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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nyári időszakban a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága a 
következő nyári programjait tervezi, ill. dolgozta ki. 
 
Gyermeknapon a kör asszonyai palacsintát sütnek a résztvevők számára. A 
jótékonysági süteményvásár adományaiból pedig ajándékot kapnak a 
gyermekek. 
A június 24-ei Szent Iván-éji tűzugrást és néptáncfesztivált az évek óta 
megszokott tematikával tervezzük az idén a honismereti kör nyert pályázata 
segítségével is (350 e Ft).  A vendégegyüttesek, fellépők étkeztetéséhez kérnénk 
az önkormányzat segítő támogatását is. 
Ehhez a programhoz szükséges lesz, és szeretnénk kérni a községi nagy sátrat is, 
ami a kézművesek foglalkozásaihoz tökéletes az idén is. 
A tűzugrás rövid programját melléklet tartalmazza.  
A sátrat a következő programunkhoz, az útvesztő, kezdő napjához (júl. 18.) és a 
tanyás napi programjához (júl. 25.), valamint a MATASZ helyi csoportja által 
szervezett egyhetes honvédelmi táborhoz is szeretnénk kérni (júl. 20-24.). 
Az útvesztő programját melléklet tartalmazza.  
Az idén a Tornyos kastély és a park a mottója a rendezvénynek. 
Az útvesztő ideje alatt: 4 teljes hétig, öt hétvégi programot szervezve a 
honismereti kör tagsága és pártolói tartják az ügyeletet, és számtalan helyi civil 
szervezet és magánember támogatja a rendezvényt.  
Az Önkormányzat tavalyi évben is segítséget nyújtott ehhez a programunkhoz 
is, amit az idén is nagyon szívesen fogadunk és köszönünk. 
 
További ténykedésünk a nyáron, ősszel: 
 
Június 5-én az alsó tagozatosok honismereti vetélkedőjének döntője lesz a 
Rónay-kúriában 14.30 órától. 
Június 6-7-én Sopronba és Schönbrunnba utazunk 30 fővel. 
Július 5-én 17 órakor a 2. Zenés Nyári Esték keretén belül a Rotundában Erdélyi 
Béla citeráinak kiállítása és a hangszerek megszólaltatása mellett a makói 
Nefelejcs népdalkör ad kis koncertet. 



Honismereti táborunk július 6-10-ig (felhívásunk mellékletben), 
Rotundában hétvégi ügyelet tartanak tagjaink és pártolóink. 
A sok adományként felajánlott régi tárgyat kezeljük, restauráljuk a nyár 
folyamán. 
Szeptember 2. szombatján Sárospatakra tervezünk egy napos kirándulást. 
Szeptember hónapban a közösségi napon (vasárnap) tartjuk a honismereti 
napunkat, ha lehetséges, amely keretében a műemléképületek történetéről adunk 
ismertetést a lakosságnak, ill. helyi műemléképületekről tervezzük szakemberek 
beszélgetését. Ez a rendezvény még tervezés alatt. 
A pénteki napon Naszradi András fotókiállítását támogatja a honismereti kör. 
 
Köszönjük az Önkormányzat eddigi mindennemű támogatását, és bízunk a 
további sikeres nyári együttműködésben is. 
Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk a képviselő-testület tagjait. 
 
Kiszombor, 2015. május 20.                                                
                                                                           Endrész Erzsébet, a kör elnöke                  

                                                                    
 
 
 
 
 



A Szent Iván-éji tűzugrás 2004 óta hagyomány a faluban, most 12. 
alkalommal rendezi  a honismereti kör az önkormányzat támogatásával. 
Az 1930-as években a falu utcáin még ezt a hagyományt űzték, ezt 
elevenítettük fel. 

