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Anul 2013 a fost unul 
plin de obstacole, 
amânări, necazuri 
dar şi împliniri. Este o 

perioadă în care criza îşi spune 
cuvântul pentru toată lumea şi 
de aceea, poate, suntem prea 
supăraţi pentru a mai vedea şi 
partea plină a paharului, chiar şi 
atunci când avem motive să fim 
optimişti.

Pentru administraţia locală, se 
încheie un an în care multitu-
dinea şantierelor deschise în oraş, 
grăieşte de la sine asupra in-
vestițiilor pe care le-am demarat, 
îndeosebi în domeniul social, al 
sănătăţii, dar şi al infrastructurii 
de drumuri, de evacuare a apelor 
pluviale dintr-un cartier al oraşu-
lui, la care se adaugă proiectul 
mare prin care s-a început ex-
tinderea canalizării în întreg 
oraşul. Un alt exemplu că lucru-

rile merg categoric înainte, este 
deschiderea ambulatoriului de la 
spital, dotat şi modern, o reuşită 
extraordinară pentru Jimbolia. 
Efortul pe care îl facem împre-
ună, administraţie şi cetăţeni, 
dă roade, iar eu sunt convins că 
Jimbolia are resursele pentru a 
progresa, a se reinventa, pentru a 
ţine capul sus cu mândrie. 

Şi pentru că suntem în pragul 
Crăciunului, vă urez să sărbătoriţi 
în tihnă alături de familie şi de cei 
dragi. Dar să nu-i uitaţi pe cei mai 
puţini norocoşi, bolnavi, bătrâni, 
oameni nevoiaşi; încercaţi să 
le aduceţi şi lor un strop de 
fericire în suflete, acum 
de sărbători. Nu în 
ultimul rând, să 
nu-i uităm 
pe cei 

care, de voie, de 
nevoie, au luat 
calea străinătăţii, 
în speranţa unui 
trai mai bun. Ştim 
că indiferent unde 
s-ar afla, inima lor 
a rămas, acasă, la 
Jimbolia.

Crăciun fericit şi un An nou cu 
multe realizări!

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

În prag de sărbătoare
editorial

Primăria şi Consiliul 
Local Jimbolia

vă urează
Sărbători fericite!

ediţie specială!



SOS biserica romano-catolică din centru!
În 2016 vom aniversa 250 
de ani de la ridicarea bi-
sericii romano-catolice din 
Jimbolia, veritabil simbol 

al oraşului şi monument istoric de 
mare însemnătate pentru locuitorii 
de toate confesiunile. 

În prezent au loc lucrări de reface-
re, deoarece construcţia a suferit în 
ultimii ani o degradare accelerată, 
cauzată de lipsa fondurilor pentru în-
treţinere şi renovare. Acum, asociaţia 
germanilor originari din Jimbolia - 
HOG Hatzfeld, cu sprijinul Primăriei, 
a enoriaşilor, a jimbolienilor de toate 
confesiunile şi a firmelor din oraş, au 
pus umărul pentru refacerea acestui 
obiectiv – simbol al oraşului. 

Primăria a acordat o sumă de bani, 
circa o treime din fondurile disponi-
bile, cu ajutorul cărora a fost reparat 
acoperişul şi s-au început lucrările de 
renovare a interiorului. Muncitorii au 

dat jos tencuiala de pe pereţii inte-
riori, până la nivelul picturilor, unde 
s-a infiltrat foarte multă umezeală 
iar acum zidurile vor trebui să stea 
descoperite cel puţin o jumătate de 
an pentru a se putea usca, după care 
vor fi tencuite din nou. 

Tot anul viitor, în limita fondurilor di-
sponibile, se vor face lucrări de reno-

vare a exteriorului bisericii. 

Banii strânși până în prezent nu 
sunt suficienți pentru o renovare 
completă, astfel, cei care vor să facă 
o donaţie pentru salvarea acestui 
monument sunt rugaţi să contacteze 
parohia romano-catolică Jimbolia și 
să ia legătura cu preotul paroh Davor 
Lucacela. 
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Refacerea semnalizării rutiere 
Un capitol la care Jimbolia 
nu a excelat până acum 
este legat de semnalizarea 
rutieră, iar transformările 

recente în infrastructura oraşului au 
dus la modificări ce i-au debusolat 
pe unii dintre cetăţeni. Mai mult, în 
urma unor şantiere, unele semna-
lizări au fost distruse sau îndepăr-
tate, dar în alte cazuri, fie nu au 
 existat niciodată, fie nu mai sunt de 
actualitate.

