
Nagyközségi Önkormányzat                      Kiss Mária Hortensia Honismereti   
Kiszombor                                                  Kör                                                                           
Képviselő-testület                                      Tárgy: Tájékoztatás, együttműködés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az új évben új hittel, tenni akarással és nagy-nagy optimizmussal indulunk programunk 
megvalósításához. Köszönjük az önkormányzat mindennemű eddigi támogatását, és úgy 
véljük, együttműködésünk az idén is zavartalan lesz, hisz sok-sok célunk közös. 
Tagságunk elkészítette éves munkatervét, melyet a képviselő-testületnek is megküldünk 
tájékoztatás céljából. (1. melléklet) Minden programunkra tisztelettel hívjuk, és szeretettel 
várjuk az elöljáróságot is. 
 
Első jelentősebb megmozdulásunk a kistérségi busós télűzés rendezvénye, amelyet körünk 
szervez. 2. mellékletben található a részletes programja. A helyi rendezvény az elmúlt évihez 
hasonlóan alakul, a mellékletben ezt is olvashatják. 
 
Programjaink helyszínét majd befolyásolja a művelődési ház felújítása, de vélhetően fogunk 
majd találni helyette más jó helyet, ha szükséges lesz. 
 
Néhány programunk (gyermeknap, tűzugrás sütései) helyszíne lehetne az orvosi rendelő 
területén lévő községi kemence, amelynek használatát szeretnénk annak idején kérni, ha 
lehetséges. 
 
Tagságunk régebben felvetette a Helytörténeti Gyűjtemény pincéjében a kovácsműhelyes rész 
jobb megvilágítását, kérdeznénk most, hogy lehetséges-e, kivitelezhető-e ez. Valamint a pince 
lejárójánál a világítás szinte havonta probléma, az égő nem bírja a kinti megpróbáltatásokat. 
Van-e erre jobb megoldás? 
 
Honismereti körünk alapító okiratában egyik alapvető vállalásunk a községi műemléki, 
műemlék jellegű, ill. helyi védettség alatt álló épületek helyzetének figyelemmel kísérése, 
lehetőségeinkhez képest helyzetük javítása.  
Ha az önkormányzat tavasszal elkezdi-folytatja a község Rónay-sírkertjében a rendező 
munkálatokat, a kör tagjai szívesen támogatnák ezt a munkát, ill. részt vennének benne. A 
sírkert stációit, épületeit erősen benőtte a borostyán, ami félő, megerősödve, teljesen 
szétfeszíti az ott lévő építményeket. 
 
Köszönjük figyelmüket, a segítő együttműködést, a honismereti kör támogatását. 
 
Kiszombor, 2015. január 20.                         
 

                                        a honismereti kör nevében Endrész Erzsébet                                



A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör programja - 2015 

Január  
-éves program elfogadása 
-újévi köszöntő 
- Térségi téltemető rendezvény szervezése   
- honismereti verseny meghirdetése alsó tagozat részére  
Február  
– kihelyezett gyűlés: a Nagyboldogasszony Plébánia Historia domusának megtekintése  
-Busós maszkakészítés  február 20.  péntek   16 óra  
-Busós, téltemető rendezvény a főtéren– táncház – febr. 21-én a kúriában 
Március  
- Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak restaurálása 
-út menti keresztek meszelése   
-Ismerjük meg a térség műemlékeit 1. Óföldeák -Szabadkígyós, Wenckheim kastély. 
Buszos kirándulás  
Április  
-Jótékonysági süteményvásár nagyszombaton - az adventi ház javára  
- Húsvétoló – április 5. vasárnap 
- Keresztek meszelése  
-Ismerjük meg a térség műemlékeit 2. Kübekháza - kerékpártúra 
Május 
-Községi gyermeknap támogatása   
-útvesztő munkálatok - szervezés 
-Ismerjük meg a térség műemlékeit. Ferencszállás - kerékpártúra 
Június  
Schönbrunn – kirándulás június 6-7-én 
-Zenés Nyári Esték - népzene 
-Szent Iván-éji tűzugrás és nemzetközi néptánctalálkozó  
-kézművesek kiállítása  
Július  
–Zenés Nyári Esték 2. július 5. vasárnap Erdélyi Béla bácsi citeráinak kiállítása és a 
Nefelejcs népdalkör műsora – Rotunda  
-Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál: július 18-augusztus 15.  
-11. Honismereti tábor – július 6-10.  
Augusztus  
- útvesztő 
-Aug. 19. Szent István-napi ünnepség- koncert a templomban- Zenés Nyári Esték 3. 
Jótékonysági könyvvásár – gyűjtés az adventi házra 
Szeptember   
-Szilvalekvár főzése hagyományos módon 
-Kirándulás Sárospatakra 
-Honismereti Nap a Falunapon -a község műemlékeinek megnyitása a lakosság számára 
                                                 szakemberek beszélgetése a zombori épületekről  
-Naszradi András fotókiállításának támogatása, rendezése (szept. 10. péntek este) 
Október  
-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás felvonulás 
Honismereti téli esték okt. – febr. Tésztakészítés: csiga és száraztészta; sütések: 
kürt őskalács, mézeskalács, bejgli, béles és rétes. Adventi-kreatív díszek készítése  



November 
-kártyanaptár-munkálatok, nyomdai előkészítés 
-Adventnyitás-november 29. - betlehemállítás- aranykapu vásár 
Adventi – karácsonyi koncert – Zenés Téli Este Kiszomboron 
December  
-Honismereti Mikulás  
-Luca-napi bolondságok 
-Gyűjtés a szeretet jegyében  
-betlehemezés dec. 20-22 körül 
 



             TÉRSÉGI BUSÓS TÉLŰZÉS  
 
Időpont: 2015. február 20-21-22. 
 
Rendezvények  helyszínei a térségben: 
 
20-án – 13 óra   Maroslele 
             16 óra   Csanádpalota   
 
21-én   Makó – 9 - 12 óra – múzeumi program  
             – városi program- felvonulás a főtéren 
             - portékatári betekintő 
             - 15 óra – kb. 19 óra  Kiszombor  
 
22-én   9-12     Apátfalva  
           14 óra  Ferencszállás  
 
KISZOMBORI PROGRAM 
 
15 óra jó idő esetén szabadtéri program: 
           felvonulás a falu központjában 
           busók tánca 
           népi játékok  
           kiszebábégetés- téltemetés a Rónay-kúria előtt 
 
Kb. 16 – 16.30-tól a Rónay-kúriában maszkák kiállítása 
           táncház ameddig a közönség kitart, kb. 19 óra. 
 