A rendezvény 16 órakor a kézművesek sátrában kezdődik,  
17 órakor együttesek felvonulása, majd a megnyitó után a nagy magtár 
előtti színpadon lépnek fel a néptánccsoportok és kórusok.  
Közben a községi sátorban kézművesek várják az érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket. 
Lehet majd gyöngyöt fűzni, csuhébabát készíteni, szőnyeget szőni, 
nemezelni. Lesz lufihajtogatás, vessző- és kosárfonás, fafaragás, 
agyagozás, foltvarrás, rongybaba varrása, kreatív tárgyak készítése, 
üvegtárgyak gravírozása, és ördöglakatokkal, éremnyomtatással is 
ismerkedhetnek a gyermekek. 
A vendéglátást folyamatosan a Rónay-kúriában tervezzük, és az óvoda 
biztosítja a helyet a táncosok átöltözéséhez. 
Kb. 21 órakor a hagyományos tűzugrásra kerül majd sor. Közben 
táncházra is lehetőség is nyílik. 



Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál  

2015. július 18-augusztus 15.   

Ugye, már nem hiszi, hogy egy hatalmas kukoricatáblában sétálgatni a világ legunalmasabb dolga? Főleg akkor nem unalmas, ha 
pihent elmék útvesztőt vágnak a gyanútlan látogatók próbatételére. Ahogy már 7. éve teszi ezt a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör tagsága. 
A 4,5 kilométeres kaland mellett hétvégeken kiegészítő programok teszik még izgalmasabbá a fesztivált. 

Nyitva tartás 

hétfő - csütörtök: 16-21 óra 
péntek: 16- 24 óra 
szombat: 10- 24 óra 
vasárnap: 10- 21 óra 

Belépés adománybelépővel, amivel  az egyesület következő évi közösségi, kulturális, hagyományápoló programjainak  
megvalósítását és a kör tevékenységét támogatja. 

Felnőttek 600 Ft 

14 év alatt 300 Ft 

A kiszomboriak Hortensia-kártyát válthatnak, amellyel kedvezményre jogosultak. 

Pontos helyszín: 
Kiszombor külterület, Óbébai út – Kübekháza felé vezető út 
  

Programok 

A szombati programok többnyire délután 16 órától kezdődnek, más esetben közzétesszük a kezdést. 

2015. JÚLIUS 18. SZOMBAT  -  A KASTÉLYPARK NAPJA  

10 óra – Megnyitó - főtér, templom elől: Indul az útvesztő- indulj te is! 

                                                             Gyalogolj, fuss, kerekezz az útvesztőbe! 

10 óra - Kübekháza felé vivő út – nyitás az útvesztőben 

15 óra  - Kiállítás a Tornyos kastélyról – megnyitó – Borsi Sándor rajzai és régi fotók 

16 óra - Kettlebell Szeged csoport bemutatkozása 

17 óra - Szilágyi Kata régészeti előadása a kiszombori ásatásokról 

17-18 óra - Állati egy óra – Vendégek az állatok – Baranyi Tímea, Csuhaj András állatkái 

18 óra - Pavane csoport zászlós-dobos bemutatója 

19 óra - Pavane csoport táncos műsora 

Honismereti – kastélytörténeti totók 
  

 



2015. JÚLIUS 25. SZOMBAT  -  TANYÁS NAP  

A vidéki élet, gazdálkodás. Állatok, gépek bemutatója…Állatsimogató. 

17 óra - A makói SHINTAI DOJO csapat bemutatója Pap Gábor vezetésével. 

18 óra - A Nótafa népdalkör vidám műsora 

19 óra  - Rúzsa Sándor, az alföldi betyár – Interaktív zenés bábelőadás gyerekeknek és felnőtteknek. 

Arcfestés - Kozma Anikó, Szalmáné Horváth Mártika 

Kézművességek: Majorosné László Edit, Tenczerné Kasza Mária, Kisné Baráth Ildikó, Kreatív csoport. 

Arcfestés –Kozma Anikó, Szalmáné Mártika… 

  

2015. AUGUSZTUS 1. SZOMBAT -  HONISMERETI NAP 

Kiszombor község, műemlékei, hagyományai. Honismereti – kastélytörténeti totók. 

17 óra - parasztolimpia - 4 fős csapatok, ill. egyéni jelentkezéssel. 

„Tréfás erőfitogtatás”  a következő versenyszámokban: zsákbanfutás, kocsihúzás, hordógörgetés, rönkhajítás, zsákcipelés, 
sulykolófa-hajítás, gumicsizma-röppentyű, asszonycipelés, „embörtalicskázás”. 

