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Jimbolia, în prag de Crăciun 
Spiritul sărbătorilor de iarnă 
s-a instalat treptat şi în oraşul 
nostru. Străzile frumos îm-
podobite cu mii de luminiţe 

fac ca atmosfera de seară să fie cu 
adevărat magică şi doar zăpada mai 
lipseşte pentru ca Jimbolia să arate 
ca desprinsă dintr-un tablou roman-
tic.  

Şi în acest an, Primăria s-a ocupat în-
deaproape de împodobirea oraşului 
cu ghirlande şi instalaţii de iluminat 
deosebite, pentru ca tot oraşul să se 
bucure de sărbători. Bisericilor ilumi-
nate arhitectural li se alătura cea din 
Futok, unde a fost reaprins ilumina-
tul, astfel că şi în acest cartier se sim-
te deja o atmosferă deosebită.

Nu lipseşte din spaţiul public 
tradiţionalul brad de Crăciun, îm-
podobit cu drag de personalul 
Primăriei. În acest an, superbul 
 exemplar a fost donat cu multă dra-
goste pentru oraş de către familia 
Moldovan din Jimbolia.

Pentru ca sărbătorile să fie trăite din 
plin de jimbolieni, primăria a organi-
zat manifestări pentru toate vârste-
le şi toate gusturile, începând de la 
sărbătoarea de Ignat, continuând 
cu festivalul de datini şi obiceiuri de 
Crăciun „O brad Frumos” şi încheind 
cu concertul de Crăciun.

Mai lipseşte puţin timp până în seara 
minunată a Ajunului, când, după 
colinde şi urări de bine, credincioşii 
sunt aşteptaţi, cu mic cu mare, să 
participe cu inimile pline de bucurie 
la slujba de Crăciun, ca o încununare 
a vieţii creştineşti de peste an. 
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Primăria şi Consiliul Local 
Jimbolia vă urează 

sărbători fericite!

Ne apropiem de 
sfârşitul unui an 
2014 în care oraşul 
Jimbolia a făcut 
mulţi paşi înainte. 
Poate că n-au fost 
paşi suficient de 
mari, sau suficient 
de rapizi, dar important este că au 
fost făcuţi înainte şi că nu mai pot fi 
daţi înapoi. 

Uneori suntem exasperaţi, 
atât noi ca administraţie, cât şi 
dumneavoastră ca cetăţeni, de 
ritmul prea lent în care se întâmplă 
lucrurile bune. Dar trebuie să înţele-
gem cât de multe mai sunt de făcut 
pentru Jimbolia şi cât de grea este 
birocraţia cu care ne confruntăm, 
atât noi cât şi dumneavoastră. 

Cu toate acestea, la final de an 
lăsăm totul deoparte şi ne bucurăm 
de lucrurile frumoase care se întâm-
plă în sânul comunităţii noastre şi, 
mai ales acum că ne apropiem de 
sărbători, ne înconjurăm de lucru-
rile cu adevărat  importante pentru 
viaţa noastră: familia, prietenii şi 
toţi cei dragi. 

Acum, în prag de sărbători, vă trans-
mit cele mai bune gânduri şi urări de 
sănătate, împliniri şi bucurii tuturor! 
La mulţi ani!
 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Un gând în 
prag de 
sărbători



Sărbătoarea Ignatului 2014 
Sărbătoarea Ignatului a ajuns 
în acest an la ediţia a XIV-a,  
şi reuneşte în concurs unii 

dintre cei mai buni meşteri măcelari 
din Ungaria, Serbia şi România, spe-
cialişti în tăierea şi prepararea por-
cului de Crăciun. Ca de obicei, juriul 
va avea greaua misiune de a evalua 
preparatele care mai de care mai 
deli cioase. 

Jimbolienii care vor să participe 
la acest frumos eveniment sunt 
aşteptaţi vineri, 20 decembrie, la 
Expo Ripensis, unde îi vor putea ve-
dea la treabă pe maeştrii în ale Ig-
natului dar şi degusta din produsele 
îmbietoare. 

Menţionăm că preparatele care vor fi 
realizate în cadrul concursului de Ig-
nat vor fi donate cantinelor sociale şi 
persoanelor nevoiaşe. 

