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Trăsura lui Moș Crăciun

Cu speranță 
spre un nou an

Doresc să încep prin a vă 
mulțumi pentru că ați fost 
alături de mine și în acest an 
care tocmai se încheie și m-ați 
sprijinit în ceea ce privește 
continuarea și finalizarea 
proiectelor care contribuie la 
dezvoltarea orașului nostru. 

Anul 2020 a fost unul ce 
ne-a determinat, pe mulți 
dintre noi, să reconsiderăm 
mersul vieții cu care eram 
obișnuiți. Adaptarea la noile 
condiții de conduită în societate 
a fost un pas important pe care 
majoritatea jimbolienilor l-a 
respectat. Vă îndemn ca și în 
perioada care urmează să aveți 
în vedere respectarea regulilor 
de distanțare, să purtați corect 
masca de protecție și să vă 
dezinfectați mâinile ori de câte 
ori aveți posibilitatea. 

Sărbătoarea Nașterii 
Domnului este un prilej de 
bucurie și speranță, moment 
ce ne aduce sufletește pe toți 
mai aproape. Vă doresc un 
Crăciun cu sănătate și liniște!

Anul Nou să vă aducă 
încredere într-un viitor mai 
bun!

„La mulți ani!”

Darius-Adrian Postelnicu
Primarul Orașului
Jimbolia

Copii de toate vârstele, pregătiți-vă! În zilele de 23 și 24 decembrie Trăsura lui 
Moș Crăciun se va deplasa pe străzile orașului. Dacă doriți să îl vedeți pe Moș Crăciun, 
nu vă rămâne decât să priviți la ferestre în speranța că îl veți zări! În cele două zile, 
acesta va circula în intervalul orar 12-16. 

Dragi jimbolieni, 
Vă doresc ca sărbătorile 

din această lună să vă aducă 
liniște și bucurie în suflete, iar 

noul an să vă găsească sănătoși! 
„Crăciun fericit!” 

An Nou cu realizări!

Kellemes Karácsonyt!
Boldog Új Évet Kívánok 
minden zsombolyainak!

Viceprimarul Orașului 
Jimbolia

Kaba Gábor 

Consiliul Local și Primăria 
Orașului Jimbolia 

vă urează 
„Crăciun fericit!”

și un sincer
 „La mulți ani!”
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La mulți ani, România!

Muzeul Presei și Universitatea de Vest

Ziua Națională a României a fost sărbătorită, anul 
acesta, în ton cu regulile impuse de legile în vigoare. 
Astfel, într-un cadru restrâns și respectând normele de 
distanțare, autoritățile locale au depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor, iar preoții ortodocși au susținut o 
slujbă de pomenire.

„Ziua Națională a României reprezintă un prilej de a 
ne aduce aminte de adevărații eroi ai acestui neam și de 
faptele mărețe pe care le-au înfăptuit. Această zi nu are 
legătură numai cu trecutul, ci și cu prezentul și viitorul. 
Simbolistica ei ne îndemână spre acțiuni demne de 
înaintașii noștri. Suntem chemați, așadar, să dăm dovadă 
de respect reciproc, curaj lucid, ajutor dezinteresat, 
acceptare multietnică și efort comunitar. Având în 

vedere restricțiile impuse prin lege, anul acesta am ales 
ca la Jimbolia să cinstim ziua Marii Uniri printr-un Te 
Deum oficiat în fața Monumentului Eroilor și o succintă 
depunere de coroane. Ambele acțiuni s-au desfășurat fără 
prezența publicului”, a declarat primarul Darius-Adrian 
Postelnicu.

Totodată, cu prilejul zilei de 1 Decembrie,  patrimoniul 
Muzeului Presei „Sever Bocu” a fost promovat prin 
intermediul înregistrării audio-video a unor articole din 
ziare. Așadar, articole din „Telegraful Român” (1918) 
și „Unirea” (1920)  au fost aduse în actualitate de către 
actorii Corneliu și Pavel Ulici pentru ca însuflețirea simțită 
de cei care au trăit pe viu Marea Unire să poată ajunge la 
fiecare persoană ce vizionează cele două videoclipuri.

Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia a ajuns, pe cale virtuală, la Universitatea de Vest din Timișoara. Astfel, 
studenți ai Facultății de Litere, Istorie și Teologie au putut afla, în cadrul unui curs susținut de curatorul muzeului, 
istoria entității, date despre Petre Stoica - cel care a înființat muzeul - precum și informații cu privire la patrimoniul 
muzeal. Cursul a avut atât o parte informativă, cât și una interactivă. De un real folos au fost filmele și fotografiile 
realizate de către Televiziunea Jimbolia de-a lungul timpului. S-au prezentat fragmente din documentarul De vorbă 
despre Petre Stoica, iar un moment deosebit a fost acela care a constat în participarea studenților la un tur virtual al 
muzeului prin accesarea unor imagini panoramice de tip 360° găzduite de APDT Timiș. Ultima parte a cursului 
a constat într-o aplicație practică. Studenții au primit articole din patrimoniul muzeal, scrise în limba română cu 
alfabetul chirilic. Misiunea lor a fost identificarea sensurilor textelor. Acțiunea a fost încununată cu succes, motiv 
pentru care reprezentanții catedrei de istorie din cadrul universității doresc organizarea unui alt curs în semestrul 
al doilea.
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Reverii muzicale - Opus de Crăciun

