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                Tárgy: július 30-31-ei rendezvény programterve 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete részére 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület 
 
A 2010. novemberi képviselı-testületi ülésen a falunapok idıpontjának változásáról döntöttek. Az eddigi, 
szeptember harmadik hétvégi dátumot július utolsó hétvégéjére módosították.  
2011-ben, a végleges költségvetés megalkotását követıen láthatóvá vált, hogy a falunapok eddigiekhez 
hasonló szervezésének finanszírozására nincs forrás. Februári ülésén a Képviselı-testület arra kérte fel a 
mővelıdési házat, hogy a korábbi döntéssel módosított idıpontra, azaz július utolsó hétvégéjére egy 
„közösségi napot” szervezzen, minél költséghatékonyabb pénzügyi keretbıl. A döntés tartalmazta, hogy a 
rendezvény idén ne viselje a falunapok elnevezést. 
2011-ben július hónap utolsó hétvégéjének dátumai július 30-31.  A képviselık a szervezés alapjául 
meghatározták, hogy a rendezvény áramellátását a szokásos szolgáltatói és vállalkozói kivitelezéssel 
oldják meg, továbbá azt, hogy a hangtechnikát az önkormányzat mőködtetésében lévı intézmények 
hangosító berendezéseibıl kívánják biztosítani. Színpad céljára nyergesvontató pótkocsit képviselıi 
felajánlásból tudunk biztosítani. 
A költséghatékonyság megkívánja, hogy a rendezvény elsısorban helyi kulturális csoportokra, 
közösségekre épüljön.  Az ez alapján összeállított programtervet alábbiakban olvashatják: 
 
 
A rendezvény lehetséges elnevezései: 
 

Közösségi Nap Nyári Kavalkád Kiszombori Sokadalom 
 
 
Helyszín: Kiszombor fıtér, a falunapok helyszíne és környéke 
 
2011. július 30. (szombat) 
 
10 órától egész délelıtt:  
 

- Helyi kézmővesek foglalkozásai (csuhézás, agyagozás, varrás, csipkézés, mézeskalácsozás stb.) 
 

- A Puszta Tüzének İrzıi hagyományırzı egyesület hétpróbája (ügyességi, néprajzi vonatkozású 
feladatok) 
 

11:00-14:00 Veterán jármővek bemutatója a fıtéren 
 
A Kiszombori Kukorica-útvesztı Fesztivál témája 2011-ben a Ford T-modell lesz. A fesztivál július 30-ai 
szombatján Ford tulajdonosok találkozóját, ill. Ford és egyéb veteránjármő találkozót kíván szervezni a 
honismereti kör. Ebbe kapcsolódna be rendezvényünk és a fenti idıpontban a település fıterén 
gyülekeznének a Fordok, ill. a veterán jármővek. 14 óra után a résztvevık kivonulnak az útvesztı 
helyszínére.  



Résztvevık számát és összetételét (veterán és nem veterán) illetıen a szervezés még kezdeti fázisban van. 
Pontosabb adatok késıbb lesznek. 
 
14:00 A rendezvény rövid, kevésbé protokolláris megnyitója 
 
14:15 Kiszombori néptáncosok fellépése 
 
15:00 Gyerekelıadás 

Egyeztetés folyik, hogy a Dáridó csoport vagy az Esınap Álomszínház tart a gyerekeknek 
elıadást. 

 
16:00 A Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat mősora 
 
16:30 Helyi kórusok mősora (óvoda, iskola, idısek kórusa) 
 
17:00 Kiszombori Örök Fiatalok Dalárdája 
 
18:00 Dáridó zombori módra 
 
19:30 Gyémánt Valentin fellépése 
 
Megkerestük Gyémánt Valentin könnyőzenei elıadót, hogy egy rövid produkcióval hozzájárulna e a 
közösségi nap programjaihoz. Felkérésünket elfogadta, de az anyagleadási határidıig nem tudott választ 
adni, részt vesz e a rendezvényen. Valentin a Dáridó produkcióhoz tartozik, így ilyen jellegő fellépéséhez 
onnan kell engedélyt kapnia. Ez még nem történt meg. Amennyiben el tud jönni, útiköltség térítését kéri. 
 
