
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel: 62/525-090 
E-mail: ph@kiszombor.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üi.sz.: 122-21/2020.    Tárgy: Torontál emléknap  

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója 
alkalmából 2020. június 4. napján emléknapot kíván szervezni, melynek fő tematikája a 100 
évvel ezelőtt elcsatolt Torontál vármegye emlékezete.  
 
Az emléknap során 10.00 – 10.30 között kerülne sor egy emlékmű felállítására a Rónay-kúria 
és a Helytörténeti Gyűjtemény közötti parkban. Az emlékmű egy csiszolatlan, formázatlan 
bazalt/márványtömbből állna, amelyre egy formázott és csiszolt, 10 cm-es ragasztott többréteg 
üveglap kerülne. Ebbe lenne belegravírozva az egykori Torontál vármegye egyszerűsített 
térképe, a megyeszékhely Nagybecskerek és néhány nagyobb település magyar megnevezéssel, 
továbbá Kiszombor nevének feltüntetésével. A térkép alá az alábbi felirat kerülne:  
 

A HAJDANI TORONTÁL VÁRMEGYE EMLÉKÉRE, 
AMELYHEZ EGYKOR KISZOMBOR IS 

TARTOZOTT, 
ÉS AMELYNEK SORSÁT A SZÁZ ÉVE ALÁÍRT 

TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM PECSÉTELTE MEG. 
 

VAE VICTIS! 
 

2020. JÚNIUS 4. 
 
Az emlékhely egy kertépítészeti eszközökkel (bazalt kockakővel) elkülönített kis 
zöldfelületben kerülne elhelyezésre, mely felület/szegély a történelmi Magyarország 
körvonalait követi.  
 
Ezt követően, 10.30 – 13.00 óra között kerülne sor az „Egy vármegye újjászületése és halála: 
Torontál 1778-1920” című tudományos konferenciára a Rónay-kúriában, melyet Dr. Kókai 
Sándor főiskolai tanár vezet le.  
 
 
 



A konferencia előadói:  
- Dr. habil. Marjanucz László egyetemi tanár, SZTE BTK: Torontál vármegye újjászervezése 
a 18. század végén 
- Dr. habil. Kókai Sándor főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és 
Földrajztudományi Intézet: Torontál vármegye helye a 19. századi Magyarország gazdasági 
vérkeringésében 
- Dr. Gyémánt Richárd Phd., egyetemi docens, SZTE ÁJK: Torontál vármegye etnikai 
változásai 1718-1920 között 
- Marosvári Attila levéltáros, MNL CSML Makói Levéltár: A zombori Rónay család szerepe 
Torontál vármegye közéletében 
- Dr. Suba János Phd., alezredes, térképtár-vezető, Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár: A 
trianoni határ kijelölésének anomáliái a déli határszakaszon, különös tekintettel a torontáli 
határszakaszra 
 
Az általános iskolás tanulók számára tavasszal egy rajzversenyt hirdetnénk meg, melynek 
témája az „Így éltek a kiszombori őseink” lenne, amellyel a XIX. századi kiszombori életmód 
kerülne megidézésre. Ebben segítséget nyújthat a Rónay család emlékezete c. kiállítás és a 
Helytörténeti Gyűjtemény anyaga, valamint – a gyerekeket instruáló tanárok számára – a 
Kiszombor története I-II., A zombori Rónay család története, és Kiss Mária Hortensia: 
Kiszombor története című könyvek. A verseny eredményhirdetésének és a rajzok kiállításának 
Művelődési Házban történő megnyitója 15.00 – 15.30 óra között lenne, a kiállítást Borsi Sándor 
művész-tanár, Kiszombor díszpolgára, a zsűri elnöke nyitná meg.  
 
„Torontál vármegyei kastélyok egykor és most” címmel 16.00 – 16.30 óra között fotókiállítást 
nyitnánk meg a Rónay-kúria emeletén, a kiállítást megnyitja Dr. Virág Zsolt, a 
Miniszterelnökség Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős 
miniszteri biztos. 
 
Ezt követően 17.00 órától 18.30 óráig „Úri világ Torontálban” címmel beszélgetést folytatnánk 
a hajdani Torontál vármegye polgári-nemesi életéről, kultúrtörténeti örökségéről, melynek 
résztvevői: Dr. Németh Ferenc egyetemi docens (Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző kar Szabadka), számos Torontál nemesi világával és kultúrtörténetével foglalkozó 
kötet szerzője, valamint Podhorányi Zsolt újságíró, könyvszerkesztő, többek között a Mesélő 
délvidéki kastélyok című kötet szerzője, beszélgetőtárs: Marosvári Attila levéltáros.  
 
A rendezvényt 19.00 órától egy ünnepi gálaműsorral zárnánk. 
 
A rendezvény várható költségei az alábbiak:  
 

1. emlékmű avatása 2.000.000,- Ft 
2. konferencia     200.000,- Ft (tiszteletdíj)  
3. konferencia kötet    300.000,- Ft 
4. rajzverseny       50.000,- Ft  
5. fotókiállítás      200.000,- Ft 
6. beszélgetés     100.000,- Ft (tiszteletdíj) 
7. ünnepi gálaműsor    500.000,- Ft.  

 
Tekintettel arra, hogy ez a rendezvény méltó módon állítana emléket a trianoni békediktátum 
aláírásával megcsonkított Magyarországnak és a hajdani Torontál vármegyének, javaslom 
annak a fentiek szerinti lebonyolítását.  



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2020. január 23. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
 
 


