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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Néhány gondolattal tájékoztatjuk a testületet az elmúlt tevékenységeinkről. 
 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága tisztelettel köszöni az 
Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a falunapok keretében 
a kastély tornya megnyílhatott, és megújult a torony két ajtaja. A honismereti 
napunkon rengetegen keresték fel a tornyot és más műemlékeinket. 
Szeptember 12-én Szekeres Péter kiállítását támogatta a kör, és lezártuk az 
útvesztőt egy jó hangulatú zárórendezvénnyel. 
Október 6-án ünnepi emlékezést szerveztünk az önkormányzattal, kultúra 
házával, egyházzal közösen. 
Október 30-ával megindítottuk a honismereti téli esték sorozatunkat, amely 
csütörtökönként várja a lakosságot tartalmas időtöltésre. 
Szintén beindítottuk a Facebookon és Youtube-on is megjelenő hangos 
riportjainkat, a Kiszombori Honismereti Hírek oldalt. Ennek keretében pártoló 
tagjaink: Sas Zsolt és Kovács Kitti riportokat készítenek a zombori történések 
szereplőivel, hírt adnak a helyi sport, művelődés, önkormányzati, egészségügyi 
életről, a zombori emberek sikereiről, gondolataikról. 
Ebben adtunk hírt aktív pártoló tagunk, Borsi Sándor kutatómunkájáról is, aki a 
zombori műemlékekkel kapcsolatosan több kis tanulmányt állított össze saját 
vizsgálódásaival kapcsolatban, évek óta rajzokat is készít műemlékeinkről. 
November 7-én jótékonysági koncertet kezdeményeztünk, amelyen kevesen 
jelentek meg. (Az adományokat a szeretetajándék-gyűjtésre ajánlottuk fel.) 
A héten, 20-án rendezzük a rétessütési napunkat, amelyről magánlevélben 
tájékoztattuk a képviselőket. 
 
A következő időszakban a november 30-ai adventnyitásra készülünk, ahogyan 
sok más önkormányzati intézmény és magánszemélyek is.  
A hagyomány szerint alakul a nap nagy része: ünnepi mise, adventnyitás, 
adventi gyertyagyújtás, gyermekek műsora és adventi aranykapu vásár. Két új 
eleme lesz a napnak: 11-14 óráig a Rónay-kúriában Tánczos Sándor 
gyümölcsfaragás-bemutatója, ill. a templomban16 órakor kezdődő adventi 
koncert, amelyen zombori zenészek mutatkoznak be. 
 
Majd évünket a december 13-ai Luca-napi bolondozással fogjuk zárni, amely 
ebben az évben is sok kézműveskedésre, vidámkodásra ad lehetőséget öregnek 
és fiatalnak egyaránt. 



Rendezvényeink az Ady Endre Művelődési Házhoz kötnek bennünket, 
bázishelyünk ez, a művelődési ház dolgozói sok-sok éve segítik 
tevékenységünket. 
Köszönjük a lehetőséget, a Nagyközségi Önkormányzat civileket támogató 
tevékenységét ezen a téren is. 
 
 Az évenkénti kártyanaptár-sorozat újabb képeit ajánlja még a kör tagsága a 
képviselő-testületnek elfogadásra. Jövőre, a 2015-ös évben nagyobb figyelmet 
szentel a honismereti kör a Rónay-kastélynak, egyik alapfeladatunk a 
műemlékvédelem. Az útvesztőnk jövőre a kastély éve lesz, ennek jegyében 
zajlik majd a nyáron az eseménysorozat, ezért is javasoljuk Kecskés Viktor, a 
Rónay család leszármazottjának a Helytörténeti Gyűjteményre hagyományozott 
érdekes képeit a kártyanaptár-sorozat képeiként az idén. 
A képek jó minőségűek, a nyomda alkalmasnak találta őket nyomtatás céljára. 
A képeket mellékletben csatoljuk. 
 
Végezetül pedig segítséget, támogatást kérnénk, amennyiben lehetséges. 
2015-ben tavasszal szeretnénk, kezdeményezzük a Móricz utca végi, a határban 
lévő kereszt meg-felújítását. Száz Tibor pártoló tagunk szívesen részt venne a 
munkában kőművesként segédkezve, természetesen a kör tagjai is, és az 
önkormányzat – egyház támogatására is számítunk.   
A kereszt megközelítését akadályozza egy mély árok, amivel kapcsolatban 
felvetődött, hogy lehetne-e valami átjárási lehetőséget, átereszt biztosítani az 
arra járók számára. Ehhez is kérünk szaktanácsot, segítséget az önkormányzat 
hozzáértőitől. 
 
Köszönjük figyelmüket, a segítő együttműködést, a honismereti kör 
támogatását. 
 
Kiszombor, 2014. november 19.                         
 
                                                        a honismereti kör nevében Endrész Erzsébet 
 

                                                                                               











 
 



Luca-napi bolondságok 
 
December 13-án, szombaton 16 órás kezdéssel újra várjuk a falu apraját-

nagyját erre a hagyományos rendezvényünkre az Ady Endre Művelődési 

Házba. 

Rengeteg régi és új tevékenység vár mindenkire, lesz móka és kacagás. 

Persze rengeteg Luca-pogácsát is sütünk, tököt faragunk, ólmot öntünk, 

kézműveskedünk, és talán megmutatja magát a Luca-boszorkány is. 

Meghirdetjük a Luca-boszi jelmezversenyt gyermek és felnőtt kategóriában 

is. 

Továbbá keressük a legszebb Luca-tökfaragást, és a legnagyobb tök is 

begurítható a kultúra háza udvarába. 

Lesz Luca-tombola, és sorsolunk néhány érdekességet a résztvevők között. 

Segítőink, kézműveseink ezen a napon: Galgóczi Mária, Szűcsné Ponyecz 

Mária, Szalmáné Horváth Mártika, Tenczerné Kasza Mária, Vajda Ágnes, 

Tóth-Rozsán Tünde, Majorosné László Edit, Dömösi Emese, Rozsánné 

Évike, és várunk további segítőket, támogatókat is, ha szívesen 

bekapcsolódnának ebbe a rendezvénybe. 

 





 


