
Nagyközségi Önkormányzat                      Kiss Mária Hortensia Honismereti   
Kiszombor                                                  Kör                                                                           
Képviselő-testület                                      Tárgy: Tájékoztató a Kiss Mária       
                                                                   Hortensia Honismereti Kör           
                                                                   tevékenységéről. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 2003-ban került bejegyzésre az Országos Bírói 
Hivatal által közhasznú szervezetként működő egyesületként. Már előtte is tevékenykedett 
egy kis csapat a hagyományőrzés mentén a községben. 
 Alapító okiratunk18 pontban taglalja tevékenységünket, amely röviden a következő: 
hagyományőrző, kulturális, közösségi tevékenység, műemlékvédelem és 
rendezvényszervezés. 
Ezek mentén rengeteg tevékenységformát végzünk a helyi közösség érdekében. 
 
       Az idei programunkat mellékelem a tájékoztató végén, amelyből látható, követhető 
tevékenységünk sokrétűsége. 
 
Tagjaink száma az évek folyamán folyamatosan változott, de stabil alapcsapat mindig is 
megvolt, akik szívesen, lelkesen, töretlenül dolgoznak. 
Jelenlegi aktív tagjaink és pártoló tagjaink száma 31, ehhez kapcsolódnak azon pártoló 
tagok, akik nem rendszeresen, hanem egy-egy alkalomra jönnek: 75 fő. 
Önkénteseink száma:10 
Közösségi szolgálatot teljesítők minden évben voltak, idáig 14 fő teljesítette a kör 
programjain ezt a feladatát. 
 
Telephelyünk, bázishelyünk, bejelentett helyünk: Kiszombor, Szegedi u. 13. 
Az önkormányzat által biztosított helyiségeket igénybe vesszük programjaink helyszínéül. 
A raktárban tároljuk programjaink bonyolításához szükséges és a pályázatokon nyert értékes 
eszközeinket. A nagyobb eszközök magánháznál találtak helyet.  
A kultúra házában kis irodahelyiséget kaptunk az emeleten, ahol az értékesebb tárgyak egy 
részének elhelyezése történik. 
 
A honismereti kör tevékenységéhez, a programok szervezéséhez szükséges anyagi eszközök 
biztosítása főleg adományokból tevődik össze, ahová a 2009 óta szervezett útvesztő is 
tartozik, hisz ez a rendezvény is adománybelépős. Ez biztosítja javarészben a következő évi 
programjaink anyagi fedezetét. Ezért a tagság, pártoló tagság rengeteget dolgozik, és helyi – 
vidéki támogatóink sokat segítenek mindenféle módon.  
Pályázati pénzek, főleg NEA-pályázatokon való részvétel, biztosítják az eszközöket a 
programokhoz. Több rendezvényünkhöz kapunk az önkormányzattól anyagi támogatást is. 
Minden évben részesülünk mi is támogatóink 1 % felajánlásaiból. 
 
Munkánk során igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a makói és helyi más civil szervezetekkel, 
intézményekkel. Mindezeket együttműködési megállapodásokban rögzítjük. 
 
Munkánkról hírt adunk folyamatosan a médiának, hisz a környező térség lakói is sok 
programunkra szívesen idelátogatnak. 



Két honlapot működtetünk: http://utveszto.com/, http://kzhonismeretikor.hu/, és jelen 
vagyunk több facebook oldallal (https://www.facebook.com/kzhonismeretikor/, 
https://www.facebook.com/utveszto/, https://www.facebook.com/Szeretünk-Kiszombor,  
https://www.facebook.com/kzhonismeretihirek/ a világhálón. 
 
A Helytörténeti Gyűjteményben lévő tárgyakat gondozzuk, állományát a lakosság 
folyamatosan gyarapítja adományaival, kiadványokat jelentettünk és jelentetünk meg 
folyamatosan: Kis zombori füzetek, turistatérkép, leporelló sorozat, hűtőmágnes, képeslapok, 
utcanévtáblák, tanulmányok.  
Ügyeletben a tagság és pártoló tagság (9 fő) a Rotunda és Helytörténeti Gyűjtemény hétvégi 
nyitását vállalja évek óta. 
 
