Sărbători fericite!

Colectivul Primăriei Jimbolia și instituțiile aflate în
subordinea Consiliului Local Jimbolia vă urează
„Crăciun fericit” și un sincer „La mulți ani!”

Jimbolia s-a înfrățit
cu localitatea germană Trebur
cele două localități.

ÎN PERIOADA 8-11 decembrie 2017, o
delegație a orașului Jimbolia, condusă de primarul Darius Postelnicu,
s-a deplasat la Trebur, în Germania,
pentru a semna actul de cooperare
dintre cele două localități. Momentul a fost posibil după ce Parlamentul landului Hessa, pe de o parte și
Consiliul Local Jimbolia, pe de altă
parte, au aprobat înfrățirea.
La evenimentul desfășurat în data
de 9 decembrie, în sala mare a Primăriei din Trebur au participat, pe
lângă șefii celor două administrații
locale, parlamentarul german Gerald
Kummer, consilieri locali și cetățeni.
În discursurile ținute de oficiali au
fost reliefate numeroasele punți de
colaborare care se pot deschide între

De sărbători,
să dăruim celor
nevoiași

„Am avut o primă ședință de lucru în
ECHIPA PNL
care am stabilit un program de PENTRU
acti- CONSILIUL
LOCAL
În pragul
vități pentru perioada 2018 – 2019.
sfintelor sărbăAm convenit să încheiem o colabotori de iarnă,
rare între serviciile de pompieri, să
gândurile mele
invităm artiști din regiunea lor la taberele artistice organizate de noi, să
se îndreaptă
încurajăm parteneriatele între agricătre toți aceia
cultori sau să participăm cu artiștii
care se află în
noștri la evenimentele organizate în
dificultate și care au nevoie de
Germania. Un alt domeniu de interes
este cel al administrației locale, penajutor.
tru a realiza un schimb de bune practici. Chiar dacă legislația noastră este
Avem printre noi exemple date
diferită cred că avem multe de învăde asociațiile care activează în
țat și putem pune în practică metooraș, de firmele responsabile
de folosite de partea germană”, a
declarat primarul Darius Postelnicu.
față de comunitate, de instituți-

Primăria și Consiliul Local
al orașului Jimbolia
vă urează „Sărbători fericite”!

Fie ca Sărbătoarea
Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos
să vă aducă în dar bucurii,
sănătate, împliniri și prosperitate.
Crăciun fericit și
un An Nou îmbelșugat!

• POSTELNICU DARIUSADRIAN - 45 aniEconomist;
• FERESCU LAURA MĂRIOARA - 37 ani- Jurist;
• TABEICĂ NECULAI - 61
ani- Șofer;
• SCROB RADU-NICOLAE 37 ani- Inginer;
• PRCSINA IANCU - 42 aniInginer Electronist
• CIOFIAC IOAN - 45 aniEconomist;
• FLORE CRISTIAN - 31 ani Electronist;

• CIUCIULETE PETRU - 67
ani- Economist;
• PANAIT MIHAI - 36 aniVeterinar;
• VASILACHE COSTEL - 49
ani- Tehnician;
• STĂNCHESCU-GOLBAN
LIVIA-DOINA - 58 ani- Profesor;
• BURA VASILE - 55 aniEconomist;
• NICORICI ILIE - 57 aniGeamgiu;
• BARNA PETRU-LADISLAU
- 52 ani- Tehnician;

• TODICA MARIN - 67 aniMaistru;
• FEIER FELICIA - 28 aniAsistent Farmacist;
• DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;
• ISTINIE ADINA - 38 aniProfesor;
• BORCAN CARMEN - 37
ani- Contabil;
• RICĂ MARIAN -59ani-
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Instructor Sportiv;

ile care se ocupă zilnic de cei cu
nevoi speciale, de școlile care îi
învață pe elevi ce înseamnă să
dăruiești. Să le urmăm exemplul
și să ne îndreptăm, în aceste
zile, cu un mic gest sau o vorbă
bună, față de cei aflați în nevoie.
Crăciun fericit alături de cei
dragi și un An Nou prosper!
La mulți ani!
Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Jimbolia,
promovată turistic

SĂRBĂTOAREA de Ignat, cele cinci
muzee cu renume pe plan local și
național, edificiile vechi și monumentele de arhitectură se numără
printre cele mai importante obiective din oferta turistică a orașului,
dar și a județului Timiș. La această
concluzie au ajuns reprezentanții
Asociației pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului în Judeţul
Timiş, care s-au aflat la Jimbolia în
data de 9 decembrie 2017, la Muzeul Stefan Jäger, pentru a se întâlni cu autoritățile locale și a stabili
modalități de a promova orașul
nostru ca destinație turistică, atât
la nivel de județ, cât și în străinătate. Reprezentanții Primăriei au
mai arătat că Jimbolia dispune și
de o infrastructura turistică funcțională.

