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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. 
 
A gemenci kirándulásunkon már túl vagyunk (május 17.), a kevésbé jó idő 
ellenére kellemesen telt, sok élménnyel gazdagodott a velünk utazó. 
Gyermeknapon a kör asszonyai kenyérlángost sütnek a résztvevők számára. 
A június 24-ei Szent Iván-éji tűzugrást és néptáncfesztivált az évek óta 
megszokott tematikával tervezzük az idén az önkormányzat nyert pályázata 
segítségével is. 
A részletes programot, a művelődési ház fogja benyújtani.  
Ehhez a programhoz szükséges lesz a községi nagy sátor is, ami a kézművesek 
foglalkozásaihoz tökéletes az idén is. 
A sátrat a következő programunkhoz, az útvesztő, kezdő napjához (júl. 12.) és a 
tanyás napi programjához (júl. 19.), valamint a MATASZ helyi csoportja által 
szervezett egyhetes honvédelmi táborhoz is szeretnénk kérni (júl. 14-18.). 
Az útvesztő programját melléklet tartalmazza.  
Az idén az első világháború centenáriuma 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: 
 
Keresztek meszelése,  
honismereti tábor július 7-11-ig (felhívásunk mellékletben), 
 képzőművészeti pályázatot hirdettünk az első világháborús rendezvény 
keretében (felhívás mellékletben),   
Rotundában hétvégi ügyelet tartanak tagjaink és pártolóink, 
augusztus 21-25-ig Erdélybe kirándulunk.  
További tervek az őszre: temesvári és doberdói kirándulás.  
Szeptember hónapban a közösségi napon tartjuk a honismereti napunkat, ha 
lehetséges, amely keretében a műemléképületek történetéről adunk ismertetést a 
lakosságnak. Ez a rendezvény még tervezés alatt. 



Októberben tervezzük idén is a fáklyás felvonulásos rendezvényt.  
 
Az Önkormányzat eddig is a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör legfőbb 
támogatója volt, amit nagyon köszönünk, és bízunk a további sikeres 
együttműködésben. 
Minden nyári-őszi rendezvényünkre szeretettel várjuk a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Kiszombor, 2014. május 21.                                                
                                                                           Endrész Erzsébet, a kör elnöke                  

                                                                    
 



Programok – 2014 Honvéd Emlékév 
 
Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál 
 
Ha eddig azt hitte, hogy egy hatalmas kukoricatáblában sétálgatni a világ 
legunalmasabb dolga, tévedett. Főleg akkor nem unalmas, ha pihent elmék 
útvesztőt vágnak a gyanútlan látogatók próbatételére.  
 
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 kedvezményt 
kapnak. 
 
 
Pontos helyszín: 
Kiszombor külterület, Óbébai út – Kübekháza felé vezető út 
 
 
2014. július 12. szombat  -  Honvéd Emléknap 
 
Az I. világháború eseményei, haditechnikája  
- centenáriumi ünnepség – koszorúzás, bemutatók, kiállítások, előadások. 
Helyszín: a község főtere, útvesztő területe, Ady Endre Művelődési Ház 
 
Kiegészítő programok: 
Kiszombori Hagyományőrző citerazenekar  
Nótafák 
(A nap programja még bővül.) 
 
 



2014. július 19. szombat  -  Tanyás Nap  
 
A vidéki élet, gazdálkodás. 
Állatok, gépek bemutatója… 
A makói SHINTAI DOJO csapat bemutatója Pap Gábor vezetésével. 

Arcfestés- henna – Szalmáné Horváth Mártika, Kozma Anikó, Tenczerné Kasza 
Mária közreműködésével 

2014. július 26. szombat -  Honismereti Nap  
 
– Kiszombor község, műemlékei, hagyományai. Honismereti totók. 
16 órától - parasztolimpia – 4 fős csapatok jelentkezésével. 
„Tréfás erőfitogtatás”  a következő versenyszámokban: zsákbanfutás, 
kocsihúzás, hordógörgetés, rönkhajítás, zsákcipelés, sulykolófa-hajítás, 
gumicsizma –hajítás, asszonycipelés, „embörtalicskázás”. 
 