Pe această cale, Primăria Jimbolia 
ţine să le mulţumească sponsorilor 
– companiile Smithfield şi Agri Ellen, 
cele care vor pune la dispoziţie car-
casele de porci pentru concurs.
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MODERNIZAREA BAZEI 
SPORTIVE DIN PARC 

Au început lucrările de moder-
nizare a bazei sportive din parcul 
central al Jimboliei. Lucrarea este 
una complexă şi prevede reface-
rea completă a suprafeţei de joc 
şi montarea unor tribune noi. În 
prima fază s-a început cu reame-
najarea suprafeţei de joc.

PROIEC TUL ESUWATER 
Primăria a depus documen-
taţia pentru a doua prelungire a 
proiectului "ESUWATER", în valoare 
de 130.000 euro, ce prevede ex-
tinderea sistemului de canalizare 
pluvială pe străzile Iuliu Maniu şi 
Spre Nord, precum şi intersecţiile 
aferente. 

ULTIMELE ASFALTĂRI 
DIN 2014 

Primăria Jimbolia a terminat cam-
pania de asfaltări din acest an. În 
ciuda vremii potrivnice, construc-
torii au aşternut asfaltul conform 
specificaţiilor tehnologice. Au fost 
asfaltate străzile Avram Iancu şi 
Peter Jung, ambele prezentând un 
strat asfaltic foarte deteriorat. 

AJUTOARE DE LA UE 
Începând din data de 16.12.2014, 
ora 10.00, se vor distribui alimen-
tele de la Guvernul României și UE. 
Pentru ridicarea alimentelor  be-
neficiarii se vor prezenta cu cartea 
de identitate în original, cuponul 
primit de la guvern și copie după  
actele doveditoare, în funcție de 
categoria din fac parte: pensio-
narii - cupon de pensie cu venituri 
până în 400 lei; şomerii -  ultimul 
cupon de șomaj sau adeverință de 
la  AJOFM  pentru şomerii nein-
demnizați; persoanele cu handi-
cap - copie certificat de handicap 
valabil.

 Rezultatele alegerilor 
prezidenţiale 

A l e g e r i l e 
prez idenț ia le 
din acest an 

au creat multe emoţii 
atât în ţară cât şi peste 
hotare. Şi în Jimbolia 
alegerile au stârnit in-
teresul oamenilor, sur-
priza venind însă din 
partea tinerilor care au 
decis să iasă la vot mai mult 
decât  la alte alegeri. 

Prezenţa la vot - 36,89% 
în primul tur şi 46,33% 
în turul doi -  a fost una 
sub media pe ţară, dar ex-

plicaţia ei se regăseşte 
în faptul că mulţi jim-
bolieni sunt plecaţi la 
muncă în străinătate. 

Încă din primul tur s-au 
departajat două op-
ţiuni clare către Klaus 
Iohannis – 48,59% şi 
Victor Ponta – 26,89%. 

Diferenţa dintre cei doi 
a crescut considerabil 
în turul doi, Iohannis 
obţinând 72,09% din 
totalul voturilor valabil 

exprimate în timp ce 
Victor Ponta 27,91%. 

Klaus Iohannis
72,09%

Victor Ponta
27,91%

Rezultatele alegerilor prezidenţiale la Jimbolia - turul II
Alegători însrişi pe listele electorale permanente 11.153
Alegători înscrişi pe listele permanente care au votat 4.717
Alegători care au votat pe listele speciale 373
Alegători care au votat cu urna specială 78
Voturi declarate nule 69
Voturi valabil exprimate 5.099
Voturi pentru V. V. Ponta 1.423
Voturi pentru K.W. Iohannis 3.676
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CÂŞTIGĂTORII 
CONCURSULUI 

"CEA MAI 
FRUMOASĂ CASĂ" 

Şi în acest an Primăria şi 
Consiliul Local au premi-
at cele mai frumoase case 

din Jimbolia, iar competiţia a fost 
mai strânsă ca niciodată, numărul 
gospodărilor care şi-au amenajat 
faţadele caselor şi spaţiile verzi 
din faţa lor fiind tot mai mare de 
la an la an. Potrivit regulamentului 
de concurs şi deciziei comisiei de 
jurizare, câştigătorii din acest an 
sunt:

LOCUL I
HOŢA HOLGER 
str. Lorena nr. 22

LOCUL II 
WAGNER FRANCISC FLORIN 

str. Ştefan cel Mare nr. 21/A

LOCUL III
MORARU IRINA 

str. Th. Aman nr. 24/A

Felicitări câştigătorilor!