Corul Floris, ambasador al Jimboliei

ACTIVITATE intensă pentru Corul
Floris, care s-a transformat într-un
veritabil ambasador al orașului.
În data de 10 decembrie, coriștii
noștri au participat la Spectacolul
de colinde și degustare de produse tradiționale, la Iulius Mall Timișoara, unde au promovat orașul
Jimbolia ca destinație turistică culturală. De asemenea, luni, 11 decembrie 2017, Corul Floris a cântat
la Zilele Muzicii Sacre, eveniment
desfășurat la Sala Capitol a Filarmonicii din Timișoara.
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Cadouri pentru elevi
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FIRMA Sumida din Jimbolia în colaborare cu instituția omologă
din Germania a făcut o surpriză
elevilor de la Şcoala Gimnazială
din orașul nostru. Astfel, cu ocazia
venirii sărbătorilor de iarnă, copiii din clasele a V-a au primit un
săculeț care a conținut dulciuri şi
rechizite.

Serbarea de Ignat – ediția a XVII-a
PRIMĂRIA Jimbolia a organizat, în
data de 20 decembrie 2017, Serbarea de Ignat - eveniment ajuns la
cea de-a XVII-a ediție. În acest an, la
eveniment au participat echipe din
localitățile Nova Crnja, Srpska Crjna
şi Radojevo (Serbia), Csanádpalota
(Ungaria) și echipe ale consiliilor locale din Jimbolia, Cărpiniş, Foeni și
Lenauheim. Concursul a început dimineața, la ora 8, cu asomarea porcilor, la Centrul „Expo Ripensis” după
care s-a trecut la prepararea cărnii.
În jurul orei 13 a fost organizată o
masă festivă la care au luat parte
echipele concurente, invitaţii și cetățenii care au venit la eveniment, pri-

lej cu care juriul a premiat cele mai
gustoase preparate, iar organizatorii
au acordat diplomele şi premiile.
O parte din preparatele obținute cu
acest prilej vor fi direcționate către
centrele de copii “Sfântul Francisc” şi
„Nu mă uita” din Jimbolia, precum și
la Căminul pentru persoane vârstnice din localitate.

Festivalul “O, brad frumos!”

ÎN PERIOADA 8-9 decembrie 2017, la
Casa de Cultură a orașului nostru
a avut loc cea de-a XXII-a ediţie a
Festivalului internațional de datini
şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
“O, brad frumos!”. În prima zi a evenimentului au urcat pe scenă corurile din Dunajská Streda (Slovacia),
Torac (Serbia), Dudeștii Noi, Liebling,
Comloșu Mare și Jimbolia. În a doua
zi au încântat publicul formația de
dansuri mixte ”Mini H
 atzfelder Pipatsche” și grupul de dansuri populare
irlandeze – Shamrock. Felicitări tuturor participanților!

Elevi jimbolieni, specialști în robotică

ECHIPA “Little Future Robots” de la Liceul Tehnologic Jimbolia a participat
la competiția națională de rovere
Exo –Ro 2017, desfășurată sub egida
Agenţiei Spaţiale Române, desfășurate la Târgu Ocna, în perioada 24
– 26 noiembrie 2017. Echipa a fost
formată din Rîf Gina Maria (17 ani),
Piparcă Claudiu (17 ani), Bahnean
Octavian (17 ani) elevi în clasa a XI-a
A și Balogh Andrei (14 ani ) clasa a
IX-a A, toți elevi în clasele de matematică – informatică. Profesor coordonator a fost doamna profesoară
de fizică Rîf Domnica. Misiunea ști-

ințifică a constat în construirea unui
rover de mici dimensiuni, care să simuleze explorarea suprafeței planetei Marte. Deși nu au fost câștigătorii
competiției, e singura echipă aflată
la prima participare care a reușit să
se califice. Felicitări!

Dezvoltarea
cicloturismului la
Jimbolia

1 decembrie 2017 –
99 de ani de la Marea Unire

CA ÎN FIECARE AN, Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Jimbolia
într-un cadru festiv, la eveniment
participând atât copii și tineri, cât
și adulți. Au fost momente cu iz patriotic în sala mare de Consiliu de la
Primăria Jimbolia, unde s-a intonat
imnul național și s-au ținut discursuri
care au rememorat importanța evenimentului de la 1 decembrie 1918,
iar tineri liceeni au citit articole din
ziare găsite în colecția Muzeului Presei „Sever Bocu” și apărute în presa
românească în acel an.

