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Primăvara să vă fie prilejul noilor speranțe.
Feluritele culori ale florilor ei să vă bucure
și să vă așeze zâmbetul pe chipuri.
La multi ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!
Primar, Darius-Adrian Postelnicu
8 Martie

De 8 Martie urez tuturor doamnelor și domnișoarelor
o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea
noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei!
Viceprimar, Kaba Gábor

Evenimente culturale în 2022
Deși încă sub semnul incertitudinii prilejuite de situația globală, anul 2022 aduce în
atenția publicului evenimente culturale dedicate educației și tineretului. Acest lucru nu
înseamnă că alte categorii vor fi neglijate.
Reprezentanții administrației publice locale doresc reluarea festivalului „Zilele
Jimboliene”, care ar trebui să aibă loc în perioada 30-31 iulie 2022.
În agenda cultural-sportivă a localității au fost cuprinse mai multe concerte, spectacole
de teatru, acțiuni la muzeele din Jimbolia, Simpozionul Internațional de Artă „Stefan
Jäger”, Tabăra de creație literară „Petre Stoica”, Festivalul „JimboRock”, precum și festivalul
muzical „Borders of Rock”.

Apropierea primăverii
reprezintă un prilej pentru
reînnoirea nădejdii. Acest
lucru se află în strânsă
legătură cu reînvierea naturii,
dar și cu celebrarea rolului
și însemnătății pe care le are
femeia în contextul vieții.
Gingășia, dar în același
timp și fermitatea feminității
reprezintă două atuuri care au
capacitatea de a mișca până și
cea mai rece insensibilitate
atât de caracteristică deseori
bărbaților. Acestea, însoțite
de înclinația spre ocrotire
specifică maternității, îi
îndeamnă pe toți cei asupra
cărora își revarsă influența
înspre desăvârșire.
Ele reprezintă garanția
că năzuința spre a fi
mai bun nu se va stinge
niciodată. În diversitatea
care caracterizează cele două
universuri - al femeilor și al
bărbaților - se poate observa
totuși egalitatea dintre noi,
care, trebuie să recunoaștem,
va fi mereu înfrumusețată de
însușirile spirituale pe care
femeia le stăpânește atât de
ușor și pe care bărbații și le
pot însuși anevoios.
La mulți ani tuturor
doamnelor și domnișoarelor!
DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,
Primarul Orașului Jimbolia

Digitalizare la Muzeul Presei din Jimbolia
Muzeul Presei a încheiat un acord de
cooperare cu o companie din Ungaria, acțiune ce
va avea ca rezultat digitalizarea câtorva zeci de mii
de ziare și reviste din colecția muzeului.
În data de 3 februarie 2022, a fost ridicat
primul lot de publicații, care însumează peste
90.000 de pagini.
Compania Arcanum Adatbázis Kiadó
deține o bază de date digitală impresionantă.
Publicațiile care se află în colecția Muzeului
Presei din Jimbolia conțin informații valoroase
atât pentru spațiul național, cât și pentru cel
euroregional.
Aceste bunuri, rămase în formă
nedigitalizată, nu vor putea fi exploatate corespunzător întrucât căutarea informației necesare reprezintă un proces care
consumă resurse temporale însemnate. Acest neajuns este completat și de posibilitatea degradării irecuperabile a ziarelor
utilizate.
Prin urmare, digitalizarea este un proces obligatoriu, care va ajuta la punerea în valoare a tezaurului informațional pe care
muzeul nostru îl deține.

Corul Floris și trupa de dansuri șvăbești
caută noi membri!
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Corul Floris din Jimbolia, o
entitate culturală care funcționează
de peste 20 de ani, caută noi membri.
Doritorii, bărbați sau femei, se pot
prezenta în fiecare luni și joi de la ora
18:00, la sediul Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență, aflat pe
strada Liviu Rebreanu, nr. 9.
Trupa de dansuri șvăbești
„Hatzfelder Pipatsche” dorește să
își mărească numărul membrilor.
În acest sens, sunt căutate persoane
adulte, dar și tineri sau copii. Doritorii
se pot prezenta în fiecare marți la ora
19:00 la Casa de Cultură a Orașului
Jimbolia.
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Întâlnire a responsabililor
din domeniul ospitalității,
la Jimbolia

Producătorii, meșteșugarii, proprietarii de
restaurante, dar și cei care dețin spații de cazare
sau investitorii din localitățile Jimbolia, Cenei,
Checea, Cărpiniș, Comloșu Mare și Lenauheim
au fost invitați să participe la o întâlnire, care
s-a desfășurat la Casa de Cultură a Orașului
Jimbolia.
Temele abordate în cadrul discuției au fost
deschiderea unor Puncte Gastronomice Locale
și a clasificarea structurilor de cazare din județ.
Acțiunea a fost organizată de Asociația
pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
în județul Timiș, asociație de utilitate publică,
în colaborare cu Ministerul Antreprenoriatului
și Turismului și Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor Timiș.

