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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Czibolya Kálmán stúdióvezető – fesztiváligazgató, a Makói Video- és Művészeti Műhely 
Alapítvány képviseletében megkereste Önkormányzatunkat a 2015. augusztus 13-21. között 
megrendezésre kerülő Ázsia Expressz/Asia Express 2015 nemzetközi gyermek és ifjúsági 
filmfesztivál és művészeti találkozóval kapcsolatban. 
 
A rendezvény fő védnöke Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úr, a térség 
országgyűlési képviselője, védnöke pedig Farkas Éva Erzsébet, Makó város polgármestere. 
 
A rendezvény 2015. augusztus 13-21. között kerül megrendezésre Makó, Kiszombor, 
Hódmezővásárhely, Budapest helyszíneken. 
 
A részletes programtervet és a résztvevők felsorolását az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Czibolya Kálmán fesztiváligazgató a rendezvénnyel kapcsolatban kéri, hogy 2015. augusztus 
18-án biztosítsunk helyszínt Kiszomboron az az napi programnak, illetve a résztvevők – 50 
filmes és 10 szervező –  részére pedig vacsorát a Rónay-kúriában, mely 132.000,- Ft + 
járulék, összesen 200.000,- Ft összegbe kerülne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a megkeresés 
tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2015. június 25. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 



Ázsia Expressz /Asia Express 2015 
 

 

 

 

 

Nemzetközi gyermek és ifjúsági filmfesztivál és művészeti találkozó                                                          

2015. augusztus 13 - 21. Makó, Kiszombor, Hódmezővásárhely, Budapest 

 

A rendezvény fő védnöke: Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úr  

                                             Hódmezővásárhely és Makó város országgyűlési képviselője.  

A rendezvény védnöke: Farkas Éva Erzsébet Makó város polgármestere  

 

Résztvevők: 

Ázsia országok  

1. Dél Korea – DIMA, Anseong /Ázsia legnagyobb televíziós és művészeti egyetemének diákjai  

 

2.    Kína - a pekingi kommunikációs egyetem film professzora és hallgatói 

 

3. Vietnam - Hanoi Tehetség Központ - The Centre for Assistance and Development of   

                           Movie Talents (TPD) 

                                                                                                                 

4. Thaiföld - Bansomdej Chaopraya Rajabhat University - Bangkok 

 

5. Fülöp szigetek - Asian Develpoment Foundation College-Bachelor of Arts in Mass  
                                        Communications - Tacloban City                                       

 

6. Singapore - prof. Ron Bernand és tanítványai - Nanyang Polytechnic  

 

7. Irán - Mohammed Ravanni filmrendező zsűritag - Teherán 

 

8. Indonézia – Sugar Nadia Azier program manager – Pabrikultur - Jakarta 

2 európai ország: 

9. Werkstatt der Jungen Fimszene – Wiesbaden / Német Fiatal Filmkészítők Műhelye 

 

10. Makói Videóműhely alkotói  

 

A meghívott nemzetközi filmes résztvevők létszáma összesen: 50 fő 

 



A rendezvény helyszínei: 

Makó:  

Hagymaház, Hagymatikum 

Kiszombor: 

Művelődési Ház, Rónay Kúria,  

Hódmezővásárhely: 

Terror Háza emlékpont 

Budapest: 

Koreai Kulturális Központ 

 

A rendezvény koncepciója: 

 

Egy fontos filmtörténeti esemény adja a filmszakmai alapját elgondolásunknak. 2015-ben lesz a 120 

éves évfordulója Auguste és Louis Lumière kinematográfjának, az első mozgóképrendszer 

megalkotásának. Rendezvényünk elnevezése is ehhez kapcsolódik /Ázsia Express/, utalva a Lumière 

fivérek 1895. szeptemberi vetítéseire, köztük is elsősorban a „vonat érkezése” filmjükre. Tervünkben 

szerepel, hogy a résztvevőket /külön vasúti kocsival/ vonattal utaztatjuk Budapestről Szegedre, s az 

utazás közben a vonaton korszakos filmjeik vetítésével adózunk a nagy filmtörténeti ősök, feltalálók, 

köztük számos magyar alkotó emlékének. 

Magyarországon a működésének 21. évébe lépő Makó Videó- és Művészeti Műhely a mai napig 

egyetlen, a sok országot érintő korosztályos gyermek és ifjúsági nemzetközi filmfesztiválok, 

filmműhelyek szervezésében.  

Nagy tapasztalatokra tettünk szert a fesztiválok, filmműhelyek szervezésében 2003 és 2013 között. 

Zoom to Europe /Közelítés Európára/ elnevezésű fesztiváljaink, műhelyeink szakmailag igen sikeresek 

voltak, emellett pedig nagy nemzetközi ismertségnek és elismertségnek örvendtek.    2013-ban a 

Miniszterelnökség támogatásával, Dr. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár úr fő 

védnökségével szervezhettük meg, a Zoom to Europe and Asia 10 éves jubileumi fesztiválunkat, 

filmes műhelyünket. E rendezvény nagy sikere és az elmúlt 21 év minden szakmai tapasztalata arra 

ösztönöz bennünket, hogy 2015-ben Magyarország kormányának ázsiai kapcsolatépítési, 

fejlesztési koncepciójához is illeszkedve, valamint kiterjedt ázsiai kapcsolatrendszerünk 

segítségével megrendezzük ezt az ifjúsági mozi ünnepet és interkulturális művészeti eseményt.  