Primăria a demarat o amplă acţiune 

de modernizare şi unificare a semna-
lizării rutiere la nivelul întregului oraş. 
Comisia de circulaţie din Primărie, 
împreună cu Poliţia Jimbolia, a în-
ceput inventarierea semnelor de 
circulaţie şi urmează să întocmească 
un plan detaliat pentru majoritatea 
situaţiilor existente în traficul rutier, 
pietonal şi pe biciclete. 

„Aşteptăm sugestiile cetăţenilor 
pentru situaţii punctuale. Vom face 
în aşa fel încât să optimizăm circu-
laţia prin indicatoare adecvate. Până 

acum am luat în vedere limitatoare 
de viteză, treceri de pietoni şi inclu-
siv instalarea de calmatoare de trafic, 
acolo unde se impune”, a spus pri-
marul Darius Postelnicu.

culte

O viață în slujba orașului: Maria Schulz
Consiliul Local Jimbolia i-a 
acordat titlul de „cetăţean 
de onoare” doamnei Maria 
Schulz, pentru vasta acti-

vitate pedagogică şi culturală des-
făşurată şi pentru sprijinul pe care l-a 
acordat în decursul timpului, vieţii 
culturale a oraşului.   

Profesoară, director şcolar şi în 
prezent custode al Muzeului Ştefan 
Jager, doamna Schulz s-a dedicat în 

mod deosebit stimulării creativităţii 
elevilor jimbolieni, pe care i-a îndru-
mat pe calea artei, i-a sprijinit să par-
ticipe la concursuri şi expoziţii naţio-
nale şi internaţionale, unde munca 
şi talentul le-au fost recunoscute şi 
premiate. 
Pe lângă lista lungă de manifestări 
artistice dedicate tinerilor, doamna 
Schulz şi-a dedicat o mare parte din 
viaţă popularizării şi recunoaşterii 
pictorului jimbolian Ştefan Jäger, 

căruia i-a dedicat 
o monografie, nu-
meroase expoziţii, 
dar şi studii, arti-
cole şi publicaţii 
de profil. A studiat 
arta şi arhitectu-
ra jimboliană, iar 
în prezent are în 
pregătire lucrarea „Arc peste timp – 
Arta plastică jimboliană în perioada 
1900-2013”. 

cultură

siguranţă
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               Pe scurt 
PREGĂTIRI DE SĂRBĂTOARE

Jimbolia este pregătită să întâmpine 
sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou 
așa cum se cuvine. Străzile au fost 
ornate cu instalaţii de iluminat de-
osebite, noi, achiziţionate recent de 

primărie. În centrul oraşului a fost 
ridicat un brad împodobit. „Am vrut 
să aducem un spirit de sărbătoare pe 
străzile Jimboliei, nu doar în centru, 
dar şi în alte  zonele oraşului. În anii 
viitori vrem să extindem iluminatul 
de sărbători pentru a fi acoperite 
toate cartierele”, a explicat primarul.

PREGĂTIRI DE IARNĂ
Primăria s-a pregătit din timp pentru 
sezonul rece şi a constituit deja co-
mandamentul de iarnă împreună cu 
Poliţia Jimbolia şi societatea Consi-

liului Local, SC Peisaj Hosta. Aceasta 
din urmă a fost deja aprovizionată 
cu materialele antiderapante, dar 
şi cu utilajele necesare, constând în 
lame şi freze pentru deszăpezirea 
şoselelor. De asemenea, s-a stabilit 
ca în cazul în care vor exista căderi 
masive de zăpadă, în sprijinul au-
torităţilor locale să intervină soci-
etăţile agricole ce deţin utilaje adec-
vate. 

