
În numele 

întregului oraș, 

vreau să le 

adresez celor de 

la Blythswood 

Banat un sincer 

„La mulți ani”, 

cu ocazia împlinirii a 15 ani de ac-

tivitate la Jimbolia. Le mulțumesc 

tuturor celor care s-au implicat în 

proiectul Blythswood, pentru că și-

au dedicat timpul, energia și banii 

pentru a aduce un strop de spe-

ranță în viața copiilor defavorizați 

din Jimbolia și împrejurimi. Fără 

activitatea de caritate desfășurată 

în mod neobosit în ultimii 15 ani, 

acești copii, deveniți apoi adoles-

cenți, adulți, părinți, nu ar fi fost 

astăzi parte integrantă a societății. 

Însă este de datoria noastră, a tu-

turor, să ne aducem contribuția. În 

ultimii ani, am încercat să susținem 

tot mai mult activitățile Asociației 

Blythswood și ne propunem ca pe 

viitor, să ne implicăm mai mult, 

împreună cu instituțiile de învăță-

mânt, sănătate și asistență socială, 

pentru a acționa în mod integrat 

și eficient pentru a preveni aban-

donul școlar și a oferi o alternativă 

viabilă copiilor defavorizați din 

Jimbolia. 

Primar,

Darius Adrian Postelnicu

De 15 ani, Blythswood oferă o 
șansă în viață copiilor 

defavorizați ai Jimboliei
S-AU ÎMPLINIT 15 ani de când asocia-
ția de caritate Blythswood – Banat, 
și-a început activitatea la Jimbolia, 
cu scopul de a preveni și a reduce 
abandonul școlar. O adevărată plagă 
socială de care, la începuturile anilor 
2000, nimănui nu-i păsa. Beneficiind 
de sprijin din Marea Britanie, o echi-
pă formată de Adrian Popa începea, 
în 2001, să-i ajute pe copiii din fami-
lii dezorganizate sau cu probleme, 
oferindu-le o masă caldă, un loc în 
care să-și facă temele, să se joace și 
să desfășoare tot felul de activități 
creative.  Să-i țină pe drumul cel bun, 
pentru ca șansa lor în viață să nu fie 
irosită.

15 ANI DE MUNCĂ ASIDUĂ
Asociația și-a avut mai întâi sediul pe 
strada Ioan Slavici, într-o casă veche 
cumpărată și recondiționată prin for-
țe proprii. Apoi, în 2012, beneficiind 
de un proiect european, a fost înfiin-
țat centrul de zi din Cartierul Futok, 
mult mai mare și mai bine dotat.

În cei 15 ani de activitate, peste 350 

de copii din Jimbolia și din comune-
le din jur au trecut prin mâinile Aso-
ciației. Ce-i drept, nu toți au reușit să 
facă față cerințelor: unii au abando-
nat, alții au făcut progrese notabile 
pentru ca, mai apoi, să regreseze. 
Însă, pentru majoritatea acestor co-
pii, Blythswood a fost a doua lor șan-
să, un sprijin nesperat atunci când 
viața le-a întors spatele. Au reușit să 
termine școala, să învețe o meserie, 
să devină cetățeni de nădejde. Cei 
mai silitori au terminat o facultate și 
au reușit să aibă cariere de succes.

„Din 2001 până acum, evoluția este 
enormă. La început ne-am izbit de 
un dezinteres cras din partea tuturor. 
Nimeni nu se ocupa de acești copii, 
care n-aveau nicio vină, erau practic 
abandonați. Acum găsim mult mai 
multă înțelegere și colaborare la in-
stituții, deși există loc pentru mai 
bine”, povestește Adrian Popa, pre-
ședintele asociației. 

