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Tabăra de creaţie artistică

Duminică, 4 aprilie 2015, la Jimbolia a debutat ediţia 2015 a
Taberei de creaţie artistică "Stefan Jäger", la care participă 14
artişti din diverse ţări. Lucrările acestora vor fi expuse şi o parte
vor fi donate Oraşului Jimbolia.
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Hristos a înviat!

Ceea ce ne face unici pe noi, ca jimbolieni, este toleranţa şi
buna înţelegere cu cei din jur. Fie că sunt români, maghiari,
nemţi, romi sau sârbi, în Jimbolia trăiesc laolaltă în bună înţelegere şi armonie, învăţând unii de la alţii, adaptând obiceiuri,
tradiţii, fiind alături unii de ceilalţi la bine şi la greu. Mulţi îşi
aduc aminte că au trăit vremuri grele, departe de locul în care
s-au născut, iar acele momente nu pot fi şterse din istoria noastră, ca oraş. Nu putem să ne uităm trecutul, pentru că el ne face
ceea ce suntem astăzi. Acum, în Săptămâna Patimilor, puteţi
vedea la Muzeul Stefan jager o frântură de istorie a Banatului,
copie la indigo a multor poveşti trăite de jimbolieni, acum 70
de ani.
În fiecare an întâmpinăm Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului, pregătindu-ne din timp,
fizic şi moral. Ne pregătim casa, făcând curățenie generală, ne pregătim sufletul şi corpul,
prin post şi rugăciune. Ne gândim la cei din jur, mai necăjiţi sau mai puţin norocoşi şi încercăm să ne împăcăm cu cei care ne-au greşit. Sfintele Paşti să aducă lumină în viaţa şi în
sufletele dumneavoastră şi să vă binecuvânteze casa!
Hristos a Înviat!
primar,
Darius Adrian Postelnicu

Primăria şi Consiliul Jimbolia
urează tuturor credincioşilor un Paște fericit!
Frohe Ostern!
Boldog Husveti Ünnepeket!

WEBSITE NOU

Începând cu luna martie, Primăria
Jimbolia are un website nou, actualizat, mai uşor accesibil şi mai
bine structurat. În paginile sale
veţi găsi informaţii de actualitate
din administraţia publică dar şi
live webcam sau prognoza meteo. De asemenea, puteţi accesa
arhiva electronică a Jurnalului de
Jimbolia.

SE REIAU LUCRĂRILE LA
CANALIZARE

Aquatim SA anunţă cetăţenii că
imediat după sărbătorile pascale
se vor relua lucrările la canalizarea oraşului, întrerupte anul trecut
după ce a fost reziliat contractul cu
firma constructoare. Jimbolienii
vor trebui să mai suporte deranjul
cauzat de aceste lucrările, însă numai până la finele anului întrucât
până atunci acestea trebuie finalizate obligatoriu pentru a nu se
pierde finanţarea europeană.

DEMISIE ÎN CONSILIUL
LOCAL

Consiliul Local Jimbolia a luat
act de demisia consilierului local
UDMR Kaba Gábor, fost primar,
care a renunţat la funcţie din motive personale. El va fi înlocuit de
doamna Csutak Barbara-Matilda
de la aceeaşi formaţiune politică.

Jurnal de Jimbolia • aprilie 2015

GREVĂ GENERALĂ
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Colectivul primăriei Jimbolia se
solidarizează cu funcţionarii din
administraţia publică din toată
ţara care pregătesc în luna aprilie
o grevă generală de o zi. Protestul
se doreşte un semnal de alarmă
faţă de starea dezastruoasă a salarizării în administraţia publică.

Măsurători cadastrale la Jimbolia

Primăria orașului Jimbolia
info aduce la cunoștința cetățenilor că în perioada aprilie
2015 – mai 2015 se derulează proiectul ”Cadastru urban și
întocmire bază de date în orașul Jimbolia” al cărui beneficiar este Orașul
Jimbolia.
Lucrările de măsurători cadastrale sunt executate de către firma SC
GAUSS SRL din Timișoara. Cetățenii
orașului sunt rugați să permită accesul personalului delegat de către
firma menționată mai sus în interiorul curților pentru a facilita efectuarea măsurătorilor, care vor prezenta

cartea
de
identitate și
împuternicire emisă de
către primarul orașului
Jimbolia.

