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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete részére 
 

Tárgy: tájékoztatás rendezvényekrıl és támogatás kérése 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
    Az elmúlt idıszakban segítséget kértünk a június 24-ei nemzetközi néptáncfesztivál anyagi 
lehetıségeinek bıvítéséhez, amit meg is kaptunk  s köszönünk. Közben egy sajnálatos félreértés kapcsán 
kiderült, hogy a 160 fıs külföldi csoport nem tud jönni 24-én, hanem helyette a Közösségi Napokon 
kárpótolják a községet. Ellenszolgáltatás nélkül lépnek fel ezen a napon községünkben. 
Így a Szent Iván-éji programunk többnyire a tavalyi szereplıkkel valósul meg. Ezt anyagi lehetıségeinkkel 
biztosítani tudjuk. 
Amit viszont szeretnénk kérni: a nagy sátor felállításának engedélyezése erre a napra. A tőzugrásos 
programunk talán a második legnagyobb látogatottságot élvezı rendezvény falunkban, sok a kézmőves is, 
akik foglalkozásaikkal színesítik a gyermekek programlehetıségeit. Elhelyezésüket egyszerősítené a sátor. 
 
A másik kérésünk szintén a sátorral kapcsolatos, és az útvesztıhöz kötıdik. 
A tanyás napon, ami július 21-én lesz, terveink szerint szintén nagyon sok látogatónk lesz, ahogy tavaly is 
volt. Erre a napra is szeretnénk az engedélyt kérni, ha lehetséges, a sátor felállításához. 
 
A tőzugrás helyszínérıl, terveirıl Nagy Lırinc ad tájékoztatást, ezért errıl nem írok bıvebben. 
 
 

2012-ben negyedik alkalommal szervezi a honismereti kör a kukorica útvesztı-fesztivált. Helyszíne 
továbbra is a régi, azaz a Kübekházára vezetı út jobb oldalán, a Vályogos-tótól kb. 1,5 kilométerre 
található, kb. 5 hektáros kukoricaföld.  

Az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselı-testületet a rendezvény programjáról. 
 

Kukorica Útvesztı-fesztivál Kiszombor 
2012. július 14 – augusztus 12. 

2012, A Rotunda éve 
 

Nyitva tartás: hétfı - csütörtök:  16-21 óra 
péntek:   16- 24 óra 
szombat:   10- 24 óra 
vasárnap:   10- 21 óráig  

 

A tervezett program: 
Szombatonként kiegészítı programok és éjszakáig nyitva tartás. 
 

július 14.  16 órától  A Rotunda napja - középkori nap –A Rotunda és a középkor 
 
július 21.  16 órától   Tanyás nap – a vidéki élet szépsége 
 
július 28.  16 órától  Honismereti nap – Kiszombor értékei  
 
augusztus 4.  16 órától   İsmagyar nap- hagyományırzık, solymászok bemutatója 
 
augusztus 11.  16 órától   Kézmőves nap – kézmőves-foglalkozások és vásár  
 

Minden szombaton lovaskocsi-járat indul Kiszombor fıterérıl a helyszínre. 
 



Az útvesztı adománybelépı megváltásával látogatható, amivel a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
éves rendezvényeit és tevékenységét támogatják a résztvevık. 
További részletek: www.utveszto.com, ill. http://www.facebook.com/utveszto oldalakon. 
 

A rendezvény bejelentésre kerül a megfelelı hatóságoknál (Rendırség, Katasztrófavédelem, Jegyzı). A 
résztvevık biztonságára nagy hangsúlyt fektetünk, a lehetséges kockázatokra mindenkit írásban 
figyelmeztetünk. 

Az útvesztı nyitva tartását, környezetének tisztán tartását a kör tagsága oldja meg. Azonban a 
megközelítési útvonalon (fıtér, Óbébai utca), elsısorban a látogatottabb hétvégi idıszakban elıfordulhat 
némi szemetelés. Ezért tisztelettel kérjük, amennyiben szükséges, az Önkormányzat segítségét ennek 
összegyőjtésében, ill. tisztelettel kérjük az önkormányzat együttmőködését, támogatását a fesztivál ideje 
alatt. 

 
További ténykedésünk a nyáron: 
 
A Közösségi Napon a honismereti kör támogatja Borsi Sándor rajzaiból nyíló kiállítás megrendezését, 
valamint a községi gyermeknapot támogatjuk anyagi lehetıségeinkhez mérten. 
Szeptember hónapban újra megrendezzük a honismereti napot, amely keretében nyitva tartjuk a mőemlék 
épületeket, és ismertetést adunk a történetükrıl. Ehhez szeretnénk engedélyt és segítséget kérni a kastély 
megnyitására. 
 
Az Önkormányzat eddig is a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör legfıbb támogatója volt, amit nagyon 
köszönünk, és bízunk a további sikeres együttmőködésben. 
Minden nyári rendezvényünkre szeretettel várjuk a képviselı-testület tagjait. 

 
 

Kiszombor, 2012. május 23.                                                                                      
 
 

               Tisztelettel:  Endrész Erzsébet sk., 
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör elnöke 