(continuarea în pagina 2)
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•	 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;

ECHIPA PNL 
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La mulți ani, 
Blythswood!
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Strada 
Republicii, asfaltată 

în zona Gării 
S-AU ÎNCHEIAT lucrările de asfaltare 
a străzii Republicii, în zona blo-
curilor de la Gară. Mai mult decât 
atât, s-au schimbat bordurile și 
s-au amenajat locurile de parcare. 
Mai urmează acum ca, în funcție 
de condițiile meteo, să fie realizate 
și marcajele.

Rectificare de buget
CONSILIERII LOCALI au votat rectifi-
carea bugetului Primăriei pe anul 
2016 pentru a reloca unele sume 
de la proiecte ce nu pot fi finali-
zate în acest an pentru finanța-
rea de studii și proiecte necesare 
investițiilor de anul viitor. Sunt 
prevăzuți bani pentru întocmirea 
documentațiilor pentru reabilitări 
de drumuri și trotuare, refacerea 
carosabilului în zona Futok-Aba-
tor, carosabil și trotuare în zonele 
de blocuri de pe străzile Republicii 
și Mărășești, extinderea rețelei de 
iluminat public. Aleșii au mai decis 
alocarea sumei de 50.000 lei pen-
tru Căminul de Bătrâni și 80.000 
lei pentru acoperirea de cheltuieli 
materiale la școli.

Asociația RoRec 
invită  la colectare 

ASOCIAȚIA ROREC în parteneriat cu 
Primăria orașului Jimbolia, orga-
nizează, în data de 19 noiembrie 
2016, o acțiune de colectare din 
campania „Locul deșeurilor nu e în 
casă. Trimite-le la plimbare!”. Deșe-
urile electrice și electronice se vor 
colecta, începând cu ora 10:00, la 
următoarele puncte fixe: Platou 
Gara CFR, Platou Casa de Cultură, 
Platou SC Sumida SRL, Platou in-

tersecția str. Dr. Diel.

De 15 ani, Blythswood oferă o șansă 
în viață copiilor defavorizați 

ai Jimboliei
(continuarea din pagina 1)
„SPER SĂ NU MAI FIE NEVOIE DE NOI”
În prezent echipa Blythswood a 
ajuns să numere 20 de persoane, de 
la asistenți sociali specializați, la pe-
dagogi și cadre didactice. Lor li se 
adaugă, periodic, și alți voluntari. Ac-
tivitatea Asociației s-a extins dincolo 
de Jimbolia, pentru a interveni la ca-
zuri din Clarii Vii, Grabaț, Lenauheim, 
Comloșu Mare și Comloșu Mic. Și si-
tuațiile cu care se confruntă s-au mai 
schimbat, principalul fenomen fiind 
acum cel al copiilor cu părinții ple-
cați în străinătate. 

„Repetenția și abandonul școlar sunt 
încă la un nivel prea ridicat în Jimbo-
lia. De aceea ne propunem să deru-
lăm un proiect împreună cu Primă-
ria, Liceul, școlile și grădinițele ca să 
prevenim la nivel integrat, de la pre-
școlari și până la elevii de liceu”, mai 
spune Adrian Popa. Ce îl motivează 
să continue? „Copilul care rămâne pe 
dinafară, care nu are șansa celuilalt, 
el este cea mai mare motivație. Sun-
tem într-o tranziție care durează mai 
mult decât ne-am așteptat, dar sper, 

sincer, ca într-o bună zi să nu mai fie 
nevoie de noi”, a mai spus acesta.

EVENIMENTE ANIVERSARE
Aniversare a 15 ani de activitate a 
fost un prilej pentru Blythswood să 
organizeze diferite manifestări: o 
masă festivă cu copiii abonați la Cen-
trul de Zi și părinții lor,  un concert de 
muzică jazz susținut de „Trompetre și 
prietenii” la Biserica romano-catolică 
din centrul orașului, un concert de 
muzică gospel la care au participat 
peste 100 de cântăreți de la Timișoa-
ra Gospel Project. Nu în ultimul rând, 
organizatorii s-au gândit și la un alt 
fel de concert, „Gospel fără bariere”, 
chiar în sânul comunităților celor 
mai sărace din Jimbolia, acolo unde 
o voce caldă, o vorbă bună și o strân-
gere de mână ajung foarte rar.

