
 
 

Csongrád Megye valamennyi 

Művészeti- és Zeneiskolájának 

 

 

Tisztelt Igazgatónő/Úr! 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete és a Szentesi 

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 2017. március 1-jén, szerdán 9:30 órai 

kezdettel megrendezi a XXVII. Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozót. 

 

A találkozó eredeti célja, hogy a pedagógusok és a növendékeik figyelmét a kortárs zenére 

irányítsuk. Megköszönve a jelentkezéseket a rendezvényre, kérünk mindenkit, hogy azt a 

napot szánják egymásra és a találkozóra. Szóló és kamaraművek egyaránt szerepelhetnek 

műsoron. A rendezvény népszerűségének nagyon örülünk, de azért, hogy mindenki 

színpadra kerülhessen a produkciók ne haladják meg az 5 percet. 

 

Nevezési díj: 1500 Ft/fő (ami nem vonatkozik a KLIK-es intézményekre) 

 

Ebédet kb. 850 Ft/fő áron tudunk biztosítani! Az ebéd árát a helyszínen kell rendezni. 

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 10. 

A jelentkezéseket az info@lajthaszentes.hu címre vagy postai címünkre (6600 Szentes, Kiss 

Bálint u. 11.) várjuk. Az ebéd igényeket is ekkor kérjük leadni! 

 

A jelentkezési lapok alapján a nevezési díjról sárga postai csekket állítunk ki, melyet a 

jelentkező intézmény címére postai úton kiküldünk. A befizetési igazolást (csekk 

tőszelvénye) kérjük email címünkre jutassák el (beszkennelve), a tőszelvény alapján 

fogunk számlát kiállítani és ezzel válik véglegessé a jelentkezési folyamat! 

 

A felhívás és a jelentkezési lap honlapunkról (www.lajthaszentes.hu) is letölthető. 

 

 

Szentes, 2016. december 14. 

 

Tisztelettel: 

 

 Várkonyiné Mihály Erna 

 intézményvezető 

mailto:info@lajthaszentes.hu
http://www.lajthaszentes.hu/


 
 

NEVEZÉSI LAP 
XXVII. Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó - Szentes, 2017. március 1. 

Beküldési határidő: 2017. február 10. (Szükség esetén sokszorosítható!) 

 
A résztvevő zeneiskola, művészetoktatási intézmény adatai: 

név:  ........................................................................................................................................................  

cím: ........................................................................................................................................................  

telefonszám:  ..........................................................................................................................................  

értesítési e-mail cím:  .............................................................................................................................  

 

1. műsorszám adatai: 

Gyermek(ek) neve és hangszer megnevezése:  ......................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

a játszandó mű szerzője:  .......................................................................................................................  

a játszandó mű címe:  .............................................................................................................................  

zongorán kíséri:  .....................................................................................................................................  

felkészítő tanár neve:  ............................................................................................................................  

 

2. műsorszám adatai (nem kötelező): 

Gyermek(ek) neve és hangszer megnevezése:  ......................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

a játszandó mű szerzője:  .......................................................................................................................  

a játszandó mű címe:  .............................................................................................................................  

zongorán kíséri:  .....................................................................................................................................  

felkészítő tanár neve:  ............................................................................................................................  

 

ebédigény:  ................ fő (az étkezés helyszínén kell fizetni) 

 

számlázási adatok (név, cím):  ...............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Dátum: .....................................  

                                        PH.                    …………………………………. 

                                                         intézményvezető 


