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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

x

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottság!

A március 15-i, 1848-1849 es forradalom és szabadságharcról szóló kerületi ünnepség
szervezéséről a következők szerint tájékoztatom Önöket!
Az idei évben az 1848-1849 es forradalom és szabadságharcról szóló kerületi ünnepség
terveink szerint 2012. március 12-én délelőtt 11 órakor kerülne megrendezésre a Ferencvárosi
Művelődési Központ színháztermében.
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (FMK) szervezi az ünnepség
programját/programjait, szervezi a közönséget, biztosítja azok technikai és költségvetési
hátterét. A megemlékezések programja két fő elemből tevődik össze:
•

2012. március 12-én 11 órakor tartandó Ünnepi műsor
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ
Közreműködik: a Turay Ida Színház társulata

•

2012. március 14-én 10 órakor kezdődő Ünnepi koszorúzás
Helyszín: Kossuth dombormű (IX. kerület Ráday utca és köztelek utca sarkánál)
Közreműködnek: ferencvárosi iskolások kórusai

Az FMK-ban tartandó színházi ünnepi műsort a Ferencvárosi Önkormányzat által
támogatott Turay Ida Színház adná. Az ünnepségre meghívást kapnak a képviselőtestület
tagjai, a ferencvárosi közép- és általános iskolák által delegált tanulók, illetve az
Önkormányzat által megjelöl protokoll személyek.
A Ferencvárosi Művelődési központ intézménye szervezi és bonyolítja le az ünnepség és a
koszorúzás technikai hátterét, szervezési, és rendezési részét.
A Turay Ida Színházon kívül felkérést kapnának a kerület tanulói (közép- és általános
iskolásai), hogy aktív közreműködésükkel vegyenek részt a megemlékezésben.
Minden tanulótól egy darab kokárdát kérnénk, amit a színház terem falánál elhelyezett
dekorációs falra helyeznénk el, ezzel megtisztelvén Nemzeti ünnepünket.
A Kossuth domborműnél történő koszorúzásra egy kerületi általános iskola vagy
középiskola énekkarát kérnénk fel éneklésre illetve, egy a kerületben élő színművész
előadásában hallgatnánk meg egy-egy verset.
Mindkét helyszínen számítanánk dr. Bácskai János polgármester úr ünnepi beszédére
maximum 15 percben. Illetve a koszorúzáson a civil szervezetek és a kerületi politikai pártok
által elhelyezett virágokra, és mécsesekre.
Az Ünnepi megemlékezések meghívóját és a pontos technikai forgatókönyvet 2012. február
29-ig juttatjuk el az Önkormányzati Kabinet számára.
Budapest, 2012. február 13.
Kirchkeszner Ágnes s.k.
mb. igazgató
FMK