LUCRĂRI OPRITE PE TIMPUL 
IERNII

Primăria a dat ordin ca, începând cu 
data de 20 decembrie să înceteze 
toate şantierele deschise în Jimbo-
lia, constructorii având obligaţia să 
refacă părţile afectate, să acopere 
gropile, dar și să curețe zona unde 
au lucrat, pentru a nu îngreuna trafi-
cul. 

ALEILE DIN CENTRU 
PRIND CONTUR

Lucrările de modernizare a aleilor 
pietonale din centru (de la Florian 
până la semafor)  au avansat puter-

nic. Pavarea lor a fost ter-
minată pe unul din  sensuri 
a şi se preconizează că de sărbători 
să fie gata şi pe celălalt sens. 
 

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE 
PENTRU IMM-URI 

Guvernul României prin Oficiul Te-
ritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie 
susţine dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii prin noul program 
de „MINIMIS”. Accesând acest pro-
gram, IMM-urile pot beneficia de o 
finanţare nerambursabilă de până la 
100.000 de euro, (90% din valoarea 
totală a proiectului). 
Pentru detalii sau informatii vă 
rugăm să contactaţi Oficiul Teritorial 
pentru IMM-uri ( OTIMMC) la 

tel.   0256/292739 
email:  oficiultimisoara@yahoo.com

info

Tradiția Ignatului merge mai departe
Mai multe echipe din Jim-
bolia, Serbia şi Ungaria, vor 
concura anul acesta la Fes-
tivalul de Ignat. 

Manifestarea, tradiţională pentru 
oraşul nostru, a ajuns la ediţia a XIII-a 
şi se va desfăşura vineri, 20 decem-
brie, la Expo Ripensis. Pe această 

cale, mulţumim sponsorului princi-
pal, companiei Smithfield, care va 
pune la dispoziţie carcasele de porci 
pentru concurs. 

Preparatele care vor fi realizate în ca-
drul concursului de Ignat vor fi donate 
cantinelor sociale şi persoanelor ne-
voiaşe din oraş.

tradiţie

Ghidul oraşului Jimbolia
A apărut ediţia 2013 a 
Ghidului Jimboliei, lucrare 
finanţată de Primăria Jim-
bolia şi realizată de Sorin 

Pavel, sub coordonarea lui Marian 
Rotaru.   

Noul ghid vine ca o continuare fi-
rească a lucrării apărute pentru pri-
ma dată în 2007, fiind îmbunătăţit şi 
actualizat. Ghidul Jimboliei este des-
tinat în primul rând celor care doresc 

să afle mai multe informaţii despre 
oraşul nostru, fie că este vorba de-
spre investitori, turişti sau vizitatori. 
În paginile lui se regăsesc informaţii 
esenţiale despre oraşul nostru cum 
ar fi adrese utile (instituţii publice, 
muzee, restaurante, hoteluri, etc.) 
dar şi o hartă turistică a Jimboliei, ac-
tualizată. 

Ghidul poate fi descărcat gratuit de 
pe site-ul oficial www.jimbolia.ro

cultură
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Sorin Pavel
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 Numită odinioară “ Perla Banatului”, mai rar 
“Micul Weimar al șvabilor bănățeni”, Jimbolia are o 
istorie și un profil socio-economic care îi conferă statut 
de unicitate pe harta de Vest a României. Originea 
ei, depărtată în timp, o găsim consemnată toponimic 
Chumbul, cu adaosul anului 1333. Un nume trecut 
prin numeroase metamorfoze: Chombol, Csomboly, 
Csomboi, Zsombay, Schumbul, Sombola, Czombol, 
Zsombolya, Djomboy și, în sfârșit, Jimbolia. Sunt doar 
câteva denumiri dintr-un lung șir de altele, botezate 
conform unor administrații succedate periodic.
Pe partitura acestor consemnări reținem și o notă 
toponimică de sonoritate nouă: Landestreu-Hatzferd 
(1766), redus la simplul Hatzfeld( 1767) mulțumită 
alipirii a două așezări aflate în gâlceavă de întâietate. 
Un ucaz emis de împărăteasa Maria Tereza va fixa 
definitiv a doua denumire, rămasă până azi preferată 
în exprimarea oficială sau neoficială a cetățenilor de 
etnie germană.
 De menționat că Hatzfeld-Landestreu constituie 
indicatorul pe drumul adevăratei întemeieri a Jimboliei, 
pe străzile căreia circulăm astăzi. O întâietate datorată 
exclusiv coloniștilor germani inițiată, ca pretutindeni în 
Banat, de imperiul austriac în căutare de bogate resurse 
agro-industriale.  ...