Befejezésül jövő évi programjainkról pár gondolat: természetesen folytatjuk a 
hagyományápolást, hagyományos programjainkat jövőre is megrendezzük.  
Új színfoltként a busós rendezvény alkalmával 2017-ben február 4-én este a Szegedi Nemzeti 
Színház  művészeinek előadásában a Zördög című pajzán népi históriát tervezzük kínálni a 
zomboriaknak. 
Valamint szervezzük a hagyományos május elsejét pörköltfőző versennyel, vidám 
programokkal, napközbeni szórakozási lehetőségekkel: gyerekeknek légvár, lánchinta. 
Játékos vetélkedő szakácsoknak, segítőknek, rendezőknek, jó ebédhez szól a muzsika /citera 
zenekar, Zenevan együttes koncertjével. 
E két program biztosításához szeretnénk az önkormányzat, a vállalkozók, cégek segítségét is 
megnyerni. 
És végezetül kiállítást tervezünk július-augusztusban – Börcsök Attila gyűjteményéből és a 
Helytörténeti Gyűjtemény női-férfi textiljeiből. 
 
Köszönjük munkánk iránt a figyelmet. 
 
Kiszombor, 2016. szeptember 21.                        Endrész Erzsébet, a kör elnöke 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör programja - 2016 

Január  

-újévi köszöntő 

-Andrási Attila - jógakurzus 

- honismereti verseny meghirdetése alsó tagozat részére  

FEBRUÁR 

-Busós maszkakészítés, fánksütés  február 12.  péntek     

-Busós, téltemető rendezvény – febr. 13-án főtér  

és kultúra háza - jótékonysági zenés rendezvény 



-Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 1. Orbán Imre előadása Árpás Gyula 

plébános 1918-as írásáról. 

Március  

- Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak restaurálása 

-Jótékonysági süteményvásár nagyszombaton – 26-án – az alsó tagozatos gyermekeknek 

meghirdetett honismereti vetélkedő támogatására 

- Húsvétoló – március 27. vasárnap 

-Jótékonysági könyvvásár a gyermeknap támogatására – a helyi piac napjain 

-Andrási Attila – tavaszi jógakurzus 

Április 

- Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak restaurálása-út menti keresztek 

meszelése   

-Április 24. Tavaszi pásztorünnep – Dani János, pásztor meghívása 

Május 

-Községi gyermeknap támogatása  - sütés az új kemencében 

-  Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 2. dr. Péter László: József Attila és 

Kiszombor 

-Határlátogatás – a helyi vadásztársasággal együttműködve 

Június  

-Zenés Nyári Esték 1. - népzene 

-Szent Iván-éji tűzugrás és Mesterségek utcája – táncházas rendezvény az Ady Endre M. 

H.-ban 

Július  

- 1-jén 18 óra -Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 3. dr. Marjanucz László: 

Trianon és Kiszombor 



-3-8-áig Országos Honismereti Akadémia Makón – előadások 

- Honismereti tábor – július 11-15.  

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

18 óra a temesvári Bartók Béla kórus koncertje. 

-Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál: július 16-augusztus 13.  

Augusztus  

- útvesztő július 16-augusztus 13.  

-Kirándulás Erdélyben - Szászország 

Szeptember   

-Honismereti Nap a Falunapon -a község műemlékeinek megnyitása a 

lakosság számára 

- Borsi Sándor kiállítása az Ady Endre Művelődési Házban 

Október  

Bene Mária GRAFOLÓGUS előadása  

-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás felvonulás 

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

sütések: kürtőskalács, mézeskalács, bejgli, béles és rétes, ajvár és egyebek. 

Adventi-kreatív díszek készítése  

November 

-kártyanaptár-munkálatok, nyomdai előkészítés 

-Adventnyitás-november 27. - betlehemállítás- aranykapu vásár - Mikulás 

Adventi – karácsonyi koncert – november 27. a Kiszomborért Alapítvány 

operettestjének támogatása 

- Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 4. Szilágyi Kata: Ásatások 

Kiszomboron, régészet 



December   

-Luca-napi bolondságok 

-Gyűjtés a szeretet jegyében – bejglisütés 

-Zárórendezvény – támogatóink meghívása – december 30. péntek 

 

 

 


