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Tárgy: Sinkovits Imre pályázat

Tisztelt Képviselő-testület!
Örömmel értesítem Önöket, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Sinkovits Imre pályázaton
800.000 Ft-ot nyert a „Hozd közelebb 56’-ot” kampányával.
A tervezett rendezvény-csomag 2016. október 23-án kerülne megrendezésre.
A rendezvény tervezett összköltségvetése 823.250 Ft, így szükséges az Önkormányzatnak 23.250 Ft
önerőt vállalnia.
A mellékletben megtalálják a tervezett programot.
A nyertes pályázat szerződésének megkötéséhez az Önök határozatba foglalt döntése szükséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolok.
Kérem vitassák meg a pályázatot!

Kiszombor, 2016. május 26.

Tisztelettel:

Hegedűs Sándor
művelődésszervező

1.sz. melléklet
„Hozd közelebb 56’-ot!” – kampány bemutatása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata egy komplex programcsomagot kíván megvalósítani az 56-os
emlékév kapcsán. A programcsomag egy sokszínű kulturális adaptációt tartalmaz.
A megvalósítás során a célunk az, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcot valamint a kapcsolódó
történelmi eseményeket a „Hozd Közelebb 56’-ot!” kampányunkkal megismertessük a település és a
környező települések lakóival.
A rendezvény sokszínűségét a régió online és papír alapú médiumaiban kívánjuk terjeszteni, hogy minél
szélesebb körű közönséget érhessünk el.
A program helyszínéül a kiszombori Ady Endre Művelődési Házat választottuk, hiszen a helyszín minden
programelemünknek tökéletes helyszínt nyújt.
Az eseményt 2016. október 23-án délelőtt 10 órától kívánjuk megvalósítani. A program egész napos.
A programok között a kultúra széles spektrumát kívánjuk megmozgatni.
A programot egy interaktív audiovizuális kiállítással kívánjuk indítani. A kiállításra a helyi és
környékbeli lakosok munkáit és emléktárgyait várjuk, az 1956-os forradalom és szabadságharc
témakörében. A képzőművészeti alkotások és fotográfiák kiállítása mellett, audiovizuális eszközök
segítségével kívánjuk érdekesebbé tenni és a kor hangulatát előidézve a Magyar Nemzeti Digitális
Archívum korabeli hang és képanyagát felhasználva egy különleges történelmi atmoszférát kívánunk
létrehozni a kiállításra látogatók között.
Ehhez kívánunk a pályázat keretében kiállítási táblamodulokat és tv-készülékeket beszerezni, az élmény
fokozására.
Kiszomboron már több mint egy éve aktívan működik egy filmklub, amelynek programjába az október
23-a is bekerült. A megemlékezés alkalmával az 1956-os eseményekkel fogalalkozó dokumentum- és
játékfilmeket kívánjuk levetíteni a filmklub résztvevőinek. A filmek között tervezzük a „Szabadság
vihara” dokumentumfilm, és a „Szabadság szerelem” játékfilm levetítését a korabeli híradó adások
mellett.
A vetítések után egy szakmai beszélgetést tervezünk Dobor Dezsővel az Olimpiának indult…Melbourne
’56 című könyve kapcsán.
A szakmai beszélgetéseket folytatva, Marosvári Attila, a járásban történt 1956-os eseményeinek kutatója
és a „1956 makói járás - Forradalom és megtorlás a makói járásban” tanulmánykötetének megalkotójával
ismeretterjesztő előadás keretében tárgyaljuk a településünkre vonatkozó történéseket.
A nap zárásaként a kiszombori Dózsa György Általános Iskola diákjai és a Kiszombori Ifjúsági Központ
tagjai, egy ünnepi megemlékező műsort tervez, amelyben az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményein végigvezetjük a közönséget a vers, próza és az amatőr színjátszás elemein keresztül.
A rendezvénycsomagunk keretében az egész nap folyamán 1000-1500 fő látogatóra számítunk és
reméljük a figyelemfelkeltő kampányunk eléri célját és közelebb hozza az 1956-os történéseket a
látogatóinkhoz.