Petre Stoica

9 789731 085364



Proprietari, nu uitați 
de deszăpezire!  

Potrivit Hotărârii Con-
siliului Local nr. 17 din 
21.02.2013, „Asociaţiile 
de proprietari, societăţile 

comerciale şi deţinătorii de imobile 
sau apartamente au următoarele 
obligaţii cu privire la întreţinerea şi 
păstrarea curăţeniei clădirilor, locu-
inţelor, anexelor gospodăreşti, incin-
telor, împrejmuirilor acestora, artere-
lor de circulaţie, a locurilor publice şi 
menţinerea esteticii oraşului”:

• să cureţe de zăpadă şi gheaţă ime-
diat după depunere şi rigolele imo-
bilelor care le deţin sau adminis-
trează. 

• să depoziteze zăpada şi gheaţa re-
zultată la o distanţă de 0,3 metri de 
bordura carosabilului
• după curăţire, în cazul formării po-
leiului, să presare pe trotuare nisip, 
rumeguş sau cenuşă. 
Nerespectarea acestor măsuri se 
sancţionează cu amendă între 100 – 
300 lei.
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei, decembrie 2013

Mocanu Daviana-Mikaela
Prunchevici Lucas-Matei

Stamoreanu Sebastian-Nicolas
Bine aţi venit pe lume!N
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Wagner Johann-Markus cu 
Lazăr Loredana-Mihaela

Sajerli Janos-Csaba cu Moniţa Lois-Genoveva
Andronache Victor-Daniel cu 
Palaghiciuc Ribana-Daniela

Coman Ioan cu Cîmpan Rusalina-Doina
Mara Valentin cu Lupuşoară Cornelia

Cristea Ion cu Iovan Elisabeta
Szőke Zoltan cu Schwechtye Andrea
Ocoleanu Laurenţiu cu Bufi Eugenia

Schäffer-Vătău Sanir-Sorinel cu 
Topîrcean Simona

Filip Mihai cu Giangu Adriana
Merscham Fabian-Alexander cu 

Crăsnaru Andrea-Elvira
Casă de piatră!
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Usvat Anna, Orzan Ana, Steier Agata
Mara Terezia, Petrin Liubinco, 

Ceasar Maria, Moldovan George, 
Palamarciuc Roza, Boldor Domnica

Dumnezeu să-i 
odihnească în paceD

ec
es

e
info

Cetăţenii care doresc să 
primească informaţii de 
actualitate prin serviciul 
SMS se pot înregistra trimiţând 
un mesaj text (tarif normal) la 

numărul de telefon 0741 286 550, 
care să conţină numele, 

prenumele şi adresa exactă.

Câştigătorii concursului “Cea mai frumoasă casă”
LOCUL I – MIKLA IOAN LOCUL II – DĂESCU ILONKA LOCUL III – BORCAN SABIN

Felicitări!

ANUNŢ
Program special de lucru cu publicul la STAREA CIVILĂ 

în perioada 23 decembrie 2013 – 3 ianuarie 2014

Luni 23 decembrie: 08.00 - 13.00
Marţi 24 decembrie: 08.00 - 13.00
Luni 30 decembrie: 08.00 - 13.00

Serviciul va fi ÎNCHIS 
în zilele de 25, 26, 27, 31 decembrie 2013 şi

1, 2, 3 ianuarie 2014
Pentru înregistrarea deceselor în zilele în care serviciul nu funcţionează vă 

rugăm să sunaţi la telefon 0256- 360770.

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă doresc să transmit 
tuturor jimbolienilor gândurile mele de prețuire și 

respect, însoțite de cele mai calde urări de sănătate, 
bucurie și înțelegere alături de cei dragi.

 
Crăciun fericit! LA MULȚI ANI! 

Daniel Gorgan
Viceprimar