Menționăm
că cetățenii care nu vor permite accesul în incinta imobilelor (în curte)
a delegaților firmei SC GAUSS SRL
vor fi nevoiți în viitor să-și plătească
cheltuielile pentru actualizarea măsurătorilor topografice în vederea
includerii imobilelor în cadastru și în
baza de date urbană.

Noul regulament de
finanţare a ONG-urilor

Consiliul Local Jimbolia
a adoptat un nou regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru
activităţile desfăşurate de organizaţiile non-profit de interes local.

social

Dacă până acum finanţările erau
acordate, la propunerea Primăriei,
cu aprobarea Consiliului Local, de
acum înainte modul de funcţionare
va fi diferit. Astfel, Primăria va stabili
un program anual de finanţare şi va
deschide sesiuni de depunere a proiectelor la care vor putea participa

ONG-urile locale şi cele naţionale
care au filială la Jimbolia. Astfel, se
va întocmi o comisie care va analiza
proiectele potrivit unor criterii clar
definite.
Acum, Primăria pregăteşte prima sesiune de depunere a proiectelor ce
va fi deschisă în perioada imediat următoare. Printre asociaţiile non-profit din Jimbolia care pot beneficia de
finanţare se numără: Banat Ripensis,
Blythswood Banat, Asociaţia Femeilor Maghiare „Élet”, Asociaţia Csekonics, Asociaţia Tinerilor din Jimbolia,
Şcoala de fotbal „Marcel Baban”, Clubul de fotbal „Unirea”.

Raportul primarului 2014

A fost publicat raportul
info de activitate al primarului
aferent anului 2014, document care, pe lângă informaţii legate de activitatea edilului,
constituie o analiză la zi a stării economico-sociale a oraşului Jimbolia.

Raportul cuprinde cele mai relevante informaţii despre activitatea primarului şi a administraţiei publice
per ansamblu, dar şi date importante despre evoluţia economică, socială, culturală sau de sănătate a Jimboliei. Din acest tablou de ansamblu

se desprind concluzii importante:
economia oraşului este în creştere,
agricultura este tot mai performantă, bucurându-se de dotări tehnice
superioare, infrastructura de drum,
apă şi canal este într-o continuă
îmbunătăţire prin investiţiile masive efectuate în ultimii ani, asistenţa
socială este mult îmbunătăţită iar
investiţiile în sănătate, învăţământ şi
cultură dau roadele scontate.
Raportul poate fi consultat la primărie sau pe site-ul oficial de internet la
secţiunea „Raportul primarului”.

În amintirea jimbolienilor
deportaţi în URSS
În urmă cu 70 de ani, Jim-

martie 2015, un eveniment come-

din cele mai dramatice
experienţe din istoria ei:
peste noapte, sute de jimbolieni de
etnie germană erau somaţi să urce
în trenurile deportării ce aveau să-i
transporte la mii de km, în Uniunea
Sovietică. Pentru ei au urmat 5 ani de
iad, de foamete şi suferinţe, în urma
cărora mulţi au murit iar cei care au
supravieţuit s-au reîntors acasă cu
traume care nu s-au vindecat niciodată. În amintirea acestor suferinţe,
la Jimbolia a avut loc, în data de 14

început cu o slujbă comemorativă
la biserica romano-catolică oficiată
de părintele Davor Lucacela şi a continuat cu o dezbatere organizată la
Muzeul Stefan Jäger la care au fost
invitaţi şi membri ai Forumului German. Tot atunci a debutat în premieră la Jimbolia expoziţia „Rădăcini”
a artistei Renée Renard, ale cărei lucrări au făcut înconjurul lumii. Expoziţia de excepţie mai poate fi vizitată
pe tot parcursul lunii aprilie şi merită
cu adevărat văzută.

cultură bolia trecea printr-una morativ intitulat „Deportări” care a

"Rădăcini" - o incursiune tulburătoare în istoria
germanilor din Jimbolia şi Banat

