
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata                                           Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 

Képviselő-testületének                                                                          Kiszombor, Szegedi u. 13. 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi út. 8.                                                    Tárgy: honismereti kör  programjairól  

                                                                                                                            tájékoztató és támogatások kérése. 

Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő-testület tagjai! 

A honismereti kör köszönetet mond az elmúlt évek támogatásaiért, valamint a februári 

színházi előadás megvalósulásának segítéséért.(február 4.) 

Az előadás teltházas lett, melynek adományösszege 192 000 Ft volt. Ez képezi alapját a 

következő színházi előadásnak, amelyeket a honismereti kör szervez hasonlóan 

adománybelépőkkel. Március 6-án gyermekelőadásra kerül sor, az általános iskola alsó 

tagozatát hívtuk erre a Grimm-Busz Színház műsorra. Ez teljesen ingyenes a gyermekek 

számára. 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 2017. évi programját mellékeli, és kéri az eddigi 

évekhez hasonló támogatást a képviselő-testülettől. 

Az idei tavaszi-nyári nagy programjaink: 

-Jótékonysági süteményvásár 

-Húsvétoló 

-MAJÁLIS május elsején 

-Szent Iván-éji tűzugrás és mesterségek utcája 

-Honismereti tábor (amelyre már most történtek előzetes jelentkezések) 

-Kukorica-útvesztő Fesztivál 

Pályázatot kívánunk beadni a civil szervezetek támogatása alapján május hónapban. 

A majális program korábban lesz, mint ahogy a pályázati döntés megtörténik. 

Ezért kérjük, az Önkormányzat álljon mellé e programnak, és támogassa azt.  

A programba szeretnénk a község lakóit, baráti társaságokat minél nagyobb számban 

bevonni, és vállalkozásokat, cégeket is nyerünk és nyertünk már meg támogatóként. A 

rendezvény helyszíneként a falunapi színteret kérjük, és tartjuk a legalkalmasabbnak. 

Programterv: 

-Helyszín: főtér, sátrak – honismereti kör két sátra és kultúra háza új sátra 



-Idő: 9 órától-estig 

-események: 

-jelentkezők esetén főzőverseny (A csapatok kb. 4 kg húst kapnak, egyébről maguk 

gondoskodnak. Nevezési díj lesz, a legjobb pörköltfőző díjat kap. Költség a nevezők 

számától függ.) 

Baranyi Sándor - SASIP KFT., a honismereti kör támogatásaként, szervezőknek, segítőknek 

főz, és 500 Ft adományért lehet egy-egy adagot kapni is majd a helyszínen. 

-délelőtt családi-tréfás-népi vetélkedők 

-11.30-13.30 Jó ebédhez szól a nóta (kb. 30 000 Ft – tárgyalás alatt) 

-14-16.00 Zenevan együttes koncertje (fellépési díj 38100 Ft, + jogdíj – tárgyalás alatt) 

Az ital-és fagylalt-édességet biztosítják a helyszínen helyi vállalkozók. 

A nap folyamán a honismereti kör népi játékai, körhinta (tárgyalás alatt), arcfestés a 

gyermekek, ifjúság szórakozását biztosítja. 

A honismereti kör pályázati forrásból zombori-régi képeslapok, egyéb kiadványok kiadását 

tervezi, és ezek egyikét ajánljuk a képviselő-testületnek megfontolásra. A könyvtár számára 

lehetne Borsi Sándor tanulmányait egy példányban másoltatni, amelyek Kiszombor 

épületeivel kapcsolatosak, és igen tanulságosak, szépek, értékesek. 10 tanulmány, ami 

összesen kb. 500 oldal. 

A Makói Mozaik a következő árajánlatot adta a honismereti körnek: 

Az A/4-es szórólap: 
 
1 oldalas: 50 Ft/db 
2 oldalas: 85 Ft/db 
A spirálozás 350 Ft/db 

Kérjük a Képviselő-testületet, az Önkormányzatot, támogassa törekvéseinket, amennyiben 

módjában áll.  

Üdvözlettel, jó tanácskozást kívánva a KMHHK nevében Endrész Erzsébet, elnök 

Kiszombor, 2017. február 22. 

  



A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR PROGRAMJA - 2017 

Január  

-újévi köszöntő - MORZSAPARTI 

-kártyanaptár-hadművelet  

-27-én -száraztészta –készítés – kártyaparti  

-busós készülődések 

- kiállítás előkészület – Kőszegi Zoltán- kovácsoltvas munkái 

FEBRUÁR 

-3-5. térségi télűzés 

-3-án 17 óra Kőszegi Zoltán kiállítása,  

14 óra - iskolába látogatnak a busók 

-4-én csőrögesütés, busós téltemető rendezvény 14 óra – főtér 

16.30 a Szegedi Nemzeti Színház előadása Zördög c. darab 

Levéltári látogatás 

 -20-a 17 óra  Makó és térségének rejtett értékei   - fotókiállítás és előadás 
  
MÁRCIUS  

-3-án 17 óra- Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 1.  Népbetegségek régen 

és ma, illetve gyógyítási praktikák – dr. Papp Zoltán előadása 

-6-án 15 óra - GYERMEKEKNEK SZÍNHÁZI ELŐADÁS – GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ 

-Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak restaurálása 

-Kiadványaink Kiszomborról az évforduló jegyében - gyűjtőmunka



 

ÁPRILIS 

- Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak restaurálása-út menti 

keresztek meszelése  - gaztalanítás  

-15-én Jótékonysági süteményvásár nagyszombaton 

-16-án Húsvétoló 

MÁJUS 

-Retrórendezvény – május 1-je, majális 

-Községi gyermeknap támogatása - sütés a kemencében - kenyérlángos 

-Határlátogatás – a helyi vadásztársasággal együttműködve 

-kirándulás -Mórahalom 

-Honismereti vetélkedő döntők: felső-és alsó tagozaton, szülők a 

Helytörténeti Gyűjteményben 

JÚNIUS  

-Szent Iván-éji tűzugrás, táncház és Mesterségek utcája a főtéren  -  Zenés 

Nyári Esték 1. - népzene 

JÚLIUS  

–Zenés Nyári Esték 2. július 2.  17 óra Toronyzene 

-18 óra koncert. 

- Honismereti tábor – július 3-7. Honfoglalás kori kézművesség 

-Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál: július 15-augusztus 12.  

AUGUSZTUS  

- 15-én kiállítás megnyitója - Amennyit látszani engedtek - Népi, női és férfi 
fehérnemű néprajzi kiállítás 

- útvesztő július 15-augusztus 12.  

- augusztus 24-27. - 4 napos kirándulás – KOLOZSVÁR - TOROCKÓ 



 

SZEPTEMBER   

-Honismereti Nap a Falunapon szombaton- toronyzene-a község 

műemlékeinek megnyitása a lakosság számára 

OKTÓBER  

-egynapos kirándulás 

-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás felvonulás 

Honismereti téli esték okt. – febr. Tésztakészítés: csiga és száraztészta; 

sütések: kürtőskalács, mézeskalács, bejgli, béles és rétes és egyebek. Adventi-

kreatív díszek készítése  

NOVEMBER 

-kártyanaptár-munkálatok, nyomdai előkészítés 

- Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 2. 

DECEMBER   

-3-án adventnyitás - betlehemállítás- aranykapu vásár - Mikulás 

-Luca-napi bolondságok 

-Gyűjtés a szeretet jegyében  

-Zárórendezvény  

 


