Tájékoztató
fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben

Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára pályázat
A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központtal együttműködve Jánoshalma Városi
Önkormányzata az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó
országos és helyi történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak,
különös tekintettel Dr. Szobonya Zoltánra, a jánoshalmi és mélykúti forradalom vezetőjére
és mártírjára emléket állító kulturális-művészeti produkciót rendezett, amelynek
bemutatására Jánoshalmán került sor 2016. október 23-án.
Az ünnepi kulturális-művészeti produkció a Kodály Zoltán MMK, Felszállott a Páva győztes
Cirkalom néptáncegyüttese, a Tátika néptáncosai, a Csalóka együttes, az Auróra
Beszédművészeti Műhely és szólisták közreműködésével valósult meg. A produkció
egyedülálló módon, a néptánc, a népzene, a próza és a vers eszközeivel mutatta be az
országos és helyi történelmi eseményeket. Az öröm, a meghatódottság, a győzelem, a
bukás, a harc, az eszme, amiből ma is erőt meríthetünk – mind szerepeltek az ünnepi
műsorban, és fontos üzeneteket fogalmaztak meg a mai generáció számára. Az ünnepi
megemlékezés mottója: „Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni”.
A műsor szakmai összeállításában részt vettek: Szobonya Csilla (Dr. Szobonya Zoltán
lánya), Csík Lázár jánoshalmi történész, Tomik Nimród topolyai történész, Savelin László
a Kodály Zoltán MMK művészeti vezetője, Kisimre Szerda Anna és Kisimre Árpád
koreográfusok, Rózsa Tibor zenész a Csalóka együttes vezetője.
Az eredeti szakmai tervnek megfelelően valósítottuk meg a pályázatot, rendeztük meg a
műsort, az eredeti műsortervtől nem tértünk el. Az emlékműsoron 209 fő jelent meg. A
közönség elragadtatással figyelte a színpadon bemutatásra kerülő jeleneteket, dicsérő
szavakkal, tapssal viszonozták az előadók színvonalas műsorát. A helyi újságban egy
oldalas cikk jelent meg az ünnepi megemlékezésről.
A pályázat elszámolását benyújtottuk. Az elszámolás jóváhagyása folyamatban van.
Lakossági pályázatok „Otthon Melege, Hűtőgépcsere 2016”
41 db pályázatot nyújtottunk be magánszemélyek részére 2016 elején hűtőgépcsere
pályázatra. A pályázatokat elbírálták, és a benyújtott összes pályázat támogatásban
részesült. Az elnyert összeg 25.000 – 45.000 Ft között van.
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