Aproape 2000 de arbori 
au fost plantați la Jimbolia 

PE PARCURSUL lunii octombrie, Primă-
ria Jimbolia a efectuat o amplă ac-
țiune de plantare de arbori în oraș. 
Aproape 2000 de pomi, din diferite 
specii, au fost sădiți în câteva zone. 
La marginea orașului, către vamă, au 
fost plantați 1.200 de arbori din so-
iul ornamental catalpa iar în unele 
zone centrale s-au  pus primii platani 
nobili dintr-un lot de circa 1000 de 
bucăți.

Trebuie spus că toți acești arbori au 
fost donați Jimboliei de către dom-
nul dr. ing. Ioan Șandru, fost director 
al Stațiunii de Cercetări Agricole Lo-
vrin, cercetător de peste 50 de ani în 
domeniul silviculturii. 

Strategia Primăriei este de a crea 
noi zone verzi în jurul orașului, de a 
înlocui treptat arborii îmbătrâniți și 
bolnavi, pomii fructiferi plantați pe 
domeniul public și de a reface zone-
le deteriorate de lucrările la canaliza-
re. Introducerea platanului nobil pe 
străzile din Jimbolia va îmbunătăți 
semnificativ aspectul orașului.



Ambasadorul Austriei în vizită 
la Muzeul „Stefan Jäger”

ÎN DATA 7 octombrie 2016, Muzeul 
„Stefan Jäger” din Jimbolia a primit 
un grup de vizitatori format din 70 
de personalități membre ale Uniunii 
Asociaților Germanilor din Vechea 
Monarhie Austro-Ungară. Aceștia 
s-au întrunit, în perioada 6 - 8 oc-
tombrie, la Timișoara, cu ocazia ce-
lei de-a 16-a ediții a simpozionului 
anual cu tema: „Poate fi o minoritate 
o forță moderatoare în societate?”.  

Din delegația care a vizitat Muzeul 
„Stefan Jäger” au făcut parte: am-

basadorul Austriei în România, E.S. 
domnul Gerhard Reiweger, prof. dr. 
Hans Dama, conf. dr. Andrea Kolbus 
de la Universitatea de Medicină din 
Viena, prof. Simion Dănilă, prof. univ. 
dr. Nelu Brădean-Ebinger, dna. An-
nemarie Podlipny-Hehn, dl. Dorel 
Usvad.

Distinșii vizitatori au fost încântați să 
vadă Atelierul si lucrările originale 
ale pictorului Stefan „Jäger”, sala de 
Etnografie, Camera Șvăbeasca și să 
admire lucrările de artă contempo-
rană realizate de artiști plastici profe-
sioniști, găzduite de Galerie de Artă. 
Vizita s-a încheiat în Sala Personali-
tăților Jimboliene într-o atmosferă 
destinsă.

Angela Chici 
referent Muzeul „Stefan Jäger”
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Palatul Csekonics, de la sediu al 
Primăriei la obiectiv turistic și cultural
PALAT, CASTEL, CONAC – oricum i-ați 
spune, clădirea care adăpostește as-
tăzi Primăria Orașului Jimbolia, fostă 
reședință a contelui Csekonics, este 
un monument în sine, una din puți-
nel reședințe nobiliare rămase în pi-
cioare și bine conservate, din întreg 
județul Timiș. Este mărturia preți-
oasă a unei lumi de mult apuse, cu 
prinți, conți și grofi, un timp în care 
opulența se îmbina cu bunul gust, în 
clădiri impunătoare frumos decora-
te. A fost unul din simbolurile orașu-
lui, alături de superbul castel Csito, în 
mod cu totul regretabil demolat de 
foștii proprietari în anii 1940.  

