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Tisztelt Képviselő-testület!

Lassan elérkezik a nyári időszak és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága már a 
nyári programjait tervezi.
Ahogy az elmúlt években is, most is számítunk az önkormányzat támogatásra, hiszen ezek a 
rendezvények már községi szintűek, és a művelődési ház programjaiba is beépülnek.
A június 24-ei Szent Iván-éji tűzugrást és néptáncfesztivált a tavalyi tematikával tervezzük.

 A program anyagi költségei: a fellépő vendégek étkeztetése, illetve a színpad, hangosítás 
költségei, kézművesek meghívása és fogadása.
Költségek részletezve:
kézművesek                      80 000 Ft
hangosítás:                        36 000 Ft
étkeztetés:                       300 000 Ft
egyéb: úti költség …        30 000 Ft
színpad:                            50 000 Ft
 Összesen:                      496 000 Ft

Szent Iván-éji programunkhoz kérjük, hogy az idén is állíthassuk fel a községi nagy sátrat, 
ami a kézművesek foglalkozásaihoz tökéletes lenne az idén is.
Szeretnénk még a sátrat az útvesztő egyik programjához is felállítani.
A tanyás napon, ami július 20-án lesz, terveink szerint szintén nagy lesz a látogatottság, ahogy 
tavaly is volt, ezért lenne a sátorra szükségünk. 

Kérjük, ha lehetőség van rá, támogassanak bennünket közösségi tevékenységeinkben.
Másik nyári programunk:

az útvesztő 

Ideje: július 13- augusztus 11.
2013, a Garabonciás éve 

júl. 13.  Garabonciás nap
júl. 20.  Tanyás nap
júl. 27.  Honismereti nap
aug. 3.  Tekergő nap
aug. 10. Ősmagyar nap
Az útvesztő ideje alatt: 4 teljes hétig, öt hétvégi programot szervezve a honismereti kör 
tagsága és pártolói tartják az ügyeletet.
Az Önkormányzat tavalyi évben is segítséget nyújtott ehhez a programunkhoz is, például a 
nagy vihar utáni romeltakarításban. Az idén reméljük, vihar nem lesz.
Az eszközök, sátrak védelme érdekében keressük a legjobb megoldásokat. 
További ténykedésünk a nyáron, ősszel:



Keresztek meszelése, gyermeknap támogatása, visegrádi-szentendrei kirándulás, honismereti 
tábor, közösségi nap támogatása. 
Szeptember hónapban újra megrendezzük a honismereti napot, amely keretében a műemlék 
épületek történetéről adunk ismertetést a lakosságnak. Ehhez szeretnénk engedélyt és 
segítséget kérni a kastély tornyának megnyitására.
Októberben a fáklyás felvonulásos rendezvény után 5 napos erdélyi túrára indulunk.

Az Önkormányzat eddig is a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör legfőbb támogatója volt, 
amit nagyon köszönünk, és bízunk a további sikeres együttműködésben.
Minden nyári rendezvényünkre szeretettel várjuk a képviselő-testület tagjait.

Kiszombor, 2013. április 17.                                               Endrész Erzsébet, a kör elnöke          

                                                                   


