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          Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete részére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület 
 
Az elızı ülésen hozott döntések után folytatódott a Kiszombori Közösségi Napok rendezvény szervezése, 
melyrıl az alábbiakban tájékoztatom Önöket. 
 

KISZOMBORI KÖZÖSSÉGI NAPOK 
 
2011. július 29. (péntek) 
KISZOMBORI KEZEK MUNKÁJA  - kiállítás a mővelıdési házban 
 
A helyi újságban megjelent felhívás és személyes megkeresések eredményeként egyre több a kiállítás 
résztvevıje (jelenleg 20 fı), de várhatóan még bıvül a számuk, ennek eredményeként várhatóan sikeres 
kiállítás nyitható meg július 29-én 18 órakor. 
Terveink szerint a megnyitót követı két hétig lesz megtekinthetı a tárlat. 
 
2011. július 30. (szombat) 
 
Egész nap játszótér gyerekeknek (az óvoda, a mővelıdési ház és az iskola játékaiból, foglalkoztató eszközeibıl) 
A játszótér helyét a zászlórúd és a CBA bolt mögötti parkoló közötti füves részre tervezzük, az esetlegesen 
felállítandó rendezvénysátor mögé közvetlenül, így a gyerekek közel lennének szüleikhez, nem félreesı helyre 
kerülne a játszótér (korábbi elképzelés a magtár melletti rész volt, de itt általában az elektromos szekrény, ill. a 
fı elektromos vezeték, vezetékek futnak). 
 
10 órától egész délelıtt:  
 

- A Puszta Tüzének İrzıi Hagyományırzı Egyesület hétpróbája (ügyességi, néprajzi vonatkozású feladatok) 
 

- Helyi kézmővesek foglalkozásai (csuhézás, agyagozás, varrás, csipkézés, mézeskalácsozás stb.) 
            Helyszín: Szent István tér (a templom melletti füves rész) 
 
8:00-14:00 Veterán jármővek bemutatója a fıtéren 
 
A Maros Parti Veterán Autós és Motoros Egyesülettel ezen a napon szervezi maros parti randevú elnevezéső 
veterán jármő találkozóját. Rendezvényünkkel egybekötve Kiszombor lesz a találkozó helyszíne. Saját tagságán 
kívül már veterán kluboknak is elküldik meghívásukat. 
Reggel nyolc órától folyamatosan érkeznek a jármővek és a fıtér lezárt részein parkolnak. A makói József 
Attila Múzeum kezelésében lévı Ford T-modellt is elhozzák rendezvényünkre, ill. több matuzsálem korú Ford 
kap meghívást összefüggésben az útvesztı-fesztivál aznapi Ford-napi rendezvényével. 
Késı délelıtt dr. Halmágyi Pál a makói múzeum igazgatója és dr. Horváth Sándor az óbudai egyetem docense 
elıadást tart a Ford T-modellrıl, ill. makói vonatkozásairól. Ennek helyszíne a tervek szerint a Helytörténeti 
Győjtemény pincéje. 
A veterán jármővek 14 órakor felvonulásra indulnak a településen (Szegedi u, Kör u., Nagyszentmiklósi u., 
Óbébai u. útvonalon) és elvonulnak az útvesztı-fesztivál helyszínére. 
 
 



14 órától 16 óráig megtekinthetı a kiszombori panoráma a Rónay-kastély tornyából. 
 
16:00 A rendezvény rövid, kevésbé protokolláris megnyitója 
 
16:15 Kiszombori néptáncosok fellépése 
 
17:00 Helyi kórusok mősora (óvoda, idısek kórusa) 
 
17:30 Nagy Renáta és zenésztársai fellépése (mulatós mőfaj) 

Kiszomboriak cigánytánc produkciója 
(a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat mősora) 

 
18:30 A Children Of Distance fellépése  
(A korábbi programtervekben egy órával késıbbi idıpontban szerepelt a fellépés, de az együttes 
menedzsmentjének kérése – egy aznapi másik, tiszteletdíjas fellépés – volt az idıpont korrekciója.) 
 
19:00 A kilenctagú Szegedi Harsona Együttes könnyőzenei koncertje  
 
20:00 Dáridó zombori módra 
 
 
22:00 Buli a kiszombori M-Jam zenekarral 
A zenekarral történ újabb egyeztetés során azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy a fellépéssel összefüggı 
különbözı költségeikre (gitárhúr-készlet, dobverık, hangtechnikai eszköz bérlete) számla ellenében 
biztosítsunk 20 000 forintot. Ebbıl az összegbıl hattagú együttesük különbözı kisebb költségeit fedeznék. 
 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vállalta a Helytörténeti Győjtemény és a Rotunda nyitva tartását a 
rendezvény napján 15-20 óráig. 
 
Egész nap folyamán: „kiszombori zabhegyezık” sátor  – a zabos dolgok helye 
Helyszín: a magtár elıtt, a GKI sátor mellett, a parkoló sövénye melletti kb. 3x3 méteres füves része 
 
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: kispuskás lövészet, 
Helytörténeti Győjtemény, Szalay-lovastanya stb.) 
Az akadályversenyre jelentkezéssel kapcsolatos felhívás hamarosan szórólapos formában megjelenik. 
 
8:00 -13:00 Sakkverseny 
 
A közösségi napok programjainak színesítésére két civil megkeresés is érkezett a mővelıdési házhoz, ill. az 
önkormányzathoz. A személyes megkeresést követıen írásos anyagot küldtek az önkormányzat számára az 
alábbiakról: 
 
Az egyik programajánlat a Kiszombori Faluépítı Nonprofit Kft. képviseletében Szeredi Attilától érkezett.  
Az alábbi programokkal csatlakoznának rendezvényünkhöz: 
 
Kemence-avató eszem-iszom  
2011. július 30. szombat reggeltıl estig 
Helyszín: Orvosi rendelı udvara 
Kenyér, kenyérlángos sütés, kenyér dagasztás, liszt ırlés, „Kıleves” 



 
Kerékpáros ügyességi és KRESZ vetélkedı 
Helyszín: Orvosi rendelı elıtti útszakasz 
2011. július 30. szombat, 9.00-11.00 óráig 
Akadálypálya „legyızése” kerékpárral 
 
Zumba bemutató 
Helyszín: régi kultúrház 
2011. július 31. vasárnap 
 
A Faluépítı Közösség felajánlásával gobelin kiállítással csatlakozik a Kiszombori Kezek Munkája kiállításhoz. 
 
A másik ajánlat Léhman Krisztián kiszombori lakostól érkezett. İ kutyás szakember, Aranykoszorús 
Mesterkiképzı. 
A Közösségi Napokon július 30-án szeretne tartani a falu apraja-nagyjának egy 1 órás kutyakiképzéssel 
egybekötött kutyabemutatót. 
Tervezett helye a Szent István tér füves része, idıpontja 17 óra. 
 
Fenti programokat személyesen is egyeztettük és idıpontjaik, helyszíneik a programba beépíthetık. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet döntsön a fentiek programba emelésérıl. 
 
 
 
 
Kiszombor, 2011. június 22. 
 
 

Tisztelettel: Nagy Lırinc 


