
PROGRAM ZILELE JIMBOLIENE 2022
Vineri, 29 iulie

ora 10:00 - Deschidere oficială a Zilelor Jimboliene, vernisarea lucrărilor celei de-a 
X-a ediții a Simpozionului Internațional de Artă „Stefan Jäger”, expoziție de carte veche 
organizată de doamna Pia Brînzeu, lansarea cărții „Personalități din Panteonul Jimboliei”, 
volumul al IV-lea, autor Dragomir Ciobanu - Casa de Cultură a Orașului Jimbolia

ora 11:00 - Tenis de câmp - Sala de Sport „Wiesenmayer”
ora 15:00 - Întâlnirea șvabilor jimbolieni - sediul FDGR Jimbolia 
ora 19:00 - Lansare de carte „Cei șapte din Jimbolia”, autor Valerică Niculescu - Muzeul 

Stefan Jäger
ora 19:00 - Expoziție de propuneri peisagistice și arhitecturale dedicate revitalizării Zonei 

Bălților, proiecte realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Arhitectură Triplex Confinium 
și prezentate la Institutul Cutural Român de la Veneția în iulie 2022 - Muzeul Stefan Jäger

Sâmbătă, 30 iulie

ora 08:30 - Campionat de șah – Clubul copiilor
ora 09:00 - Handbal feminin - Sala de Sport „Wiesenmayer”
(HC Jimbolia senioare, Unirea Sânnicolau Mare junioare, 

HC Jimbolia junioare)
ora 11:00 - Campionat de fotbal interinstituțional – 

stadionul „Árpád Thierjung” 
ora 12:00 - Demonstrație de karate susținută de Asociația 

Sportivă „Senshin”- Sala de Sport „Wiesenmayer”
ora 12:30 - Handbal masculin seniori - Sala de Sport 

„Wiesenmayer”(„Sideful” Jimbolia, „Unirea Uzdin” din 
Serbia)

ora 14:00 - Gală de box - Sala de Sport „Georgeta Gazibara-
Ottrok” 

ora 17:00 - Program de balet „AlyDance”- scena din centrul 
orașului

Sărbătoare la Jimbolia 

Orașul Jimbolia va îmbrăca straie de sărbătoare, timp de trei zile, în perioada 29-31 iulie 2022. Iată că după 
doi ani în care am avut de suferit din cauza pandemiei de COVID-19, ne este permis să începem să ne reluăm 
activitățile, astfel că Primăria Jimbolia va organiza, în această vară, poate cea mai așteptată sărbătoare a orașului 
nostru, Zilele Jimboliene.

Vom avea trei zile pline cu evenimente: concerte, expoziții, competiții sportive, dans. Programul este unul 
variat, pentru toate gusturile și sper că împreună vom petrece cele mai frumoase zile ale verii la acest eveniment de 
anvergură pentru orașul nostru.

Vă doresc să aveți o petrecere frumoasă, să vă bucurați și să participați într-un număr cât mai mare la toate activitățile organizate 
în această perioadă!  

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,
Primarul Orașului Jimbolia



ora 17:30 - Program artistic pe scena din centrul orașului: JERRYCO, IRINA FLOREA, 
OANA RADU, HIDDEN JESTER, ADDA & BAND, 3 SUD EST

ora 19:00 - Expoziție de caricatură organizată de Ștefan Popa Popa’s - Muzeul Presei 
„Sever Bocu”

ora 24:00 - Focuri de artificii

Duminică 31 iulie

ora 09:00 - Tenis de masă - Sala de Sport „Wiesenmayer”
ora 10:00 - Sfânta Liturghie organizată la Biserica 

Ortodoxă „Buna Vestire”
ora 10:30 - Sfânta Liturghie și concert de orgă la Biserica 

Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”, întâlnirea șvabilor 
jimbolieni în curtea Bisericii

ora 14:00 - Tenis de câmp, finale - Sala de Sport 
„Wiesenmayer”

ora 18:00 - Program artistic pe scena din centrul orașului: 
ZORICA SAVU, CIPRIAN POP, FELICIA STOIAN, 

MILENA ȚĂRAN din BANAT, PAUL ANANIE din 
Maramureș, ANA DRAGU din Moldova, GRUP 
INSTRUMENTAL, invitat special DORU ȚĂRANU, 
DANSURI TRADIȚIONALE CU ANSAMBLUL 
„CUNUNA TIMIȘULUI” DIN GHIRODA, 
„CĂLUȘERII” DIN JEBEL, ANSAMBLUL „PRO 
DATINA”, DEIANA MILOSAV

ora 19:00 - Lansarea cărții „Obstacole”, autor Ioan Mitruț 
– Muzeul Presei „Sever Bocu”

ora 19:00 - Proiecție de film „În bucătăria șvăbească” 
- rețete gastronomice specifice șvabilor, filmări realizate în 
bucătăria familiei Zachari – Muzeul Presei „Sever Bocu”

ora 20:00 - Discoteca anilor ‘80  – ’90 - în hala Pieței 
Agroalimentare 

Din motive independente de voința organizatorilor, 
pot surveni modificări în program.


