
La sfârșitul 
lunii iulie și înce-
putul acestei luni 
am avut parte 
de o serie de ma-
nifestări cultura-
le și artistice cu 
adevărat unice. 
Au fost peste 60 
de evenimente de toate tipurile, 
care în multe orașe nu se întâmplă 
în decursul anilor, cu atât mai puțin 
în numai două săptămâni. Vreau 
să le mulțumesc tuturor celor care 
s-au implicat pentru buna desfășu-
rare a tuturor manifestărilor care 
au avut loc la Jimbolia. A fost un 
uriaș efort la care au pus umărul 
sute de oameni. Ar fi imposibil să îi 
menționăm aici pe toți cei care au 
participat la buna desfășurare, însă 
nu pot să îi uit pe colegii mei din 
Primărie pentru că au depus efor-
turi deosebite, muncind mult peste 
program și în timpul liber pentru 
ca totul să decurgă perfect. Apoi, 
angajații instituțiilor de cultură din 
subordinea Primăriei, colaboratorii 
noștri, diferite organizații de profil, 
s-au dedicat cu toții trup și suflet ca 
totul să iasă perfect. Le mulțumesc 
și Parohiilor – catolică și ortodoxă, 
precum și sponsorilor care ne-au 
sprijinit. Vreau să mulțumesc și par-
ticipanților care au venit în număr 
mare să asiste la aceste manifes-
tări, din Jimbolia, dar și de peste 
hotare. Aceste evenimente-ma-
raton au fost de neuitat, dar au 
reprezentat pentru noi nu doar o 
provocare de moment, ci au ridicat 
sus ștacheta pentru oraș.  

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Jimbolia a aniversat 250 de ani 
de existență

ÎN PERIOADA 3-7 august 2016, Jimbo-
lia a fost gazda celui mai mare eve-
niment cultural care a avut loc în lo-
calitate în ultimele decenii.  Pentru a 
marca împlinirea a 250 de ani de la 
înființarea orașului modern prin co-
lonizarea șvabilor - în 1766- , timp de 
patru zile, orașul a fost în sărbătoare. 
A fost un prilej ca orașul să își  reme-
moreze originile, având alături și nu-
meroși jmbolieni de origine germa-
nă care astăzi trăiesc peste hotare, în 
special cei din Germania.

În total, peste 30 de evenimente au 
fost organizate de către Primăria 
Jimbolia și instituțiile din subordi-
ne în colaborare cu organizația șva-
bilor originari din Jimbolia – HOG 
Hatzfeld.  Manifestările au debutat 
cu primirea invitaților și derularea 
amintirilor despre Jimbolia de odi-
nioară, prin instalații fotografice și 
un film documentar, și au continuat 
cu expoziții, lansări de carte, concer-
te de muzică clasică, simpozioane.  
(Continuarea în pagina 2)
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Mulțumiri

•	 POSTELNICU DARIUS- 
ADRIAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FERESCU LAURA MĂRIO-
ARA - 37 ani- Jurist;

•	 TABEICĂ NECULAI - 61 
ani- Șofer;

•	 SCROB RADU-NICOLAE - 
37 ani- Inginer;

•	 PRCSINA IANCU - 42 ani- 
Inginer Electronist

•	 CIOFIAC IOAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FLORE CRISTIAN - 31 ani - 
Electronist;

•	 CIUCIULETE PETRU - 67 
ani- Economist;

•	 PANAIT MIHAI - 36 ani- 
Veterinar;

•	 VASILACHE COSTEL - 49 
ani- Tehnician;

•	 STĂNCHESCU-GOLBAN 
LIVIA-DOINA - 58 ani- Pro-
fesor;

•	 BURA VASILE - 55 ani- 
Economist;

•	 NICORICI ILIE - 57 ani- 
Geamgiu;

•	 BARNA PETRU-LADISLAU 
- 52 ani- Tehnician;

•	 TODICA MARIN - 67 ani- 
Maistru;

•	 FEIER FELICIA - 28 ani- 
Asistent Farmacist;

•	 DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;

•	 ISTINIE ADINA - 38 ani- 
Profesor;

•	 BORCAN CARMEN - 37 
ani- Contabil;