     (személygépjármő útiköltsége)  kb. 20e Ft  
 
20:00 A Children Of Distance fellépése (Tagjai között a kiszombori Nyári Rolnad) 
 
A rendezvényt fellépésével támogatja a Children Of Distance hiphop, pop együttes. A háromtagú, egyre 
népszerőbb csapat tagja a kiszombori Nyári Roland. Fellépésükhöz a Gold Record Lemezkiadó és 
Mősorszervezı Kft. is hozzájárult. A produkció piaci ára 112 000 forint plusz útiköltség. Ebbıl az 
útiköltséget kellene fedeznünk, a fennmaradó részrıl az együttes és a kiadó is lemond. A felajánlást és a 
lehetıséget Nyári Rolandnak köszönhetjük.  
 
A Children Of Distance útiköltsége kb. (személygépjármővek útiköltsége) 20-30e Ft 
 
 
21:00 Utcabál a kiszombori M-Jam zenekarral 
 
 
Korábbi évek rendezvénytervének volt része a                                  rendezvényelem, mely nem került 
még megvalósításra. Jelen helyzetben egy jó programelemmé válhat. 
 
10:00 – 19:00 Kiszombor – Kismester 
A terv a helyi vagy helyben mőködı vállalkozások, hivatásos és hobbi mesterek, szolgáltatók felkeresése, 
ill. felkérése, hogy vállalkozásukat, szakmájukat, tudásukat egy 3x3 méteres standon bemutassák, 
megjelenítsék látványos, kreatív formában. Közönségcsalogatók (kóstoló, próbalehetıség stb.) humoros 
megjelenítési formák, módok bevetésével.  
Olyan helyben mőködı vállalkozások, iparosok megkeresése, bemutatása, akikrıl a településen alig 
tudnak.  



A fenti bemutatókkal a helyi termék vásárlására, a helyi iparosok, szolgáltatók igénybevételére ösztönzés 
is lehet cél. Rámutatni arra, hogy a település milyen sokrétő, hány kevésbé ismert szakma vagy 
vállalkozást mőködtetı tehetséges ember él itt. 
A fentiekre példa lehet mezıgazdasági vállalkozó, méhész, kocsi gyártó, kajak-kenu gyártó, virágboltos, 
cukrász, pék, zöldséges, stb., stb., bármi, ami kreatívan megjeleníthetı. 
Esetleg lehetne egy közönségszavazásos legjobb stand, valamilyen díjért. 
 
Július 31. (vasárnap) 
Sportos délelıtt 
 
 6:00 -12:00 A Kiszombori Sporthorgász Egyesület horgászversenye 
 
8:00  – 13:00 Kispályás labdarúgó torna (az Ifjúsági és Sport Bizottság szervezésében) 
 
 9:00  – 13:00 Nıi, férfi akadályverseny (a település több helyszínét érintı verseny: teke, kispuskás 
lövészet, Helytörténeti Győjtemény stb.) 
 
8:00 -13:00 Sakkverseny 
 
Szerzıi jogdíj: 
 
A szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szervezı az irodalmi és zenemővek nyilvános 
elıadása fejében szerzıi jogdíjat köteles fizetni, melynek jelen rendezvényre vetített összege 
látogatottságtól függıen az alábbi lehet: 
 

501-1000 fıig     33 980 Ft 
1001-2000 fıig     61 170 Ft 

 
Áramlekötés és elektromos szekrény kiépítése: 
 

DÉMÁSZ lekötés díja:    32 000,- Ft 
elektromos szekrény kiépítése:  75-100 000,- Ft (egészen pontosan a munka 

elvégzésekor alakul ki az összeg) 
fogyasztás kb.     15-20e Ft 

Költségek:           195 980 - 263 170 Ft    
  
A rendezvényre a Kiszombori Nyári Fesztivál népszerősítésének költségeire elkülönített összegbıl 
tudnánk programismertetıt, meghívót készíttetni. 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület kérem, tárgyalják meg az ismertetett rendezvénytervet.  
 
 
 
Kiszombor, 2011. március 30. 
 

Tisztelettel: Nagy Lırinc sk. 
 
 
 
 
 
 


