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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselı-testülete 
 

Tárgy: tájékoztató a március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hagyományainkhoz hően idén is több intézmény 
együttmőködésével megemlékezünk az 1848-49 forradalomról és szabadságharcról. Az ehhez kapcsolódó 
rendezvényekben változás, hogy az Irodalmi est helyett Népdaléneklési versenyt hirdettünk. A 
Népdaléneklési versenyt március 14-én (hétfı) tartjuk, a megemlékezést a hagyományoknak megfelelıen 
március 15-én délelıtt. 

Kérem, tekintsék át a programtervezetet.  
 
Március 14. (hétfı) 15 órától az Ady Endre Mővelıdési Házban  
Népdaléneklési verseny 
 

A Dózsa György Általános Iskola meghirdette az elsı népdaléneklési versenyt, melyre öt 
korosztályban lehet nevezni.(I. 1-2. oszt, II 3-4. oszt., III. 5-6. oszt., IV: 7-8. oszt., V. 15 éves kortól, felsı 
korhatás nélkül). A versenyre nevezık két szabadon választott népdalt adnak elı, melyhez az V. 
korcsoportban hangszeres kíséret is társulhat. A produkciók maximális ideje 3 perc lehet.  

Az általános iskola az elsı négy korcsoport selejtezıit a rendezvény elıtt lebonyolítja. Az ötödik 
korcsoportba nevezık a mővelıdési házban adhatják le jelentkezésüket. 
 
A rendezvény programja:  
 

14:30 óra  Lırinc Mária Magdolna, Vörös gyöngysor címő festmény kiállításának megnyitója. 
A kiállítás megtekinthetı március 14-tıl március 25-éig munkanapokon, nyitva tartási idıben. 

 

15 óra   Népi hangszerbemutató 
Tekerılant – bemutatja: Tolna Péter  
Duda és furulya – bemutatja: Nagy Gábor 

 

16 óra   Népdaléneklési verseny 
 
Március 15. (kedd) Ünnepi megemlékezés  

10:00 az Ady Endre Mővelıdési Házban 
 

Idén a Dózsa György Általános Iskola felsı tagozata adja az ünnepi mősort a mővelıdési házban. Az 
ünnepi mősor végén a Petıfi és Kossuth-szobrokhoz vonulunk, ahol lehetıség van koszorúk és virágok 
elhelyezésére. 

Ezt követıen kb. 11 órakor a mővelıdési ház udvarán a Vásárhelyrıl érkezı Pálffy-huszárok ötfıs, 
lovas csapata tart egy rövid történelmi elıadás keretében egyenruha és fegyverbemutatót. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, tegyen javaslatot az ünnepi beszédet mondó személyére. 
 
Kiszombor, 2011. február 16. 
 

Tisztelettel: Nagy Lırinc 