Premiul "Petre Stoica", acordat 
scriitorului Nicolae Prelipceanu

Încă unui personaj impor-
tant din lumea literaturii, 
un prieten al Jimboliei, i-a 
fost acordat premiul „Petre 

Stoica”. Este vorba despre scriitorul 
Nicolae Prelipceanu, un vechi şi bun 
prieten al marelui poet jimbolian, ac-
tualmente unul dintre conducătorii 
Uniunii Scriitorilor din România. 

Pentru a marca decernarea pre-
miului, vineri, 5 decembrie, la Muze-
ul Sever Bocu din Jimbolia a avut loc 
conferinţa „Banatul multietnic, de 
la Nikolaus Lenau la Petre Stoica”, al 
cărui invitat a fost scriitorul Nicolae 
Prelipceanu. La manifestare au par-
ticipat oameni de cultură apropiaţi 
ai lui Petre Stoica, primarul oraşului 
Jimbolia, studenţi şi jimbolieni pa-
sionaţi de poezie. 

Nicolae Prelipceanu le-a mulţumit 
organizatorilor şi le-a spus că acest 
premiu este indisolubil legat de Jim-
bolia şi de activitatea lui Petre Stoica. 
„Mă întorc cu emoţie la Muzeul Pre-
sei şi la Fundaţia româno-germană 
înfiinţate de Petre Stoica, cele două 
lucruri extraordinare pe care el le-a 
dăruit oraşului Jimbolia, în schimbul 

căldurii cu care a fost primit aici”, a 
declarat scriitorul.

Anual, Asociaţia "Pax 21" din Timi-
şoara în colaborare cu Filiala Timiş 
a Uniunii Scriitorilor acordă premiul 
„Petre Stoica” unui important om de 
cultură. Primele trei premii au fost 
acordate lui Şerban Foarţă, Dorin Tu-
doran şi Ion Pop.

„Decernarea premiului Petre Stoica 
aduce mai aproape de oraşul nostru 
oameni de cultură importanţi care 
au capacitatea să impulsioneze viaţa 
literară a oraşului nostru. Jimbolia 
s-a afirmat pe harta ţării prin cultură 
şi de aceea trebuie să susţinem cât 
mai mult diferitele activităţi culturale 
care se desfăşoară în oraşul nostru”, a 
declarat primarul Darius Postelnicu.

Concert extraordinar de Crăciun 
Primăria şi Casa de Cul-
tură Jimbolia organizează, 
sâmbătă, 20 septembrie 

2014, concertul extraordinar de 
Crăciun „Fereastră spre Suflet”, 
susţinut de grupul Incanto Quartet-
to  din Timişoara, format din Ovidiu 
Rusu - vioară, Nada Petrov – vioară, 
Veacaslav Minzat - violă, Marius Ber-
necker – violoncel, solişti – Dan Pa-
tacă şi Gabriela Varvari. Moderator, 
Cristian Rudic. Concertul, susţinut 
la Casa de Cultură din Jimbolia, 
începând cu ora 18.00, va cuprinde 
cântece de Crăciun şi colinde din 
repertoriul internaţional. Intrarea 
este liberă. 

Vă aşteptăm!



De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru 
oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie 
şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu 
încredere, ştiind că dacă avem credinţă drumul din 
faţa noastră va fi presărat cu împliniri! 
Sărbători fericite!

viceprimar Daniel Gorgan

ANUNŢ
În perioada 29-31 decembrie 

2014, Serviciul Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanelor nu are 

program de lucru cu publicul. 
Pentru înregistrarea deceselor 

vă rugăm să apelaţi numărul de 
telefon 0256- 360770.Ju
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Evidenţa populaţiei 
 octombrie - decembrie 2014

 Nicola Raul
 Nicola Sefora

 Falub Sophia-Maria
 Ranislav Maria-Maya

 Marin Andreia
 Lucza Mihaela-Alexandra

 Serban Tibi
 Pisano Aida-Vanessa
 Lupsa Deian-Patrick
 Ovlache Silviu-Ioan
 Gligan Iulia-Macrina
 Pap Agnana-Alisia
 Tatar Luca-Enoh