Astăzi, aceste clădiri pot fi exploatate 
turistic și tocmai asta și-a propus un 

grup format din Asociația Avangar-
da, agenți de turism și responsabili 
cu protejarea patrimoniului național, 
care au vizitat Primăria Jimbolia în 
căutarea de soluții pentru aducerea 
palatului Csekonics în circuitul turis-
tic local și național.

Cu această ocazie, primarul Darius 
Postelnicu le-a prezentat oaspeților 
planurile de modernizare a clădirii 
și acțiunile concrete pe care Primă-
ria le va realiza în anii care urmează. 
Printre acestea, renovarea interioară 
și exterioară a clădirii și refuncționa-
lizarea unor spații, care să permită 
vizitarea palatului și desfășurarea în 
interiorul lui de acțiuni cu caracter 
cultural și turistic.

A început 
modernizarea 
bazei sportive

AU ÎNCEPUT lucrările la Baza sporti-
vă din parcul central al Jimboliei. 
În urma etapei de achiziție publică 
a fost desemnat ca și executant al 
acestei investiții firma S.C. Das Qu-
ality Contrust S.R.L, valoarea con-
tractului ridicându-se la suma de 
980.050,68 lei + TVA. Vara anului 
2017 va trebui să găsească noua 
bază sportivă funcțională. Vor fi 
refăcute vestiarele și se va insta-
la încălzire centrală pe gaz, vor 
fi construite tribune acoperite și 
instalate scaune cu spătar, va fi 
realizată o instalație de nocturnă. 
Noua suprafață de joc va fi aco-
perită cu strat de tartan și va be-
neficia de diverse dotări, cum ar fi 
porți de joc noi, fileuri multifunc-
ționale pentru tenis de câmp și de 
picior, volei și badminton.

Curățenia de toamnă
PÂNĂ ÎN DATA de 18 noiembrie 
2016, Primăria orașului Jimbolia 
desfășoară curățenia de toamnă, 
începută în urmă cu o lună. Astfel, 
în următoarele săptămâni se vor 
face acțiuni de colectare după ur-
mătorul program:
• luni 07.11- str. A. Iancu, P. Jung.
• marți 08.11 - str. Cloșca, Crișan, E. 
Murgu, I. I. De la Brad, G. Enescu.
• miercuri 09.11 - str. Mureș, Crișana, 
Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu, Carpaţi.
• joi 10.11 - str. N. Grigorescu, Priete-
niei, J. Linster, Gh. Lazăr, B. P. Haș-
deu, B. Bartok.
• vineri 11.11 - str. V. Alecsandri, Ale-
ea Plopilor, C. Porumbescu, M. Ko-
gălniceanu.
• luni 14.11 - str. C. D. Gherea, S. Băr-
nuţiu, A.I. Cuza.
• marți 15.11 - str. Basarabia, Moș 
Ion Roată, V. Lucaciu.
• miercuri 16.11 - str. C. Mărășești, C. 
Moţilor.
• joi 17.11 - str. A. Vlaicu, V. Țepeș, V. 
Goldiș, P. Sandor.
• vineri 18.11 - str. Șt.O. Iosif, G. Coș-
buc, C. Kikindei, Banat, Cânepei, 

Spre Lenauheim.



 Kiss Adelin-Gheorghe
Vincu Cătălina-Alesia
Horoba David-Patric

Nistor Darius-Alexandru
Balog Paul-Victor 

Bine aţi venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 

 Na
şt

er
i  

 Arotăriței Dorel și 
Samu Miriana

 Scedei Vasile și 
Olaru Daniela-Nicoleta

Casă de piatră!
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rii

† Radu Aurel
Birău Traian

Friedrich Elena
George Andrei

Kantor Balint-Laszlo
Petrovics Arpad
Iova-Tudor Petru

Vancsik-Gruescu Stefan-Ioan †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Reviriment muzical pentru 
Corul „Floris” din Jimbolia

ÎNFIINȚAT în 1999 și funcționând, cu 
întreruperi, până în prezent, Corul 
„Floris” din Jimbolia trăiește un re-
viriment al activității muzicale înce-
pând din martie 2014, când a 
intrat sub bagheta maestrului 
Iosif Todea, dirijor al Filarmo-
nicii „Banatul” din Timișoara. 

