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Üsz.: 22-28/2012.   Tárgy:  tájékoztató a március 14-15-ei ünnepi  
    rendezvényekrıl 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete részére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hagyományainkhoz hően idén is több intézmény 
együttmőködésével megemlékezünk az 1848-49 forradalomról és szabadságharcról.  

Az irodalmi est 10 éves jubileuma után 2011-ben népdaléneklési versenyt hirdetett az általános iskola 
március 14-ére. Idén folytatódik a verseny, kibıvült tartalommal 

A megemlékezést a hagyományoknak megfelelıen március 15-én délelıtt tartjuk a mővelıdési házban 
Kérem, tekintsék át a programtervezetet.  

 
Március 14. (szerda) 15 órától az Ady Endre Mővelıdési Házban  
Dalos, zenés találkozó és verseny 

 
Az általános iskola énekes-zenés versenyt hirdetett, melyre az alábbi mőfajokkal és kategóriákban 
nevezhetnek a jelentkezık:  
 
Mőfajok: 
népdalok, mődalok, könnyőzenei mővek, saját szerzemények 
 
Kategóriák: 
I. korcsoport: 1-2. osztály  
II. korcsoport 3-4. osztály 
III. korcsoport 5-6. osztály 

IV. korcsoport7-8. osztály 
V. korcsoport:: középiskolások 
VI. korcsoport:  felnıttek 

 
A produkciókat szakmai zsőri értékeli. Minden nevezı 2 tetszıleges dalt ad elı zenei kísérettel vagy a 
nélkül.  
A dalversenyhez képzımővészeti pályázat és kiállítás is társul hang, zene, kép címmel. 
 
Március 15. (csütörtök) 10:00 órától az Ady Endre Mővelıdési Házban  
Ünnepi megemlékezés  
 

Idén a Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatának harmadik évfolyamos osztályai adják az 
ünnepi mősort a mővelıdési házban. A mősor végén a Petıfi és Kossuth-szobrokhoz vonulunk, ahol 
lehetıség van koszorúk és virágok elhelyezésére. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, tegyen javaslatot az ünnepi beszédet mondó személyére és 
fogadja el a tájékoztatót. 
 
Kiszombor, 2012. február 23. 
 
 

Tisztelettel: Nagy Lırinc 
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Tárgy:  A március 14-15-ei ünnepi rendezvényrıl szóló tájékoztató. 
 
_____/2012.(______) KNÖT h. 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a 
március 14-15-ei ünnepi rendezvényrıl szóló tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határozatról értesül: 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


