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          Tárgy: Kiszombori Közösségi Nap  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete részére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület 
 
Az elızı ülésen született néhány fontos, a szervezés alapjait meghatározó döntés a július 30-31-ei 
rendezvénnyel kapcsolatban. Ezek egyike a rendezvény neve, Kiszombori Közösségi Nap. A döntések között 
szerepelt még a színpadi produkciók délután 16 órai kezdése a kánikulai idıszak elkerülése céljából. 
Fenti döntéseknek megfelelıen folytatódott a rendezvény szervezése, és összeállt a korábbihoz képest néhány 
módosítást tartalmazó újabb programterv. 
 
 
2011. július 30. (szombat) 
 
Egész nap játszótér gyerekeknek (az óvoda, a mővelıdési ház és az iskola játékaiból, foglalkoztató eszközeibıl) 
 
10 órától egész délelıtt:  
 

- Helyi kézmővesek foglalkozásai (csuhézás, agyagozás, varrás, csipkézés, mézeskalácsozás stb.) 
 

- A Puszta Tüzének İrzıi hagyományırzı egyesület hétpróbája (ügyességi, néprajzi vonatkozású 
feladatok) 
 

11:00-14:00 Veterán jármővek bemutatója a fıtéren 
 
A makói Maros Parti Veterán Autós és Motoros Egyesülettel történt egyeztetést követıen vállalták a 
rendezvényen való megjelenést, így már adott egy résztvevıi bázis, amit tovább szeretnénk bıvíteni a kukorica-
útvesztı fesztivál szervezıivel. 
 
16:00 A rendezvény rövid, kevésbé protokolláris megnyitója 
 
16:15 Kiszombori néptáncosok fellépése 
 
17:00 Helyi kórusok mősora (óvoda, iskola, idısek kórusa) 
 
17:30 Autentikus cigány népzenét játszó szegedi együttes fellépése 40 percben 

Táncprodukciók 20 percben 
(a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat mősora) 

 
18:30 Moldován Attila és zenésztársainak fellépése 

Egy kilenctagú, rézfúvósokból álló együttes koncertje. komoly és könnyőzenei repertoárral. 
 
19:30 Dáridó zombori módra 
 
20:30 A Children Of Distance fellépése (Tagjai között a kiszombori Nyári Roland) 
 
22:00 Buli a kiszombori M-Jam zenekarral 



A zenekarral történ újabb egyeztetés során azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy a fellépéssel összefüggı 
különbözı költségeikre (gitárhúr-készlet, dobverık, hangtechnikai eszköz bérlete) számla ellenében 
biztosítsunk 20 000 forintot. Ebbıl az összegbıl hattagú együttesük különbözı kisebb költségeit fedeznék. 
 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vállalta a Helytörténeti Győjtemény és a Rotunda nyitva tartását a 
rendezvény napján 15-20 óráig. 
 
Az elızı programtervben                           néven szerepelt egy programelem, mely a helyi vagy helyben 
mőködı vállalkozások, hivatásos és hobbi mesterek, szolgáltatók számára nyújtott volna bemutatkozási 
lehetıséget. A terv átgondolása egy új programelem ötletét eredményezte, mely alapjaiban az elızıvel 
megegyezı. A „Kiszombori Kezek Munkája” munkanévvel illetett rendezvényelem egy olyan kiállítás, mely a 
lehetı legszélesebb körben kívánja bemutatni a kiszombori képzımővészeket, kézmőveseket, mesterembereket, 
hivatásosokat és hobbi alkotókat, kézmőveskedıket egyaránt. Mőfaji megkötés nélkül szeretnénk kiállítani a 
felkértektıl, ill. jelentkezıktıl néhány alkotást, munkát. Helyszíne a mővelıdési ház épülete és udvara, 
gondolva esetleg nagyobb kiállítási tárgyakra (pl. lovaskocsi). Megnyitója július 29-én, pénteken lenne. A 
kiállítás a rendezvényt követı hetekben megtekinthetı maradna. 
Fenti terv is összhangban áll a rendezvény fı céljával, minél több kiszomborit mozgósítani, a rendezvénybe 
bevonni. 
 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén, a Kiszombori Nyári Fesztivál tagjaként a Kiszombori Közösségi Nap is  
napirenden volt. Ott merült fel ötletként, hogy a Rónay-kastély tornya látogatható, az erkélyes részig bejárható 
legyen. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, tárgyalják meg a torony megnyitásának kockázatát, lehetıségét. 
Amennyiben a torony megnyílik, az elsı szinten, a lépcsıfordulónál lévı szobában pár paravánon régi, Rónay 
idıkbıl származó fényképek reprodukcióit állíthatnánk ki. 
 
Kiszombori lakos keresett meg az ötlettel, hogy valamelyest az útvesztı fesztiválhoz kapcsolódva – gondolván 
itt a kukutyin közeli helyszínre – zabhegyezı néven, rendezvényünkön lehetne egy helyszín (sátor), ahol 
„zabos” dolgokat ismerhetnének meg az érdeklıdık. Az ötletadó vállalta, hogy a „kiszombori zabhegyezık” 
kiegészítı rendezvényelemet megszervezi, tartalommal feltölti.  
Kérem a Tisztelt Képviselıket, döntsenek a fenti kiegészítı rendezvényelem programokba történı beépítésérıl. 
 
 
Július 31. (vasárnap) 
Sportos délelıtt 
 
 6:00 -12:00 A Kiszombori Sporthorgász Egyesület horgászversenye 
 
8:00  – 13:00 Kispályás labdarúgó torna (az Ifjúsági és Sport Bizottság szervezésében) 
 
 9:00  – 13:00 Nıi, férfi akadályverseny (a település több helyszínét érintı verseny: teke, kispuskás lövészet, 
Helytörténeti Győjtemény stb.) 
 
8:00 -13:00 Sakkverseny 
 
 
 
 
Kiszombor, 2011. április 20. 
 
 

Tisztelettel: 
Nagy Lırinc 