După doi ani de muncă sus-
ținută, corul a început să dea 
rezultate notabile și să obțină 
premii la concursurile de pro-
fil, ca o recunoaștere a imen-
sului salt calitativ pe care l-a făcut în 
noua formulă organizatorică. Foarte 
pasionați de ceea ce fac, cei 16 mem-
bri ai corului, de diferite profesii și cu 
vârste între 17 și peste 60 de ani, fac 
repetiții de două ori pe săptămână, 
câte două ore, cu toate că, pentru ei 
este o activitate voluntară, toți având 
mult alte activități cotidiene. 

Recent, corul a obținut trofeul „Ion 
Vidu”, la concursul de muzică corală 
de la Dudeștii Noi, ce a avut loc în 

data de 9 octombrie 2016. „Ne-am 
aflat într-o companie selectă, au in-
terpretat coruri cu tradiție din tot 
Banatului, dar am reușit să ne facem 

plăcuți publicului prin inter-
pretarea noastră”, ne-a spus 
Ionel Nițoi, secretar în cadrul 
Primăriei, cel care se ocupă de 
organizarea corului.

 „Muzica de cor este înălțătoa-
re, îi schimbă foarte mult pe 
cei care o practică. Am evo-
luat foarte mult în ultimii doi 

ani, grație maestrului Todea care a 
reușit să ne unească ca grup și să ne 
învețe să ne depășim limitele”, a po-
vestit domnul Nițoi.

Perioada care urmează va fi una ex-
trem de încărcată pentru Corul Flo-
ris, acesta fiind solicitat să cânte la 
mai multe evenimente și concerte 
dedicate sărbătorilor de iarnă. Jim-
bolienii care doresc să-i asculte vor 
avea ocazia la Festivalul de Colinde 
ce va avea loc în luna decembrie. 

Norme privind buna gospodărire, 
întreținere și curățenie, păstrarea 

liniștii și ordinii publice în Jimbolia
Art.1 Litera h) Agenții economici și persoanele fizice care desfășoară activi-
tăți pe malul bălților de pe raza orașului Jimbolia (balta Directorului, Balta 
Albastră, Balta 2, Szeles, carieră, Miciurin etc.), precum și pe canalul de cen-
tură au obligația de a asigura condiții normale de ordine și curățenie; Pen-
tru nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat, persoanele juridice 
s sancționează cu amendă între 300 – 500 lei.

Eliberarea noilor 
acte de identitate

SERVICIUL Public Comunitar de Evi-
dență a Persoanelor din Jimbolia 
asigură eliberarea unui nou act 
de identitate în termen de 15 zile 
calendaristice de la data depune-
rii cererii. Solicitarea de eliberare 
a actului de identitate ca urmare 
a expirării termenului de valabili-
tate se poate depune cu cel mult 
180 de zile înainte de expirare dar 
nu cu mai puţin de 15 zile înainte. 
Solicitantul rămâne în posesia ve-
chiului act până la eliberarea celui 
nou.
Eliberarea noului act de identita-
te poate dura mai mult de 15 zile 
dacă solicitantul a pierdut/dete-
riorat/distrus sau i s-a furat actul 
de identitate sau dacă declarația 
sa cu privire la spaţiul de locuit nu 
este susţinută și cu documente. În 
aceste situații, cele declarate de 
solicitant sunt supuse verificării de 
către Poliție.

Şef Birou 
Indrieș Dorina


