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Proiect transfrontalier româno-maghiar de promovare a valorilor culturale locale 

                              „Dans şi muzică fără frontiere” 
 

Primăria Jimbolia, în parteneriat cu Primăria Makó din Ungaria şi cu Primăria Sânnicolau  Mare, 

alături de Comunitatea Minoritară Macau, în calitate de partener asociat, implementează pe durata a 12 

luni, proiectul HURO /0901/194/2.5.1. cu titlul „Dans şi muzică fără frontiere”, în valoare totală de 

69.746 euro, derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013. 

Bugetul  care revine Jimboliei este de 22.058, 00 euro. 

Lider de proiect este Primăria Makó din Ungaria, cu care Primăria Jimbolia are experienţa 

încheierii cu succes a unui alt proiect PHARE în anul 2006 şi cu care implementează în prezent proiectul 

„Fără frontiere – media care uneşte popoare”, în cadrul aceluiaşi Program de finanţare. 

Scopul actualului proiect este de a prezenta valorile culturale locale, cu accent pe tradiţiile 

muzical – artistice, prin organizarea în comun a unor evenimente culturale. Menţionăm activităţile cele 

mai importante: stabilirea unui Forum Conciliator compus din primarii localităţilor de-a lungul frontierei 

şi organizarea de reuniuni periodice, organizarea de festivaluri folclorice şi organizarea de concerte de 

muzică de cameră, marcând astfel trecerea celebrului muzician Bartók Béla prin aceste localităţi. În 

zilele noastre se spune că muzica clasică îşi trăieşte a doua viaţa şi că oamenii au tendinţa să-şi 

descopere rădăcinile. Bartók Béla  s-a născut la Sânnicolau Mare, a locuit şi la Jimbolia şi a concertat în 

Makó, unde liceul oraşului a primit numele marelui compozitor. Prin organizarea concertelor de muzică 

de cameră oferim o călătorie în timp tuturor iubitorilor de muzică clasică din cele trei oraşe. Atât 

concertele cât şi festivalurile vor fi organizate în fiecare oraş după un grafic prestabilit. Comunitatea 

Minoritară din Makó va sprijini activităţile proiectului, oferind servicii de translatare ori de câte ori va fi 

nevoie. 

 Datorită activităţilor din acest proiect, locuitorii celor trei localităţi vor ajunge să-şi cunoască mai 

bine valorile culturale, relaţia formală dintre ei poate deveni informală, ajungând chiar să facă câte o 

încursiune în viaţa celor de dincolo de graniţă. Apropierea culturală dintre locuitorii celor trei oraşe şi 

Forumul Conciliator al Primarilor vine în sprijinul dezvoltării relaţiilor  culturale şi economice dintre 

cele trei localităţi: Makó – Jimbolia – Sânnicolau Mare. 

 Prin acest proiect cele trei localităţi vor achiziţiona şi echipament tehnic, necesar desfăşurării 

evenimentelor culturale. 

 Vineri, 25 martie 2011, la ora 11, va avea loc în Sala de consiliu a Primăriei din Jimbolia 

Conferinţa de lansare a proiectului, la care sunt invitaţi: partenerii, Comunitatea Minoritară din Makó, 

politicieni, mass media,  consilieri şi cetăţeni interesaţi de acest proiect. 

                                                                                                                              Kaba Gábor, 

                                                                                                                 Primarul Oraşului Jimbolia 

Primăria Oraşului Jimbolia str. Tudor Vladimirescu nr. 81, 305400 Jimbolia, tel. 0256 360764 
Persoană de contact: Kaba Gábor, tel. 0040 744 320 467 
 

             Două ţări, un scop, succes comun! 
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