•	 RICĂ MARIAN -59ani- 

Instructor Sportiv;
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Mulțumim sponsorilor Jubileului și Zilelor Jimboliene: 
Sumida, Kabelsysteme, Wittronic, Nis Petrol, Forumul German din 

Jimbolia, HOG Hatzfeld, Koch Josef, Zappe Erwin
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Anunț 
angajare 

S.C. PEISAJ HOSTA SRL angajează 
muncitori calificați și necalificați 
pentru întreținerea spațiilor verzi 
și construcții. Candidații pot de-
pune C.V.-urile la adresa de e-mail: 
peisaj_hosta@yahoo.com sau la 
sediul firmei, aflat pe Str. Albine-
lor, nr. 23. Informații suplimentare 
se pot obține la numărul de tele-
fon: 0256/361047.

Avansează lucrările 
la noua piață agroa-

limentară
SE LUCREAZĂ din plin la construc-
ția noii piețe agroalimentare din 
Jimbolia. La începutul lunii august 
a fost terminată perna de balast 
și s-a început turnarea fundați-
ei pentru viitoare hală. Lucrarea 
este în grafic, noua piață urmând 
să fie inaugurată în vara anului 
viitor. Până atunci, activitatea co-
mercială se organizează pe strada 
Gh. Doja, unde au fost delimitate 
locuri pentru fiecare vânzător iar 
Primăria, prin Peisaj Hosta, a pus 
la punct un sistem eficient de sa-
lubrizare rapidă după fiecare zi de 
piață. 

Vitralii noi la 
Biserica ortodoxă 

PRIMĂRIA Jimbolia a contribuit cu 
fonduri pentru susținerea bisericii 
ortodoxe din Jimbolia. La cererea 
parohiei, a fost aprobată finan-
țarea pentru 
s c h i m b a r e a 
g e a m u r i l o r 
deter iorate. 
Au fost mon-
tate vitralii 
care au înfru-
musețat su-
plimentar lă-
cașul de cult, 
mai ales că, în 
data de 15 august a avut loc hra-
mul bisericii. 

Jimbolia a aniversat 250 de ani 
de existență

(continuare din pagina 1)
Pentru a păstra simbolul Jimboliei 
de altădată, a avut loc și ridicarea po-
mului de Kirchweih - care a dat star-
tul petrecerii, așa cum se întâmpla în 
oraș și acum 250 de ani. De aseme-
nea, a fost dezvelit și un monument 
dedicat acestei frumoase aniversări. 

Manifestarea a culminat duminică, 7 
august 2016, când străzile Jimboliei 
s-au animat, din nou, pe ritmurile 
de odinioară ale fanfarei, în timp ce 
tineri și vârstnici deopotrivă au îm-
brăcat straiele șvăbești tradiționale 

și au făcut o frumoasă paradă de kir-
chweih prin centrul orașului. După 
slujba festivă de la biserica catolică, 
seara fost dedicată petrecerii, jimbo-
lienii de pretutindeni petrecând la 
Balul de Kirchweih la cortul din spa-
tele Casei de Cultură.  

Prin această manifestare unică, s-a 
dorit rememorarea spiritului orașu-
lui nostru, dar și păstratrea identității 
culturale care au influențat atât arhi-
tectura, cât și modul de viață și gân-
direa oamenilor care trăiesc astăzi pe 
aceste locuri.

A început modernizarea centrului 
civic al Jimboliei  

UN ROL CENTRAL în buna desfășurare 
a Jubileului l-a jucat piațeta din fața 
bisericii romano-catolice, din centru, 
finalizată cu puțin timp înainte de în-
ceperea manifestărilor. În acest scop, 
Primăria a insistat ca lucrarea să fie 
prioritizată, rezultatul fiind unul de-a 
dreptul spectaculos, foarte apreciat 
de jimbolieni și de invitați deopotri-
vă. 

În plus, Primăria lucrează cu un ar-
hitect peisagist pentru a instala aici 
mobilier urban modern – băncuțe, 
arbuști, coșuri de gunoi etc.  Spațiul 

și-a dovedit pe deplin utilitatea pen-
tru evenimentele culturale.

