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Települések helyi termékeinek bemutatása vagy helyi hagyományokra épülő rendezvények 

megtartása célterület 8319514577 azonosítószámú  

 „Kulturális rendezvénysorozat a Tisza mentén”  

 

„Nóta határok nélkül” című nótaverseny rendezvény 

Helyszín: Újszentmargita Művelődési Ház 

Időpont: 2013. 08. 03.   

 

 EMLÉKEZTETŐ  

 

A Margitai Borisszák Nóta Egyesület a pályázaton belül rendezte meg a 2013. 08. 03. -án 

„Nóta határok nélkül” címmel nótaversenyt a Polgármesteri Hivatal támogatásával. 

A meghívóban célcsoportként a LEADER közösség apraja – nagyját megjelöltük. 

A meghívó, mely plakátként is szolgált a településeken hirdette a napi eseményeket.  

Örömmel töltött el, hogy sokan érdeklődtek a fellépőkről, az időbeosztásról és a zsűriről. 

A Margitai Borisszák tagjainak a hagyományőrzés fontos szerepet tölt be az életébe.  

A nap folyamán a Művelődési ház könyvtárában fogadtuk a zsűri tagjait, ahol egyeztették az 

értékelési szempontokat. 

10 órakor Újszentmargita Község Polgármestere nyitotta meg biztató szavaival a rendezvényt. 

Katona Csabáné az egyesület elnök asszonya megnyitó beszédében elmondta, hogy a 

hagyományőrzés egyik legfontosabb eleme a nóta szeretete és a személyes kontaktus a 

korosztályok között. Ennek színteret biztosítva örömmel fogatta az egyesület a versenyzők 

jelentkezését, hiszen a húszas éveiben járó fiatalok, a 30 – 40 éveseken keresztül 80 –as 

éveiben járó versenyzőket is üdvözölhettünk a színpadon. 

 A versenyzők feszültségének oldására Hegyesi – Hudik Margit a zsűri elnöke ismertette a 

szempontokat, melyeket figyelnek az éneklés közben. 

Az elnök asszony, Dr. Fehér Eszter és Lente Lajos zsűri tagokkal a nap folyamán minden 

versenyzőnek pár mondatban értékelte a nótázását. 

A 44 versenyzőből álló csapattagok biztatták egymást, közösen énekeltek és szurkoltak a 

színpadon lévő társuknak.     
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A közönség soraiban fiatalok és idősebbek tapssal és éljenzéssel nyilvánították ki tetszésüket 

a zsűri munkájának megkönnyítése érdekében.  

A számos versenyzőnek köszönhetően jó hangulatban telt el a nap és közös nótázással várták 

vissza este 18 óra után a zsűrit a döntésének bemutatására. 

Nyolc díjat adtak ki a versenyzők legjobbjainak elismerésére: 

I. Dr. Zeleni Ferenc  

II. Gencsi Mihály 

III. Fodor János 

IV. Tapa Ottó 

V. Szegedi Mónika 

Közönség szavazattal Gombos – Juhász Zoltánnét ajándékozták meg. 

Zsűri különdíjasok:  

- Csontos Tibor 

- Tóth István 

- Marton Lézer Márta 

 

A vendégfogadást támogatta a Fornetti Magyarország Zrt. termékeivel, melyet az Óvoda 

konyháján sütöttek ízletesre az ide látogatók számára. 

A délelőtt folyamán a Hétszinvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti szolgálat konyháján 

dolgozó szakács nénik szorgos kezei gulyáslevest készítettek azoknak, akik igényelték. 

A meleg elviselésének megkönnyítésére hűtött görögdinnyével kedveskedtek a 

résztvevőknek. 

Az előzetes megbeszélések alapján az eredményhirdetés után gála műsor zárta a nótaverseny 

hivatalos részét. 

A közönség nagy örömmel fogadta a zsűri tagjainak műsorát. 

A hajnalig tartó bál forgatagában a Hang – adó zenekar húzta a talpalávalót. 
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Összefoglaló: 

- A pályázatban megírtak közül minden megvalósult: versenyzők szép számban 

jelentkeztek, cigányzenészek kísérték a színpadon nótázókat.  

- A pályázatban leírtak szerint táj jelegű étel fogyasztását terveztük, gulyáslevest 

lehetett ebédelni. 

 

 

Újszentmargita, 2013. augusztus 13.   

 

 

Készítette: 

 

 

      Katona Csabáné 

      Egyesület elnöke 

 


