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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület a Honismereti Szövetséggel közösen ez évben július 
3. és 8. között Makón rendezi meg a 44. Országos Honismereti Akadémiát. 
 
Július 7-én az Akadémia hagyományainak megfelelően kirándulásokra kerül sor, az egyik csoport 
az útját Kiszomboron fejezné be a hazaérkezés előtt, ahol a Rotundát és a nagyközség központját 
tekintik meg, egyúttal itt lenne a búcsúvacsora (gulyásleves, bukta, italok). 
 
A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Prof. em. Dr. Blazovich László a vacsora 
helyszínének biztosításához és a gulyásleves elkészítéséhez kéri – a jelen előterjesztéshez 
mellékelt megkeresésben – a T. Képviselő-testület segítségét. 
 
A vacsorával kapcsolatban árajánlatot kértünk a Határbástya Kft.-től, mely szintén a jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a megkeresés 
tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
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Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület  a Honismereti Szövetséggel közösen ez évben július 
3 és 8 között Makón rendezi meg a 44. Országos Honismereti Akadémiát. Az országos 
rendezvényre az ország minden vidékéről, valamint a szomszédos országokból érkeznek a 
honismerők. A hat napos rendezvény programját mellékelem.  
 
Amint a mellékelt programtervből kiderül, július 7-én az Akadémia hagyományainak 
megfelelően kirándulásokra kerül sor. A három útvonal közül az Arad-Hegyalját meglátogató 
csoport az útját -- Makó-Pécska-Arad-Világos-Ménes-Máriaradna-Kiszombor-Makó -- 
Kiszomboron fejezné be a hazaérkezés előtt.  
 
Zomboron a rotundát és a nagyközség központját, a máig megőrzött híres uradalmi központtal 
együtt tekintjük meg. Egyúttal Kiszomboron lenne a búcsú vacsora (gulyás leves, bukta, italok).  
 
A vacsora helyszínének biztosításához és a gulyás leves elkészítéséhez kérem egyesületünk 
nevében a képviselő testület jóindulatú anyagi segítségét  
 
 
Szeged, 2016. május 20.  
 
Tisztelettel  
 
Prof. em. Dr. Blazovich László  
az egyesület elnöke  



 



Árajánlat Kiszombori Nagyközség Önkormányzat  
részére 

2016. július 7. 
Erdélyi gulyásleves (sertéshúsból)     szabad szedéses    7 dl/ adag  
Az ár tartalmazza a kenyeret.       
Bruttó: 550 Ft/fő 
 
Alföldi gulyásleves (marhahúsból)    szabad szedéses      7 dl/ adag 
Az ár tartalmazza a kenyeret. 
Bruttó: 750 Ft/fő 
 
Szegedi gulyásleves csipetkével (marhahúsból)    szabad szedéses     7 dl/adag 
Az ár tartalmazza a kenyeret. 
Bruttó: 750 Ft/fő 
A megrendelő által beszerzett rövid italt és buktát szervírozzuk. 
A rendezvény helyszíne a Rónay-Kúria, időpont 2016.július 7. 
A vacsora pontos időpontját egyeztetjük. 
Az ár egy féle leves választása esetén érvényes. 
 
 
Tisztelettel:      Szöllősi István 
        Határbástya Kft. ügyvezető- mester szakács 
 