Însă noua piațetă este doar etapa I 
din proiectul mai amplu de moder-
nizare a centrului civic jimbolian. A 
doua etapă o constituie realizarea 
unei piațete similare, în oglindă, pe 
partea opusă bisericii. Constructorul 
a început organizarea șantierului și 
se pregătește să înceapă lucrarea. Pe 
măsură ce vor fi disponibilizate fon-
duri, vor continua lucrările, în etape, 
până la reabilitarea întregii zone cen-
trale. 

Foto: David Cioica, Eduard Benga, Televiziunea Jimbolia, Inffo Jimbolia



Se asfaltează strada Republicii, 
în zona Gării

AU ÎNCEPUT lucrările de modernizare a 
străzii Republicii pe tronsonul dintre 
intersecția cu strada Spre Nord (BCR) 
și Gara Jimbolia, ultima porțiune ră-
masă nereabilitată. Este prevăzută 
reabilitarea căii rutiere, schimbarea 
bordurilor și amenajarea parcărilor 
laterale. 

3

Zilele jimboliene 2016
ZILELE ORAȘULUI Jimbolia au fost un 
succes deplin și în acest an, vremea 
bună și oferta bogată de evenimen-
te atrăgând mii de jimbolieni, dar și 
de invitați din țară și de peste hota-
re. Deschiderea oficială a fost făcu-
tă de primarul Jimboliei alături de 
primarul orașului Mórahalom, care 
au semnat, cu această ocazie, proto-
colul de colaboare și înfrățire dintre 
cele două localități. Totodată, au fost 
acordate diplome de excelență pen-
tru cele mai implicate persoane din 
viața comunității din Jimbolia.

Pe parcursul a patru zile, s-au succe-
dat evenimente culturale, artistice și 
sportive, și în tot centrul orașului a 
fost o atmosferă de sărbătoare. Vizi-

tatorii și participanții au avut la dis-
poziție diferite standuri comerciale 
cu mese, jocuri și multe altele. 

Deoarece Zilele Jimboliene sunt 
deja o tradiție, nici în acest an nu a 
lipsit  muzica de calitate, susținută 
de cântăreți și trupe de renume nați-
onal: Alex Velea, Randi, Alessia, Anna 
Lesko, Voltaj etc, pentru concertele 
acestea sosind inclusiv spectatori 
din alte comune sau orașe, chiar și 
din Timișoara.

Unul dintre cele mai așteptate și 
apreciate momente a fost focul de 
artificii, la finalul manifestărilor cerul 
orașului fiind brăzdat de lumină și 
culoare minute în șir.

Structura anului 
școlar 2016 - 2017 

STRUCTURA anului școlar 2016-2017 
s-a modificat, astfel încât școala va 
începe pe 12 septembrie 2016 și 
se va încheia pe 23 iunie 2017. Mai 
mult, „Școala Altfel” se va extinde 
pe o perioadă de 8 zile, față de 5 
anul trecut, iar olimpiadele și con-
cursurile naționale vor fi organiza-
te în vacanța de primăvară.

35 DE SĂPTĂMÂNI DE CURSURI
Anul școlar 2016-2017 are 35 de 
săptămâni de cursuri, însumând 
169 de zile lucrătoare. Semestrul 
I are 18 săptămâni dispuse în pe-
rioada 12 septembrie 2016 – 3 
februarie 2017. Elevii vor veni la 
clase pe 12 septembrie pentru a 
participa la activităţile din prima 
parte a programului „Școala Al-
tfel”, urmând ca pe 15 septembrie 
să aibă loc festivităţile de deschi-
dere. 

Vacanţa de iarnă va avea 3 săp-
tămâni, între 17 decembrie 2016 
– 8 ianuarie 2017, iar vacanţa in-
tersemestrială va fi între 4 – 12 
februarie 2017. Clasele și grupele 
din învăţământul primar mai au o 
vacanţă între 29 octormbrie 2016 
– 6 noiembrie 2016. Semestrul II 
are 17 săptămâni dispuse în peri-
oada 13 februarie – 23 iunie 2017. 
Vacanţa de primăvară este pro-
gramată între 19-30 aprilie 2017, 
iar elevii vor lua vacanţa mare pe 
23 iunie și vor reveni la școală pe 
11 septembrie 2017. Clasele ter-
minale din învăţământul liceal vor 
încheia cursurile pe 2 iunie 2017, 
iar cei de clasa a VIII-a pe 16 iunie.
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Evidenţa populaţiei 