Cu această ocazie, au fost premiate
cuplurile de jimbolieni care au împlinit 50 de ani de căsnicie: fam. Racz
Ştefan şi Delia, fam. Chifoi Petrea şi
Dorina, fam. Olah Ioan şi Maria, fam.
Ienaşcu Ion şi Ana-Hanelore, fam.
Szucs Ludovic şi Maria, fam. Borlan
Gheorghe şi Margareta, fam. Ciofiac
Ioan și Lucreţia.
De asemenea, s-au acordat premii la
concursul “Cea mai frumoasă casă”,
după cum urmează: locul 1 - dl. Wild
Johann, locul 2- dna. Ceaca Adelina,
Locul 3 - dl. Butcovan Gheorghe Ioan.
Au fost premiați și sportivii cu rezultate notabile: David Dobre care a
obținut Locul 1 la Campionatul Naţional de Lupte, categ.65 Kg, Seniori

şi medalia de aur la Jocurile Francofoniei din Coasta de Fildeş, precum
şi antrenorul emerit prof. Cornel
Dobîrcău.
Nu în ultimul rând, s-au acordat diplomele şi premiile obţinute la festivalul-concurs “Lada cu Zestre”, Ediţia
a XI-a, 2017 (la secţiunea muzicală,
coruri - adulţi - Corul Floris, dirijor
maestrul Iosif Todea – a obţinut locul
1; la secţiunea coregrafie formație
mixtă de dansuri – etnia maghiară, 8
– 14 ani - Formația de dansuri mixte
”Dálibáb” instructor Gombos András
– a primit mențiune; la secțiunea coregrafie: formație mixtă de dansuri –
etnia germană, 8 – 14 ani, - Formația
de dansuri mixte ”Mini Hatzfelder Pipatsche”, instructor profesor Müller
Johann – a obținut locul III; la secțiunea coregrafie: formație mixtă de
dansuri – etnia germană, peste 14
ani- Formația de dansuri mixte ”Hatzfelder Pipatsche”, instructor profesor Müller Johann – se mândrește cu
locul 1; la secțiunea Gastronomie, cel
mai competitiv produs – individual –
etnii- Doamna Crișan Lenuța a luat
premiul III.)
La finalul ceremoniei, au fost depuse
coroane și s-a oficiat slujba religioasă
la Monumentul Eroilor Neamului.

Centrul de zi „Nu mă uita” a împlinit
15 ani de activitate

S-AU împlinit 15 ani
de când Centrul
de zi „Nu mă uita”
din Jimbolia a luat
ființă. Cu această
ocazie a avut loc un
eveniment care a
evidențiat evoluția
în timp şi activitatea

bogată a centrului, în
slujba persoanelor cu
dizabilități din Jimbolia, dar și din zona de
vest a județului. Mai
multe detalii despre
acest subiect în numărul viitor al Jurnalului de Jimbolia.

ÎN DATA de 28 noiembrie 2017 a
avut loc la Casa de Cultură din
Jimbolia întâlnirea Grupului Cyclo.
Grupul Cyclo a fost înființat în cadrul proiectului „Turul Banatului“,
finanțat în cadrul Programului
Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia cu
scopul de a identifica și soluționa
problemele cheie din cadrul cicloturismului transfrontalier și de a

oferi consultanță echipei de proiect în timpul implementării. De
asemenea, grupul va contribui la
înființarea și semnarea Platformei
pentru dezvoltarea cicloturismului în regiune, formând baza inițiativelor și acțiunilor viitoare în
acest domeniu. Tema principală a
întâlnirii a constituit-o prezentarea propunerilor pentru cele patru
rute (De Tours) care vor fi stabilite
în cadrul proiectului. Rutele propuse sunt: Excursie prin Jimbolia,
Circuit Jimbolia – Kikinda, Circuit
Jimbolia – Jaša Tomić și Jimbolia
– Timișoara prin Cenei.

