
   

 

Írásbeli emlékeztető 
 

BESZÁMOLÓ Csombárdi ViGasságok rendezvényről 
 
 
Helyszín:  

• 7432 Csombárd, Kossuth Lajos utca, (Csombárd 3/1 hrsz) 
Időpont: 

• 2021. szeptember 25. 
Célcsoport: 

• Teljes lakosság a gyerekektől az időskorúakig egyaránt. 
Látogatók, Résztvevők 

• 200 fő 
 
A program részletes bemutatása: 
A rendezvény célja a településen élő minden korosztály képviselje magát, gyerekek, felnőttek, 
időskorúak egyaránt. 
 
Hinni kell a hagyományok ápolásában, fenntartásában, nemcsak településünk lakóinak van 
szüksége olyan eseményekre, amely közösség összetartó és formáló erővel boldogabbá, 
kiegyensúlyozottabbá tudja tenni a hétköznapokat. 
 
A rendezvény keretében a fő témák a sport, a kultúra, illetve a helyi és térségi termelők, 
iparművészek termékeinek bemutatója. Ennek keretében került sor a különböző korcsoportos 
sportvetélkedőkre, kispályás labdarúgás, kosárlabda, röplabda és sorversenyek 
lebonyolítására. 
 
A fő fellépő Bozsó Bibiána volt, aki táncdal és nótacsokor műsora színesítette a programokat. 
A rendezvény megvalósításához sátort, sörpadokat, mobil wc-t béreltünk. Biztosítottuk a 
rendezvény hangosítását a gyerekek részére ugrálóvárat biztosítottunk. 
 
A kultúra jegyében helyi és kistérségi hagyományőrző csoportok fellépésére, meghívott 
művészek előadására kerül sor, mely teljes mértékben összhangban van a közösségfejlesztés 
céljaival. A rendezvényen fellépett a Csombárdi Kéknefelejcs Nyugdíjasklub, a Várdai 
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub, Osztopán Rozmaring Nyugdíjas Klub és a Mezőcsokonyai 
Nefelejcs Nyugdíjas Klub. A helyi és térségi termelők, iparművészek meghívásával 
népszerűsítettük, helyi és a környező településeken előállított termékeiket, ezzel erősítve a 
vidéki gazdaság fejlődését. 
 
A kötelezően előírt tájékoztatás nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében projekttábla 
készült, mely kihelyezésre került. 
 
 



Eredmény: 
A rendezvény megvalósítása révén a településünk közössége összetartóbbá vált, melyre 
kiemelt hangsúlyt fektetünk. Mivel a programok minden korosztály számára kínáltak 
újdonságot, ezáltal lehetővé vált, hogy a fiatalok és az idősek is szorosabb kapcsolatot tudtak 
kialakítani egymással, egymásra odafigyelve nemcsak ezen a napon, hanem az év többi napján 
is. A helyi és a térségi nyugdíjasok műsora elnyerte az érdeklődők tetszését és ennek 
következtében többen csatlakoznak a nyugdíjasklubhoz. 
 
Csombárd, 2021. szeptember 27. 
 

Sótonyi Györgyné sk. 
polgármester 

  



Rendezvény fotódokumentáció 
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