 Na
şt
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i  

 Hălmăgean Sorin-Ionel cu  
Szoke Alexandra-Bianca
 Sandor Florentin cu 

Ciui Daniela
 Samoilă Săndel cu 
Mihalache Petronela

 Torcos Mario-Adreas cu 
Șipețean Ruxandra

 Trifoi Marius-Octavian cu 
Grigoraș Ioana-Alexandra
 Albu Ionuț-Cătălin cu 

Filip Dana
 Stoica Narcis cu 
Petrovics Luxandra

 Cicio David-Jason cu 
Bălan Miriam-Dariela

 Mathe Cristian-Ioan cu 
Anton Andrada- Gabriela
 Zocskar Alexandru cu 

Firu Cristina-Daniela
 Roman Neculae cu 
Crasnoșanu Cristina
 Rudu Gabriel cu 

Minciună Ionela-Diana
 Puica Adrian-Marin cu 

Stoicu Ana-Maria
 Ciucliuc Viorel cu 

Petreanu Gabriela-Simona
 Karancsony Gabriel cu 

Ulici Larisa-Roxana

Casă de piatră!

Că
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to
rii

† Takacs Mihai
Gall Victoria
Dobre Vasile
Szasz Agneta

Sîrb Bogdana-Simona
Mic Gheorghe
Hegyi  Ludovic

Takacs Ida
Andrei Marioara

Novac Emil
Maftei Costică
Toderaș Sofia †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Renovarea bisericii 
romano-catolice Sf. Wendelin din 

Jimbolia a fost finalizată
SE ÎMPLINESC trei ani de când, Parohia 
romano-catolică Jimbolia sub con-
ducerea preotului Davor Lucacela, 
în parteneriat cu HOG Hatzfeld și Pri-
măria Jimbolia, a început un amplu 
proces de restaurare a bisericii din 
centru. Trei ani de lucrări complexe, 
care au necesitat mari eforturi, dar 
care au fost încununate de succes cu 
ocazia Jubileului 250 ani, aniversare 
care coincide cu cea a lăcașului de 
cult, construit tot în urmă cu 250 de 
ani, în 1766. 

În cele două secole și jumătate de 
viață, biserica a fost renovată doar 
de câteva ori, motiv pentru care, s-a 
ajuns la un stadiu critic, fiind nevo-
ie de intervenții structurale. Rezul-
tatul eforturilor concertate, cu un 
larg sprijin din partea unor sponsori 
inimoși din localitate și din Germa-
nia, este unul excepțional. Întreaga 
structură este renovată, pe interior 
și pe exterior, dar mai este lucru la 
unele finisaje interioare, mobilier și 
picturi. 

Normele privind buna gospodărire, 
întreținere și curățenie, păstrarea 

liniștii și ordinii publice 
Art.3 Desfundarea canalelor pluviale și a canalelor pentru apa menajeră în 
vederea inundațiilor ori formării apelor stagnante se face de către persoane 
fizice și persoane juridice în fața locuinței, respectiv în fața sediului.
Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancționează cu amendă între 
100 – 300 lei.
Art.7 Este interzisă:
a) scoaterea gunoaielor și a apelor uzate, măturate din localuri, magazine 
sau imobile, pe străzi, precum și îndepărtarea gunoiului măturat de pe tro-
tuare în rigole sau pe carosabil.
Pentru nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat, persoanele fizice se sancți-
onează cu amendă între 100 – 300 lei, iar persoanele juridice între 300 – 500 lei.
Art. 8 Se interzice deranjarea liniștii publice prin folosirea aparatelor de am-
plificare a sunetelor peste nivelul legal admis, pe domeniul public și privat, 
atât în imobile cât și în autoturisme, cu excepția evenimentelor organizate.
Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancționează cu amendă între 
100 – 300 lei.

 Haninciuc David-Edan
Liță Maya-Ayana

Stoian Miruna-Sofia 
Bine aţi venit pe lume!