Rădăcini este povestea familiei mele
din Tomnatic şi din Maşloc, cu origini
în Lorena şi Schwarzwald-ul secolului XVIII. O istorie reconstruită din
fotografiile, documentele şi scrisorile găsite într-o cutie veche pe care
ani de-a rândul nu am avut puterea
să o deschid. O târzie dar absolut
răvăşitoare înţelegere a ceea ce înseamnă cu adevărat „plecare”, „despărţire”, „dezrădăcinare”. Deportările
bunicilor în Rusia, ale străbunicilor
în Bărăgan, ale tatălui la Canal. Dedublarea la care eşti în permanenţă
supus atunci când eşti nevoit să trăieşti după cum vrea ISTORIA. Dar o la
fel de profundă înţelegere a faptului
că te poţi întoarce „acasă” chiar dacă
acolo nu te mai aşteaptă nicio casă,
că puterea credinţei şi supravieţuirea
Spiritului te salvează chiar şi atunci
când Istoria pare să nu-ţi mai dea nicio şansă.

Aveam doar o fotografie şi o sentinţa
judecătorească prin care i se declara
decesul în data de 24.01.1946, în lagărul de muncă nr.1651 din Ufalo/
Rusia. Într-o dimineaţă, acum câteva luni, mă gândeam din nou la el.
La faptul că deşi era de naţionalitate
franceză, ajunsese, probabil dintr-o
eroare, pe lista celor 68.000 de persoane de origine germană care în
ianuarie 1945 au fost deportate în
Rusia. Şi că probabil murise de foame, de frig, de epuizare, de neputinţă.

Despre bunicul meu Renard Ioan
Nicolae nu ştiam aproape nimic.

Deodată, în mijlocul gândurilor
mele, un porumbel s-a lovit cu putere de geam. Nu mi se mai întâmplase
niciodată aşa ceva şi mă întrebam
dacă ar putea fi adevărat că păsările sunt mesagerii Cerului. În aceeaşi
seară am primit, absolut neașteptat
și nesperat, informații despre el... Așa
am aflat că de fapt acolo, în lagăr,
bunicul meu s-a sinucis.
Renée Renard

CONCERT PASCAL LA
BISERICA ORTODOXĂ

În data de 9 aprilie 2015, de la orele 16:00, Corul Filarmonicii Banatul
"Ion Românu” va susţine la Jimbolia un concert coral sub bagheta
dirijorului Iosif Todea. Evenimen-

tul va avea loc la Biserica Ortodoxă
din Jimbolia. Programul coral religios va cuprinde piese specifice
Săptămânii Mari, inclusiv lucrări
de G. Musicescu, Gh. Cucu, E. Mandicevschi, P. Constantinescu. Intrarea este liberă. Vă aşteptăm!

PROGRAM PENTRU
AGRICULTORI

Asociaţia Grup de Acţiune Locală (GAL) Banat-Vest informează publicul că în perioada 2728.03.2015 a avut loc, la Jimbolia,
cea de-a doua activitate a proiectului "Tineri agricultori și agricultori,
construiesc împreună o agricultură
modernă, de o parte și de alta a
județului Timiș”, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007 – 2013 (PNDR), Axa 4
LEADER, măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”. Evenimentul a reunit deopotrivă 12
fermieri din teritoriul reprezentat
de asociația GAL Banat-Vest și 20
din cel reprezentat de GAL Țara Făgetului. Scopul activității a fost informarea participanților, însuşirea
şi implementarea practicilor, soluţiilor, măsurilor și a metodelor folosite de către fermieri în exploa
tațiile proprii.

ERATA

În ediţia precedentă a Jurnalului de
Jimbolia, la articolul "De vorbă despre
Petre Stoica", a fost publicată, în mod
eronat, informaţia că "premiile au fost
oferite de Blythswood Banat şi Primăria
Jimbolia". Precizăm că premiile au fost
oferite de Clubul Rotary Jimbolia şi
Primăria Jimbolia.
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Taxi la Jimbolia

Începând din această lună,
Jimbolia are un regulament
pentru activitatea de desfăşurare a taximetriei pe raza

fi parcate taxiurile şi anume în centrul
oraşului, pe partea laterală a bisericii catolice. Totodată, primul serviciu de taxi a
început să opereze în data de 8 aprilie.