Recensământul populației

Recensământul populației României a început oficial marți, 1
februarie, cu un an întârziere din cauza pandemiei. Institutul Național
de Statistică arată că, în primă fază, statisticienii vor strânge datele
existente la mai multe instituții, cum ar fi ANAF-ul sau casele de pensii.
Ulterior, pe 14 martie, va începe recensământul propriu-zis.
Spre deosebire de precedentul recensământ din 2011, acum
recenzarea populației va avea loc exclusiv electronic.
Românii care au acces la computer și la internet se vor putea
autorecenza pe site-ul www.recensamantromania.ro, unde vor
putea completa singuri formularul în care vor trebui să declare
cetățenia, adresa, starea civilă, etnia, nivelul de studii etc.
Persoanele care doresc să beneficieze de sprijin în completarea
acestor formulare se pot adresa recenzorilor care își vor desfășura
activitatea în clădirea internatului ce aparține Liceului Tehnologic
Jimbolia, situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 61.

Aceștia vor acorda asistență doritorilor, în perioada
14 martie – 15 mai 2022, de luni până duminică inclusiv, în
intervalul orar 09:00-19:00.
Pe de altă parte, din luna mai, recenzorii vor colecta datele
necesare de la persoanele care nu au reușit să se autorecenzeze, prin
efectuarea de interviuri față în față.
Calendarul recensământului este următorul:
- 1 februarie – 13 martie 2022: Preluarea date din surse
administrative şi popularea bazei de date Recensământul Populației
2021;
- 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare - românii vor putea
completa singuri formularul online;
- 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori,
prin interviuri faţă în faţă, iar înregistrarea datelor se va efectua cu
ajutorul tabletei aflată în posesesia acestora.

Permise de pescuit
Firma Peisaj Hosta eliberează permise
de pescuit.
Acestea se eliberează pe strada Albinelor,
nr. 23. Costurile sunt următoarele:
- 130 de lei pe an, dacă abonamentul se
face până în 31 martie;
- 170 de lei pe an, dacă abonamentul se
face începând cu 1 aprilie;
- 50 de lei pentru un abonament de o
zi;
-50 de lei pe an pentru tinerii de până
în 16 ani.

Jimbolianca Bianca Bighiu, „Cel mai bun
portar al turneului”

Handbalul are o tradiție îndelungată în localitatea noastră, iar de-a lungul
timpului rezultatele obținute au determinat multe persoane să practice acest sport.
Astfel, în data de 13.02.2022, după terminarea disputării meciurilor din cadrul
Campionatului Național de Handbal Feminin pentru junioare 4, sportiva Bighiu
Bianca, componenta echipei HC Jimbolia, a fost premiată cu titlul de „Cel mai
bun portar al turneului”.
Cel care i-a decernat acest titlu sportivei jimbolience a fost domnul Alexandru
Dedu, Președintele Federației Române de Handbal.
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Curăţenia de PRIMĂVARĂ