Hasonló rendezvényre még sohasem került sor Magyarországon. Elgondolásunkban nem csak ázsiai, 

európai ifjúsági mozi ünnepet is szeretnénk, emellett még művészeti bemutatatókra, kiállításokra, 

koncertekre is sor kerülne. A különböző települési, városi helyszíneken megvalósuló programok 

sokkal nagyobb érdeklődői kört érintenek, mintha csak egyetlen helyszínben gondolkodnánk.  

A fesztivál megnyitóra Makón a Hagymaházban kerül sor, melyet Lázár János országgyűlési képviselő, 

Miniszterelnökséget vezető miniszter úr /esetleges egyéb elfoglaltsága esetén személyes képviselője/ 

nyit meg.  

 

Az Asia Express filmfesztiválon nemzetközi zsűri dönt a legjobb filmekről. 

A zsűri elnöke: 

Prof. Wangtae Lim a DIMA /Ázsia legnagyobb Televíziós és Művészeti Egyeteme/ filmrendező 

professzora. 



Tagjai:  

Mohammad Ravandi filmrendező – Irán 

Prof. Ran Yu - pekingi kommunikációs egyetem 

Ferge Roland filmrendező, a 2014-es Berlinale különdíjas magyar alkotója 

 
Kísérő programok: 

Film és televíziós műhelyek /workshop/ a résztvevőknek, melyeket elismert ázsiai, és európai 

szakemberek, tartanak. 

- fotókiállítások, grafikai, művészeti kiállítások különböző helyszíneken. 

- ázsiai, európai, tradicionális, folklór és kortárs zenei, művészeti programok,  

A rendezvény zárását a Koreai Kulturális központtal együttműködve Budapesten tervezzük, augusztus 

19- én. Augusztus 20-án államalapításunk évfordulóját közösen ünnepeljük Budapesten a nemzetközi 

résztvevőkkel. 

NAPOK, PROGRAMOK, HELYSZÍNEK: 
 

1. nap: augusztus 13. csütörtök 

Résztvevők érkezése Bp-re majd onnan külön busszal Makóra 

 

2. nap: augusztus 14. péntek 

17 óra – Ünnepélyes fesztivál megnyitó /Hagymaház 

Fogadás a résztvevők tiszteletére - Házigazda: Farkas Éva Makó város polgármestere 

 

3. nap: augusztus 15. szombat 

Korea egy magyar fotós szemével – Nádudvari János Szöulban élő fotográfus kiállításának megnyitója 

Helyszín: Hagymaház aula 

Fesztivál filmek, filmvetítések,  

Ázsia Express nap a Hagymatikum fürdőben 

- kulturális művészeti, zenei és vizuális programok /színpad 

- filmvetítések éjfélig 

 

4. nap: augusztus 16. vasárnap 

Makó - Fesztivál filmek, filmvetítések, és vizuális programok /Hagymaház 

Ázsia hangjai - zenei, művészeti műsorok 

 

5. nap: augusztus 17. hétfő 

Ázsia nap Hódmezővásárhelyen 

Fesztivál filmek, filmvetítések, kulturális művészeti és vizuális programok 

Helyszínek: Terror Háza Emlékpont, fogadás a résztvevők tiszteletére  

/Házigazda: Almási István Hódmezővásárhely Megyei jogú város város polgármestere/  

 

6. nap: augusztus 18. kedd 

Animációsfilmes műhelyfoglalkozások 

Ázsia nap Kiszomboron 

Fesztivál filmek, filmvetítések, kulturális művészeti és vizuális programok 

Vacsora a résztvevők tiszteletére: Rónay kúria 



/Házigazda: Szegvári Ernőné Kiszombor nagyközség polgármestere/  

Utolsó este Makón – zenés est a Grand Glórius Hotel teraszán 

 

7. nap: augusztus 19. szerda 

Utazás külön busszal Budapestre 

KKK – Koreai Kulturális Központ /Mr. Kim Byung Wook/ 

Díjkiosztó gála és fesztiválzáró műsor 

Záró fogadás a résztvevők tiszteletére 

 

8. nap: augusztus 20. csütörtök 

Magyarország Nemzeti Ünnepe:  

- látogatás a parlamentben 

- hídi vásár, budai vár 

- tűzijáték 

 

9. nap: augusztus 21. péntek 

A résztvevők fakultatív hazautazása Budapestről 

 

A Magyarországon 2015-ben megrendezendő Ázsia Expressz filmfesztivál most elsőként nyit új 

távlatokat, lehetőségeket a nemzetközi gyermek és ifjúsági filmes fesztiválok, találkozók sorában, 

s mutatja meg Magyarország történelmi tradíciókban, kulturális és művészeti értékekben valamint 

fiatal tehetségekben gazdag arcát a nagyvilágnak. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Makó, 2015. június 8.                                                                              Czibolya Kálmán 

            Stúdióvezető – fesztiváligazgató 



Menüajánlat  

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata részére 

2015. augusztus 18. 

 

Menüsor: 

Marha pörkölt  szabadszedéssel     35 dkg 

Köményes burgonya, házi szaggatott galuska    25 dkg 

Házi idei vegyes saláta       12 dkg 

(káposzta, paprika, paradicsom, kígyó uborka) 

kenyér 

Italsor: 

2 dL száraz fehérbor, 0,5 L-es ásványvíz 

 

Menüsor ára: 2.200 Ft/fő bruttó 

 

Tisztelettel:  

Szöllősi Gergely 

  Üzletvezető 

 Rónay-Kúria 

 

Kiszombor, 2015-06-23 


