulțumesc pe această cale 
cetățenilor orașului nostru, care în 
acest an și-au dovedit cu prisosință 
atașamentul față de Jimbolia. 
Rămân la părerea că doar prin 
eforturi comune, localitatea noastră 
poate atinge nivelul de dezvoltare 
pe care cu toții ni-l dorim.

Anul acesta orașul nostru a 
primit titlul de Stațiune Turistică 
de Interes Local, titulatură care ne 
onorează și ne responsabilizează.

De altfel, toate proiectele 
demarate, din domeniul 
culturii, educației, sănătății, 
turismului, transportului local, de 
infrastructură și pentru protecția 
mediului au menirea de a dezvolta 
urbea noastră și de a contribui la 
îmbunătățirea nivelului de trai a 
locuitorilor acesteia.

În anul 2023 vom accesa 
noi finanțări și vom continua 
implementarea proiectelor deja 
începute.

Privind cu speranță înspre 
viitor, urez tuturor La mulți ani!

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,

Primarul Orașului Jimbolia

Prin intermediul proiectului „Achiziționare 
tablete școlare și alte echipamente IT pentru 
dotarea școlilor de pe raza Orașului Jimbolia, 
Județul Timiș”, administrația locală a câștigat 
o finanțare nerambursabilă în cuantum de 
2.915.244,61 lei (inclusiv TVA). 

Au fost achiziționate 1275 tablete școlare 
cu internet 24 luni inclus, 61 table interactive 
și 105 laptopuri, acestea fiind predate școlilor 
din Jimbolia.

Astfel, în luna noiembrie a anului 
curent, Școlii Gimnaziale Jimbolia i-au fost 
repartizate 670 de tablete, 57 de laptopuri 
și 38 de table interactive, în timp ce Liceul 
Tehnologic Jimbolia a primit 605 de tablete, 
48 de laptopuri și 23 de table interactive.

Așadar, în toate sălile de clasă din cele 
două unități de învățământ au fost instalate 
table interactive, iar fiecare elev va beneficia 
de o tabletă cu internet valabil 24 de luni, 
profesorilor revenindu-le câte un laptop.

Asigurarea bazei materiale, respectiv 
dotarea instituțiilor de învățământ 
preuniversitar cu echipamente didactice 
IT reprezintă o măsură esențială pentru 
descurajarea absenteismului și reducerea 
fenomenului de abandon/părăsire timpurie 
a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire 
și tranziție spre niveluri superioare de 
educație.

Autoritățile locale se preocupă constant 
pentru a investi în infrastructura educațională, 
învățământul având un impact major asupra 
formării și dezvoltării tinerei generații .

Această investiție a Primăriei Orașului 
Jimbolia reprezintă una dintre cele mai 
semnificative contribuții în domeniul 
educației din ultimii ani, alături de 
construirea, reabilitarea și modernizarea altor 
instituții de învățământ.

Proiectul s-a derulat în cadrul Programului 
Operațional Competitivitate.

Vă doresc ca sărbătorile de anul acesta
să fie prilej de încredere, speranță 

și iubire. Sărbători fericite cu bucurii 
și împliniri alături de cei dragi!

Darius-Adrian Postelnicu 
Primarul Orașului Jimbolia Cu ocazia sărbătorii 

Nașterii Mântuitorului 
și a Noului An,

Primăria și Consiliul Local 
al Orașului Jimbolia 

vă urează 
multă sănătate, 
belșug și noroc!

Sărbători fericite!
La mulți ani!
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O, brad frumos! 

Borders of Rock

În data de 13 decembrie 2022, la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia a avut loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Tradiții 
și Obiceiuri de Crăciun „O, brad frumos!”. 

Publicul participant a fost încântat de recitalurile susținute de Corul Floris, trupa Sonivius Vappae din Ungaria și bine-cunoscutul 
muzician Ducu Bertzi. 

În cadrul acestui eveniment s-au acordat premii familiilor care au serbat 50 de ani de căsnicie. 

În data de 29 octombrie 2022 a avut loc evenimentul 
„Borders of Rock”. Prin intermediul acestei acțiuni, 
confinanțate de Consiliul Județean Timiș prin programul 
TimCultura 2022, s-a dorit să se formeze o emulație în jurul 
artiștilor din zona DKMT.

Astfel, pe scenă au urcat trupele: Monokrom (România), 
The Hidden Jester (Jimbolia, România), Axis (Serbia), AB/
CD (Ungaria), Timpuri Noi (România).

Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Jimbolia

Cu prilejul Zilei Naționale a României, la Jimbolia s-a organizat un eveniment menit să celebreze însemnătatea sărbătorii 
de 1 Decembrie, dar și să rememoreze eroii neamului.

Acțiunea la care au participat reprezentanți ai Poliției, Poliției de Frontieră, Jandarmeriei, Școlii Gimnaziale și Liceului 
Tehnologic Jimbolia a avut mai multe momente. La Monumentul Eroilor s-au depus coroane în amintirea înaintașilor 
vrednici și s-a organizat o slujbă religioasă.