  
 

20 óra - A csanádpalotai Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület – 
bemutatója. 

2014. augusztus 2. szombat  -  Ősmagyar Nap  
 
A régi magyarság élete. Jurtaállítás -és bemutató, íjászkodás, hétpróba. 
Közreműködők: Puszta Tüzének Őrzői, Maros Kara Tíz, Bökény Népe 
Egyesület 
Kisteleki Gergely solymászbemutatója. 
 
Szalma László és Molnárné Bárdi Andrea láncfűrészes fafaragás-bemutatója 
 
2014. augusztus 9. szombat  -  Kézműves Nap  

Helyi kézművességek, kézműves-foglalkozások, vásár.  

Majorosné László Edit, Tenczerné Kasza Mária, Kisné Baráth Ildikó, Kajti 
Imréné, Rigó Angéla, Vass Éva, Kreatív csoport, Dömösi Emese, Szécsi 
Györgyi. 

Népi vásározók – vásári kipakolás 
 
Tisza Sándor fafaragó, makói foltvarrók, Zsótér Jánosné kosárkötő, Répási 
Györgyné – csuhé. 



Arcfestés, henna- Kozma Anikó, Czagány Kriszta 

Kiszombori Hagyományőrző citerazenekar  

Zárókoncert  -  Rakonczás Pál zenekara. 
 
Kiegészítő programok, lehetőségek: 

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) 

Hétvégeken érdekes tombola. 

Szálláslehetőségek a Lilaakác Panzióban és a Tó Party Panoráma Panzióban. 

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

A programokról, eseményekről fotók-videók készülnek. 

/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 



11. honismereti tábor 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör várja a jelentkezőket a nyári 
honismereti táborába.  

A tábor témája, címe: Ismerjük meg a gabona útját a kenyérig! 

Programja e körül a téma körül szerveződik sok-sok játékkal, érdekes 
foglalkozásokkal, kis munkával, kirándulással. 

Táborvezető: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, szervező: Endrész Erzsébet, 
kivitelező a honismereti kör tagsága. 

A tábor helyszíne: Ady Endre Művelődési Ház. 

A tábor részvételi díja: 7000 Ft, amelyet az eszközellátásra használunk, ill. 
a dorozsmaikirándulás költségét is tartalmazza. Az egyik napon az étkezést 
a kör asszonyai sütés-főzésével biztosítjuk. 

 A tábor résztvevői a 2014.évi útvesztőnk első kipróbálói. 

A tábor ideje: 2014. július 7-11. 

Jelentkezési határidő: június 24-e.  

Jelentkezés módja: 30-499 8686- os telefonszámon, ill. a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen. 

 
Várunk benneteket!          Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága 



I. világháborús képzőművészeti pályázat  

Az első világháború centenáriuma jegyében Kiszomboron is megemlékezések 
lesznek.  

A nyári programok között egyik esemény a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör által az útvesztő idejére szervezett, Nagyközségi Önkormányzat, civilek 
által támogatott rendezvénysorozat. 

Ennek keretében hirdetjük meg az első világháborúhoz kapcsolódó 
képzőművészeti pályázatunkat. 

Pályázni lehet bármilyen technikával, módszerrel, anyaggal, egyedül a téma 
kötött: állítson emléket, hívja fel a figyelmet a világháború eseményeire, az 
akkori emberek életében jelentkező változásokra. 

Pályázni személyenként egy pályamunkával lehet. 

Pályázók köre: óvodás korosztály, általános iskolai korosztály, középiskolások 
korosztálya és felnőtt kategória. 

A pályaműveket július 12-én kiállítjuk Kiszomboron. 

Beadási határidő: 2014. június 24.  

A beadás helye: Ady Endre Művelődési Ház. 

A pályaművek díjazásához felajánlásokat köszönettel elfogadunk. 

Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban a kzhonismeretikor@gmail.com 
levélcímen lehet. 

 
 


