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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság legutóbbi ülésén egy összevont, több szervezı és 
szervezet szervezésében megvalósítható rendezvényrıl tárgyalt a bizottság, Kiszombori Nyári 

Fesztivál munkacímmel. 

Ez összefogná, és egyben ösztönözné a nyári idıszakban rendezvényeket szervezıket, 
továbbá egységbe foglalva, fesztiválként kínálhatna nyári programokat az ország bármely 
pontjáról érdeklıdıknek.  

A fesztivál már meglévı és új rendezvény alkalmakat tartalmazhat, és idıtartama 
lefedné a teljes nyári idıszakot.  

Az alábbiakat biztosan tartalmazhatja: 
 

- Június 24.  – Szent Iván-napi rendezvény - önkormányzati és honismereti köri 
szervezésben 

- Június vagy július egyik hétvégéje – Íjászverseny és találkozó – Maros Kara Tíz baráti 
társaság szervezésében 

- Június vagy július hónapban egy nagyszabású horgászverseny - A Kiszombori 
Sporthorgász Egyesület szervezésében 

- Július 16-augusztus 14. – Kukorica-útvesztı Fesztivál – honismereti köri szervezésben 
- Július egyik hétvégéje – Roncsderbi futam – magán szervezés 
- Augusztus 14.  – Búcsú – Nagyboldogasszony Plébánia és az önkormányzat 

szervezésében 
 

A felsorolás része a Kiszombori Falunapok is. Az önkormányzatiság idejének legrégebbi 
hagyománnyal rendelkezı eseményének mindenképpen helye van a tervben. Idıpontja 
többször volt vita tárgya. Ezért célszerő átgondolni egy olyan új idıpont kitőzését, mely a 
fenti kezdı és záró dátum közötti, és egyúttal illeszkedik a többi rendezvényelem sorába. Ha 
figyelembe vesszük a búcsú idıpontját és a rendezvény jelentıségét a faluban, látjuk, hogy 
annak közelébe semmiképpen nem érdemes falunapi rendezvényt idızíteni. A legjobb idıpont 
július utolsó hétvégéje, a július 30-31-ei idıpont lehet. 
 

A fenti, falunapokkal kiegészített programterv természetesen további elemekkel bıvíthetı. 
Az országosan népszerő kukorica-útvesztı fesztivál kapcsán kukoricás szakmai programok is 
születhetnek vagy akár a helyben mőködı étterem szervezésében gasztronómiai is. 



Az sem elhanyagolható, hogy egy komplett, komplex, több szervezet együttmőködésével 
megvalósuló rendezvény komolyabb pályázati sikerekre számíthat, mint az önálló 
rendezvények magukban. 
 

Tisztelt Képviselık. Jelen téma felvetése jelen pillanatban egy közös gondolkodás, egy 
szervezési irányvonal. A jövı évi költségvetés és pályázati lehetıségek ismerete nélkül 
konkrét döntések nem hozhatók. Az ügy jövıjét tekintve viszont sokat számíthat, ha 
egyetértésükkel támogatják a szervezés fentiek szerinti elkezdését, folytatását és konkrét 
költségvetési számok vagy pályázat esetén jövı év elsı hónapjaiban kidolgozott 
koncepcióként újból tárgyalható. 
 

Arra is kérem a Tisztelt Képviselıket, hogy a falunapok idıpontjával kapcsolatos felvetést 
vitassák meg, és amennyiben elfogadható vagy konkrét javaslat születik, azt szavazással 
fogadják el. 
 
 
Kiszombor, 2010. november 24. 
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