Astfel, Primăria a stabilit un set de reguli
clare pe care taximetriştii autorizaţi trebuie să le îndeplinească pentru a opera
în legalitate şi a emis prima autorizaţie
de transport de acest tip. Totodată, a fost
amenajat un spaţiu clar definit unde vor

Este vorba despre firma ALSI TAXI care
are în acest moment 3 autoturisme, de
culoare albă, marcate cu însemnele corespunzătoare şi monitorizate din punct
de vedere tehnic. Operatorul efectuează curse 24 de ore din 24, atât în Jimbolia
cât şi în exterior. Detalii mai jos:

transport
oraşului.

SC PEISAJ HOSTA SRL

Societate de prestări servicii de
salubritate deţinută de Consiliul
Local Jimbolia, oferă servicii de
întreţinere şi amenajare spaţii
verzi, transport şi depozitare deşeuri, moloz, etc. Pentru
detalii şi tarife contactaţi nr. tel.
0256.361.047.

Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Jimbolia
(Pompierii): 0256360312

Pe scurt
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APEL LA CURĂŢENIE

Campania de curăţenie de primăvară s-a încheiat oficial, însă problemele legate de salubritatea pe
raza oraşului continuă să apară în
fiecare zi. De aceea facem un apel
către toţi cetăţenii din Jimbolia să
nu mai arunce gunoaie la marginea
oraşului şi să informeze autorităţile
locale atunci când sesizează cazuri
de nerespectare a regulilor privind
curăţenia.

CFR A PRELUAT RUTA
TIMIŞOARA NORD JIMBOLIA

CFR a anunţat că, din 18 martie, a
introdus trenuri pe ruta Timişoara

Naşteri

 Popa Naomi-Vanessa
 Man David-Sabrin
 Panait Alma
 Păşcălău Damian-Alexandru
 George Ricardo-Liviu
Bine aţi venit pe lume!

 Merjan Neda şi Andrei Lia-Alina
 Truşcă Eugen şi
Catargiu Loredana-Hermina
 Caldaraş Sandocan şi
Ciuraru Yasmina
 Cicioc Ion-Dumitru şi
Bucur Iulia-Raluca
 Geambazu Răzvan-Gabriel şi
Nechifor Raluca-Dumitriţa

Căsătorii

Fermierii vor putea depune cererea
unică de plată începând de luni, 6
aprilie 2015. Termenul final este 15
iunie 2015. De asemenea, în cererea de plată fermierii vor putea bifa
și căsuța corespunzătoare plăților
cuplate. În plus, cererea de plată va
putea fi depusă și online.

Nord – Jimbolia – Timişoara Nord,
după ce compania Regiotrans şi-a
pierdut licenţa de a mai opera pe
această rută. trenurile CFR pleacă
din Gara de Nord la orele 7.05 –
13.30 – 16.30 şi 19.30, iar din Jimbolia la orele 5.38 – 8.08 – 14.45 –
17.58.

Casă de piatră!

CFR Călători a mai anunţat că abonamentele achiziționate la trenurile
operatorului privat RegioTrans rămân valabile și pot fi utilizate fără
nici o taxă suplimentară pentru călătoria cu trenurile CFR Călători. De
asemenea, biletele pe această rută
vor avea acelaşi preţ ca şi cel practicat de operatorul privat. Astfel, un
bilet simplu de la Timişoara la Jimbolia costă 5,50 lei şi până la Cărpiniş – 4,50 lei. În plus, pentru un bilet
dus-întors CFR Călători acordă reducerea de 10%.

Decese

DEPUNEREA CERERILOR
DE PLATĂ LA APIA

Evidenţa populaţiei
martie 2015

† Moldovan Aurelia
Cioroianu Virineia
Trifoi Titu-Aurelian
Ciofu Mihai
Petrovici Margareta
Petrovici Iosif
Milovan Florica
Palamarciuc Tudor
Dulgheru Reta
Chirica Nina
Pîrţac Constantin
Vălcăneanţ Emil
Lazăr Adrian
Străuţ Elena †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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