
F E L H Í V Á S 
 
 
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Művelődési Intézete és a Csemadok 
Dunaszerdahelyi Területi Választmánya társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkormányzatával és 

a Városi Művelődési Központtal közösen meghirdeti a 
 

XXXII. DUNA MENTI TAVASZ FESZTIVÁLT 
 

a következő kategóriákban: 
a) bábjátékos kategóriában csoportok és szólisták részére, 
b) színjátszó kategóriában,  
c) népi szerkesztett játékok kategóriában. 

 
A fesztivál jelentkezési lapjai a Csemadok területi választmányain szerezhetők be, 

vagy a www.csemadok.sk honlapról letölthetők. 
 

Jelentkezési határidő: 2007. február 24. 
A jelentkezési lapokat kérjük a következő címre küldeni: 

OV Csemadok, Bacsákova 240/13 
P.O. BOX 16., 929 01 Dunajská Streda 

Fax: 031/550 98 30, e-mail: huszar@csemadds.sk vagy intezet@csemadok.sk 
 

A regionális fesztiválok, és a válogatások időpontja: 2007. április 10 – 2006. május 1. 
A fesztivál időpontja és helyszíne: 2007. június 5-9., Dunaszerdahely 

Pontos információkkal a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya szolgál 
(tel.: 031/552 24 78, mobil: 0905/358 529, fax: 031/550 98 30) 

 
 
 

GYERMEK KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY 
 

A Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága a Duna Menti Tavasz fesztivál alkalmából 
gyermek képzőművészeti versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a képzőművészeti adottságokkal 

rendelkező általános iskolás gyermekeket vizuális gondolkodásra ösztönözze, hogy azok a játék 
örömével tapasztalják meg az adott képzőművészeti műfajok kifejezésbeli tartományait. 

 
A versenybe, alkotásaikkal az alapiskolák diákjai jelentkezhetnek a következő kategóriákban: 

I. kategória 1-4. évfolyam 
II. kategória 5-9. évfolyam 

 
versenyfeltételek: 

• Csak A3-as és A2-es formátumú rajzlapra készült alkotásokat fogadunk el, illetve csak ezeket 
fogja bírálni a szakmai zsűri!!! 

• A beküldött munkák készülhetnek rajz- és festészeti technikákkal, tematikailag kötetlenül. 
• Figyelem: a beküldött munkákat a Csemadok Művelődési Intézete nem küldi vissza! 

Beküldési határidő: 2007. április 20. 
Cím: OV Csemadok 

Bacsákova 240/13 
P.O.BOX 16. (tel.: 031/552 24 78) 
929 01 Dunajská Streda 

 
Az eredményhirdetésre a szakmai zsűrizést követően a Duna Menti Tavasz fesztiválon kerül sor. 
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