Elevi pregătiți de doamnele Bianca Balogh, Anelise Cristea și Domnica Cojocaru au susținut un moment artistic.
Totodată, dorim să evidențiem gestul frumos al firmei Aquis Systems S.R.L., care și-a arătat respectul pentru însemnătatea 

acestei zile, achiziționând în acest sens o coroană pentru a fi depusă la Monumentul Eroilor.
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Colaborare cu Muzeul Național 
al Banatului din Timișoara

Proiect dedicat patrimoniului orașului Jimbolia
În vara anului 2022, Jimbolia 

a fost desemnată câștigătoarea unui 
concurs de proiecte organizat de 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest cu scopul de a identifica și de a 
atrage atenția asupra unor elemente cu 
valoare patrimonială. 

Pentru că în localitatea noastră 
încă se află multe clădiri cu arhitectură 
deosebită, realizate în urmă cu aproape 
un secol și pentru că există multe 
informații istorice relevante referitoare 
la trecutul și multiculturalitatea așezării, 
organizatorul competiției a dorit să 
elaboreze o un document vast care să 
totalizeze cât mai multe dintre valorile 
patrimoniale ale Jimboliei. 

În acest proiect sunt implicate încă 
două instituții prestigioase: Facultatea 
de Arhitectură și Urbanism din cadrul 
Universității Politehnica din Timișoara și 
Kommunales Denkmalkonzept Bayern 
(Institutul Patrimoniului din Bavaria, 
Germania). Facem un apel, pe această 

cale, către toți jimbolienii care sunt 
posesori ai unor clădiri ce mai păstrează 
elemente de demult: fațade în diferite 
stiluri arhitecturale, ferestre și uși de 
lemn realizate în perioada de dinaintea 
socialismului, porți din metal ale căror 

elemente sunt nituite și nu sudate, garduri 
sau acoperișuri realizate din produse 
ceramice ale fabricii Bohn etc. 

Nu distrugeți aceste valori pentru 
că ele reprezintă parte a identității 
noastre!

Muzeele și casele memoriale din Jimbolia au fost invitate de către Muzeul Național al Banatului din Timișoara să 
participe la o expoziție comună. Aceasta se va deschide în 21 decembrie și va putea fi vizitată până în luna februarie a 
anului viitor. 

Pe lângă Jimbolia, la acțiune participă muzee din Arad, Lugoj și Caransebeș.
Inițiativa este binevenită întrucât 

Jimbolia va începe încurajator anul 2023, 
cel în care Timișoara va avea statutul de 
Capitală Europeană a Culturii. Având în 
vedere că Jimboliei i-a revenit misiunea de 
a prezenta aspecte ale sectoarelor comerț, 
meșteșugărie și industrie, câteva dintre 
obiectele propuse spre expunere sunt: lada 
de breaslă ce amintește de înființarea uniunii 
breslelor în 1823, colecția pe anul 1907 a 
ziarului Zsombolyaer Zeitung, catalog de 
produse al firmei Bohn, afiș al magazinului 
lui Josef Kohl. 

Pe lângă acestea, dintr-o colecție 
personală sunt incluse o sticlă de sifon, mai 
multe cărți poștale din perioada antebelică, 
o medalie emisă la expoziția meșteșugărească 
de la Jimbolia din 1908 și o cutie pentru 
pălării a fabricii Decker.
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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.

POLIȚIA ORAȘULUI JIMBOLIA
Str. Republicii nr. 16

Telefon: 0256/478861

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

40 de ani de înfrățire cu Kikinda

Jimbolia și Kikinda sărbătoresc anul acesta 40 de ani de la 
semnarea primului acord de înfrățire. Cu această ocazie, partenerii 
sârbi au organizat o ceremonie, care să marcheze momentul 
aniversar.

Primarul, Darius-Adrian Postelnicu, a fost invitat de edilul din 
Kikinda, Nikola Lukač, să participe la manifestări alături de o delegație 
din Jimbolia.

În cadrul ceremoniei oficiale în care s-au marcat oficial cele 
patru decenii de colaborare între Jimbolia și Kikinda, primarii celor 
două orașe s-au adresat celor prezenți, descriind atât relația construită 
până în prezent prin efortul și entuziasmul ambilor parteneri, cât și 
perspectiva lor pentru continuarea colaborării, semnând în acest sens o 
Declarație de Prietenie.

„ Cele două așezări de frontieră, situate în județul Banatul de Nord 
în partea sârbă și județul Timiș în partea română, sunt caracterizate 
printr-o moștenire culturală și istorică comună. De-a lungul anilor, 
reprezentanții celor două localități au fructificat înțelegerile anterioare 
prin implementarea unor proiecte care vizau colaboarea atât în plan 
material, cât și în plan spiritual. Dincolo de relațiile oficiale, nu putem 
să nu amintim de prieteniile existente între familii române și sârbe, 
de familiile mixte întemeiate.” a declarat Darius-Adrian Postelnicu la 
ceremonia găzduită în sala festivă a Primăriei Kikinda.

Programul manifestărilor a inclus și un moment artistic susținut 
de Corul Floris din Jimbolia, precum și de Corul Kornelije Stancovic 
din Kikinda.

A fost prezentă la ceremonie și doamna Anca Popa, reprezentant al 
Ambasadei României în Republica Serbia, care a felicitat reprezentanții 
autorităților locale și i-a încurajat să mențină și să fructifice această 
relație de cooperare prin atragerea și implementarea de proiecte 
comune.