Urare

Fie ca Sfintele Sărbători ale iernii
să-și reverse harul asupra dumneavoastră și a celor dragi, să vă aducă
liniște în case, în suflete, să vă sporească sănătatea și belșugul, să vă
împlinească gândurile și speranțele.
Sărbătoarea Crăciunului să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de
bucurii şi împliniri!
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
Viceprimar Toth Gabor
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Programul
colectării gunoiului
de sărbători

AVÂND ÎN VEDERE faptul că zilele de
25 decembrie, 26 decembrie, 01
ianuarie 2018 și 02 ianuarie 2018
sunt libere, fiind sărbători legale, RETIM Jimbolia informează că
echipajul de pe autospeciala TM
48 RTM va colecta deșeurile municipale pe raza localității Jimbolia
conform următorului program:

Jimbolia îmbrăcată
în straie de sărbătoare

ghirlande și steluțe. În centrul orașului a fost împodobit bradul de Crăciun, cu globuri și luminițe, și a fost
amplasată o iesle reprezentând scena nașterii Mântuitorului, dar și un
Moș Crăciun cu trăsura trasă de reni.

Premiul „Petre Stoica” a fost acordat
poetei Nora Iuga
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„Pe Petre Stoica l-am cunoscut când
eram studenți. Cred că ne-a atras
faptul că am studiat amândoi limba
germană. Mai era ceva: și eu și el,
dar în alte registre, făceam o poezie
neasemănătoare. El a descoperit în
literatura noastră poezia culturilor și
se debarasa pe cât putea de giuvaerurile lingvistice, de podoabe – metafore, comparații epitete. Era foarte
modern în acest limbaj mai frust, mai
curat și mai concret, care se poartă astăzi mai degrabă, decât atunci.
Poetul Petre Stoica a fost un mare
inovator. Eu voiam să readucem în

Evidenţa populaţiei

memorie suprarealismul”, a povestit
laureata din acest an.
A doua zi, în data de 13 decembrie,
poeta a onorat invitația autorităților
locale din Jimbolia de a vizita Muzeul Presei „Sever Bocu” și Casa memorială „Petre Stoica”, și s-a întâlnit cu
primarul Darius Postelnicu. “Premiul
înseamnă perpetuarea memoriei celui mai important poet al Banatului,
iar datorită numelor de mare rezonanță culturală ale celor care au fost
premiați până acum arată că miza
este una națională, pentru că Petre
Stoica a fost un poet de anvergură
nu numai națională, ci europeană”, a
precizat Marcel Tolcea, prof. univ. dr.
la Catedra de Filosofie și Științele Comunicării a Universității de Vest din
Timișoara, prezent la întâlnire.

Naşteri

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

Căsătorii
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POETA de anvergură națională și europeană, Nora Iuga, a fost distinsă
cu Premiul „Petre Stoica”, marți 12
decembrie, în prezența a numeroși
scriitori și oameni de cultură, în Aula
Bibliotecii Universitare Timișoara.
Evenimentul a fost organizat de
Uniunea Scriitorilor filiala Timișoara
și Asociația Pax 21. În cuvântul său,
poeta și traducătoarea, Nora Iuga, a
vorbit de regretatul Petre Stoica și de
relațiile pe care le-a avut cu el încă
din studenție.

 Militaru Marijana

Bine ați venit pe lume!

 Pavel Clementin cu
Stanici Adina-Nicoleta
 Deak Bérnt cu
Lichtfusz Silke-Bianca
 Filip Florin-Mihai cu
Chiper Roxana-Maria
 Pîrțac Silviu-Vasile cu
Pohonțu Sorina-Daniela
Casă de piatră!

Decese

SPIRITUL sărbătorilor de iarnă a cuprins orașul nostru, care freamătă de
pregătirile pentru Crăciun și sosirea
Anului Nou. Autoritățile locale șiau adus contribuția pentru a crea o
atmosferă deosebită pe străzile din
centrul orașului, instalând luminițe,

• Luni 25 decembrie pe următoarele străzi: Republicii – blocuri,
Mărășești – blocuri, Banat, Kikindei, G. Coșbuc, St. O. Iosif, V. Goldiș,
V. Țepeș, A. Vlaicu, C. Brâncoveanu,
Timiș, Spre Sud, Albinelor, Bârzava, M. Eminescu, I. Maniu, Spre
Est 25-33a, Spre Est 44-49, Gării, C.
Negruzzi, E. Gojdu, Mărășești;
• Marți 26 decembrie – nu se colectează;
• Luni 01 ianuarie – nu se colectează;
• Marți 02 ianuarie pe următoarele străzi: Republicii, C. Csekonics,
E. Teodoroiu, A. Cito, Griviței, Grozăvescu, Salcîmilor, Porumbeilor,
Spre Est 5-14, I. Slavici, G. Enescu,
Al. I. Cuza, Carpați, V. Lucaciu, Basarabia.

† Urșanu Gheorghe
Postelnicu Ioan
Bartha Francisc †
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!
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