 Balint Adam-Janos
 Nicola Luca-Stefan

 Jora Giorgiana-Andrea-Delia
 Anghel Andrei-Elisei

 Petrovics Tabita
 Deak Derek-Nicholas

Bine aţi venit pe lume!
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 Pinkpank Vasile - 
Nechifor Elena-Carmen

  Zaharia Cristian - 
Rusu Andreea-Florica

 Crancu Dan - Ciontea Teodora
 Zadic Victor - 

Costache Ana-Maria
  Sandor Lucian - 

Florin Rosu Gabriela
 Reiz Siegmar - 

Pop Adina-Ramona
 Billing Marius - 

Casian Iancu Maria-Claudia
 Coste Gusti - Antone Lidia

 Nicu-Tiganu Cristian - 
Florin Suiogan Ildiko

  
Casă de piatră!
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† Scorpan Elena, Sperius Ioan,
Magyar Mileva, Alistar Ioan
Kovacs Rozalia, Vitai Stefan,

Novac Tudorita, Voinea Felicia,
Mihet Rozalia, Poraico  Vasile,

Amarinei Nicolae,
Birkenheuer Ana-Eva,

Marculescu Rodica, Saftencu Ana,
Gheorghin Elena, Polexici Liubita,

Mihai Costica, Solymosi Etelca,
Rakoczi Zoltan †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Cu toţii suntem încă pe drum…spre Betle-
hemul vieţii noastre - locul unde se găseşte pa-
cea! Cei care caută aşa ceva, trăiesc Crăciunul ca 
şi pe propria lor zi de naştere. Păstorii care astăzi 
se închină Pruncului sunt oamenii cinstiţi, care 
văd bine în noapte. Văd şi disting…dintre toate 
„stelele” chiar pe cea dumnezeiască! Magii zilelor 
noastre sunt cei care se educă pentru a iubi, al 
căror suflet devine iesle sfântă…pentru toţi copiii neajutoraţi, pentru 
toate Mariile şi Josifii nevoiţi să bată la uşile închise ale străinătăţii… 
Crăciunul este cea mai mare sărbătoare a umanismului – umple omul 
pământesc cu cer, ca acesta să poată deveni linia orizontului! Să în-
drăznim cu toţii ceea ce a făcut Copilul Sfânt: să devenim OAMENI! Să vă 
fie spre bine naşterea lui Cristos

Dr. Davor Lucacela, 
preot romano-catolic

Sărbătoarea Nașterii Domnului 
nostru Iisus Hristos ne face, pe de 

o parte, să retrăim bucuria celor 
trei magi care, mânați de steaua 
ce s-a arătat pe cer, L-au căutat pe 
cel de mult așteptat și L-au găsit în 
Betleemul Iudeii mic prunc înfășat, 
în iesle pe fân culcat, ce tot plânge 
ne-ncetat, pentru a lui Adam păcat, 
pe de altă parte, ne face să cântăm 
împreună cu păstorii și îngerii 
"Astăzi s-a născut Hristos, Mesia 
chip luminos". 
În această perioadă toți suntem 

chemați să devenim locaș a lui 

Dumnezeu, să înlocuim peștera 
Betleemului cu inima noastră, ca 
pruncul Iisus să se nască în ieslea 
faptelor noastre bune, fânul să-i fie 
gândurile noastre bune iar aburul 
suflat să-L încălzească să fie aburul 
virtuților noastre.  

Fie ca Darul lui Dumnezeu să fie cu 
noi cu toți. Binecuvântarea Dom-
nului peste toți totdeauna acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
Hristos s-a născut!

Preot ortodox Petru Alexa

Dragi jimbolieni,
Cu prilejul sărbătorii Naşterii Dom-
nului Nostru Isus Cristos, am marea 
bucurie să vă împărtăşesc cele mai 
curate gânduri de pace, fericire şi 
prosperitate. Totodată, mă alături şi 
eu corului de îngeri care au cântat 
în acea noapte preasfinţită: „slavă 
lui Dumnezeu în locurile preaînal-
te şi pace pe pământ între oamenii 

plăcuţi Lui”. 

Dumnezeu să binecuvânteze Jim-
bolia, Dumnezeu să binecuvânteze 
România! Vă urez sărbători fericite 
şi la mulţi ani!

Cu înaltă preţuire,
Pastor Gheorghe Pop

Adunarea lui Dumnezeu „Exodul” 
Jimbolia

Mesaje de sărbători 