PoVești de la Moș Crăciun

Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia a organizat 
în zilele de 10 și 17 decembrie evenimentul „PoVești 
de la Moș Crăciun”. Acțiunea ce este dedicată copiilor 
s-a desfășurat on-line, poveștile citite de însuși Moș 
Crăciun fiind transmise live pe pagina de Facebook 
(https://www.facebook.com/muzeulpreseiseverbocu). 

În Ajunul Crăciunului (24 decembrie), începând cu 
ora 17.30 se va desfășura ultimul episod al acestei 
serii. Astfel, copiii, părinții ori îndrăgitorii de povești 
vor putea pătrunde în lumea scrierilor descoperite în 
filele ziarelor intrând pe pagina de Facebook anterior 
menționată și accesând videoclipul live. 

Casa de Cultură a Orașului Jimbolia a organizat vineri, 18 decembrie, ora 19:00, un concert de pian susținut de 
argentinianul Mariano Castro. În cadrul acțiunii s-au interpretat piese clasice și cu tematica sărbătorii Crăciunului. 
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POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. 
Pentru detalii și comenzi sunați la 

numerele de telefon: 0256/361047 
sau 0256/360770

PROGRAM „SACUL GALBEN”
Primăria Orașului Jimbolia vă 

prezintă noul program de ridicare și 
distribuire a sacilor pentru deșeurile 
reciclabile.

Colectarea deșeurilor reciclabile 
(sacii galbeni) se va face după cum 
urmează:

- Zona 1 - Toată zona din 
partea de sud (către Vamă) a 
străzii Tudor Vladimirescu, 
fără str. Tudor Vladimirescu 
(12.12.2020, 26.12.2020, 
09.01.2021, 23.01.2021).

- Zona 2 – Str. Tudor 
Vladimirescu și toată zona de nord 
(către Gara Jimbolia) (19.12.2020, 
02.01.2021, 16.01.2021, 
30.01.2021).

„SACUL GALBEN” se va distribui în zilele de sâmbătă, când se vor ridica sacii plini cu deșeurile reciclabile, iar 
în locul acestora se vor lăsa alții goi. 

Vă reamintim: pentru ca procesul de reciclare să fie unul cât mai eficient, în sacul galben se pot depozita următoarele: 
hârtie și carton (ambalaje din carton, maculatură), metal (doze de metal, conserve, tetrapak), plastic (pet, folie de 
plastic, pungi și ambalaje din plastic, flacoane șampon/detergent).

Este important ca recipientele depozitate să nu mai conțină resturi alimentare.
Pentru a folosi la maximum capacitatea pubelei sau a sacului galben pliați, turtiți sau striviți ambalajele.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Aducem la cunoștința locuitorilor orașului faptul că persoanele fizice au obligația de a completa declaraţia de 
impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici. În declarația 
de impunere se vor menționa datele tuturor persoanelor care domiciliază la adresa indicată, indiferent de vârsta 
acestora. Datele pe care le furnizați în declarație, precum și documentele atașate trebuie să fie conforme cu realitatea, 
deoarece falsul în declarații se pedepsește conform prevederilor art. 326 din Codul Penal. Pentru completarea 
acestei declarații vă puteți adresa Serviciului de Impozite și Taxe Locale situat pe str. Republicii nr. 38. 

Achitarea contravalorii taxei de salubrizare se poate face la sediul serviciului menționat mai sus.
În ceea ce privește persoanele juridice, acestea au obligația de a încheia contracte de prestare a serviciilor de 

salubritate direct cu operatorul SC PEJ COMPANY SRL, Str. Ștefan cel Mare nr. 9.
Nerespectarea acestor obligații va avea drept consecință sistarea colectării deșeurilor de către operatorul de 

salubritate.

Alegeri parlamentare 2020
La alegerile parlamentare, asemenea întregii țări, prezența la urne în Jimbolia a fost una destul de scăzută. 

Astfel, s-au prezentat la vot 18,42% dintre alegătorii cu drept de vot din orașul nostru, mai exact 2032 de 
persoane. În ceea ce privește rezultatele, la Camera Deputaților partidul preferat de jimbolieni a fost PNL 
– 29,41%, urmat de PSD – 16,61% și Alianța USR-PLUS – 15,62%, iar la Senat cele mai multe voturi a 
obținut PNL - 29%, urmat de AUR – 16,40% și PSD – 16,09%.