17-18 óra - Állati egy óra – Vendégek az állatok 

18 óra A Ma-Rock együttes bemutatkozása 

21 óra - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület bemutatója. 

21 – 23 óra Magyar Csillagászati Egyesület Szegedi Helyi Csoportjának bemutatója. 

  

2015. AUGUSZTUS 8. SZOMBAT  -  ŐSMAGYAR NAP  

A régi magyarság élete. Jurtaállítás és bemutató, íjászkodás, hétpróba. 

16 óra Nemezelés, rovásírás-oktatás, viselet és harci tevékenységek bemutatása, tűzgyújtási módok. 

Közreműködők: Szabad Madár Íjász Csapat, Bökény Népe Egyesület 

17-18 óra - Állati egy óra – Vendégek az állatok 

18 óra Maros Kara Tíz Egyesület – Az ősi magyarok életmódja (életkép a mútból)   

10 órától Kisteleki Gergely solymász madarainak megtekintése. 

17 óra - Rigó Angéla  - szappan és kencék bemutatója - előadás 

Kézművesség: Szűcsné Ponyecz Mária 

Lufihajtogatás: Tenczer Zita 

19 órakor - Kiszombori Hagyományőrző citerazenekar műsora 



2015. AUGUSZTUS 15. SZOMBAT  -  KÉZMŰVES NAP  

Helyi kézművességek, vásár. Népi vásározók – vásári kipakolás 

17 óra - nagyszüleink divatja - divatbemutató 

17-18 óra - Állati egy óra – Vendégek az állatok 

18 óra - Zárókoncert  -  Rakonczás Pál zenekara 

19 óra - A K.M.H.H.K. népizenekara 2. fellépés 

20 óra -búcsútábortűz – szalonnasütés 

Kézművességek, arcfestés, henna: 

Majorosné László Edit, Tenczerné Kasza Mária, Kisné Baráth Ildikó, Szűcsné Ponyecz Mária, Rigó Angéla, Makói Foltvarró 
Egyesület, Wass Éva,  Dömösi Emese, Szécsi Andrea, Faragó Csilla, Moldován Orsolya, Czagány Kriszta. 

Bárdi Andrea - fafaragás. 

Hajfonatkészítés Balázs Tímea 

Kiegészítő programok, lehetőségek: 

Honismereti – kastélytörténeti totók a teljes időtartam alatt. 

Hétvégeken érdekes tombola. 

A Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egyesület népi játékai az útvesztő idejében szórakoztatják a látogatókat. 

Szalay Zoltán lovas fogatával hétvégén, szombaton fél 5-ös indulással a kiszombori főtérről szállítja a vendégeket a határba, az 
útvesztő helyszínére. 

Szabó István szombatonként büfészolgáltatást üzemeltet. 

Geoláda keresők a következő két ládát is kereshetik: 

• Kiszombori Rónay-kripta (GCKIRO) 
• Kerek templom (GCktmp) 

Szálláslehetőségek a Lilaakác Panzióban és a Tó-Party Panoráma Panzióban. 

A Rónay-kúriában étkezési lehetőség várja a barangolókat. 

Az útvesztőt vendégeink saját felelősségükre használhatják, az időjárás viszontagságait vegyék figyelembe. 

A programokról, eseményekről fotók-videók készülnek. 

A rendezvény biztonságát a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség és a Kiszombori Polgárőr Egyesület támogatja. 

A kamerarendszert a sasip.hu - Baranyi Sándor biztosítja. 

Az útvesztőt segítő orvos: dr. Fekete Gyöngyi. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 



Friss tájékoztatás: https://www.facebook.com/utveszto    
Információ:  
Balázs Zoltán főszervező 
20/460-2743 
kzhonismeretikor@gmail.com, toppancsmihaly@gmail.com  
Endrész Erzsébet főszervező 
30/499-8686 
kzhonismeretikor@gmail.com, beskeendresz@gmail.com 
Honlap: www.utveszto.com,  www.kzhonismeretikor.hu 

   

 