Primăria orașului Jimbolia organizează, în perioada
14 MARTIE – 15 APRILIE 2022, programul de
curățenie de primăvară.
În cadrul acțiunii se colectează numai deșeuri vegetale
rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele
stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor. Cetățenii
sunt rugați să depună în ordine la marginea carosabilului,
fără a împiedica circulația, deșeurile vegetale ce se
colectează în cadrul acestei acțiuni, până cel târziu cu o
zi înainte de ziua în care este programată colectarea în
zonele și cartierele în care locuiesc.
În această acțiune NU se colectează deșeuri din amenajări
interioare, curățirea pivnițelor și a podurilor (moloz, praf de
cărbune, țigle, cărămizi, faianță și gresie sparte).
Programarea străzilor
Săptămâna I 14.03.2022-18.03.2022
Luni 14.03.2022 – Str. Aleea Cito, str. I. Creangă,
str. Griviței, str. T. Grozăvescu.
Marți 15.03.2022 – Str. T. Aman, str. Salcâmilor,
str. Gh. Adoc, str. Lenau.
Miercuri 16.03.2022 – Str. Recoltei, str. Bucegi,
str. S. Jager, str. N. Bălcescu.
Joi 17.03.2022 – Str. C. Coposu, str. C. Csekonics,
str. E. Teodoroiu, str. Spre Sud (între str. Republicii şi
Spre Est).
Vineri 18.03.2022 – Str. Rapova, str. Gării, str. E.
Gojdu, str. C. Negruzzi, str. Bârzava.
Săptămâna II 21.03.2022 – 25.03.2022
Luni 21.03.2022 – Str. Dr. Victor Babeș, str. Lorena.
Marți 22.03.2022 – Str. T. Vladimirescu (între
Republicii şi Spre Est).
Miercuri 23.03.2022 – Str. Calea Timişorii, str. I.
Slavici (între str. Republicii şi Spre Est).
Joi 24.03.2022 – Str. Spre Nord (între str. Republicii
şi Spre Est), str. Spre Est, str. Drumul Clarii, str. E.
Bartzer.

Vineri 25.03.2022 – Str. I. Maniu, str. M. Eminescu,
str. Ştefan cel Mare.
Săptămâna III 28.03.2022 – 01.04.2022
Luni 28.03.2022 – Str. Republicii.
Marți 29.03.2022 – Str. Spre Sud (între str. Spre
Vest şi Republicii), str. Albinelor, str. Dr. Karl Diel.
Miercuri 30.03.2022 – Str. T. Vladimirescu (între
str. Spre Vest şi Republicii), str. Gh. Doja.
Joi 31.03.2022 – Str. I. Slavici (între str. Spre Vest
şi Republicii), str. L. Rebreanu, str. Timiş.
Vineri 01.04.2022 – Str. Spre Nord (între
str. SpreVest şi Republicii), str. Spre Vest, str. C.
Brâncoveanu.
Săptămâna IV 04.04.2022 – 08.04.2022
Luni 04.04.2022 – Str. A. Iancu, str. P. Jung.
Marți 05.04.2022 – Str. Cloşca, str. Crişan, str. E.
Murgu, str. I. I. De la Brad, str. G. Enescu.
Miercuri 06.04.2022 – Str. Mureş, str. Crişana, str.
Horia, str. A. Vlahuţă, str. I. Vidu, str. Carpaţi.
Joi 07.04.2022 – Str. N. Grigorescu, str. Prieteniei,
str. J. Linster, str. Gh. Lazăr, str. B. P. Haşdeu, str.
B.Bartok.
Vineri 08.04.2022 – str. V. Alecsandri, str. Aleea
Plopilor, str. C. Porumbescu, str. M. Kogălniceanu.
Săptămâna V 11.04.2022 – 15.04.2022
Luni 11.04.2022 – Str. C. D. Gherea, str. S.
Bărnuţiu, str. A.I. Cuza.
Marți 12.04.2022 – Str. Basarabia, str. Moş Ion
Roată, str. V. Lucaciu.
Miercuri 13.04.2022 – Str. C. Mărăşeşti, str. C.
Moţilor.
Joi 14.04.2022 – Str. A. Vlaicu, str. V.Țepeș, str. V.
Goldiş, str. P. Sandor.
Vineri 15.04.2022 – Str. Şt. O. Iosif, str. G.
Coşbuc, str. C. Kikindei, str. Banat, str. Cânepei, str.
Spre Lenauheim.
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Odată cu finalizarea lucrărilor de extindere a canalizării de pe străzile Calea Timișorii și Liviu Rebreanu vă
solicităm să nu plantați copaci, arbori sau arbuști ornamentali.
Menționăm că spațiile verzi aferente acestor străzi vor fi amenajate de către SC PEISAJ HOSTA SRL.
Acțiunea de amenajare va consta în: nivelarea terenului, semănarea gazonului și plantarea unui singur tip de
arbori.
S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de
ridicare a molozului și a materialelor
de construcții de la domiciliu.
Pentru detalii și comenzi sunați la
numerele de telefon 0356/422075 sau
0256/360770.
editare: Primăria Jimbolia; email: secretariat@jimbolia.ro

POLIȚIA ORAȘULUI JIMBOLIA
Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256/478861
POMPIERII JIMBOLIA
Str. Liviu Rebreanu nr. 9
Telefon: 0256/360312

