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Tisztelt Képviselı-testület! 
Az alább írottakban                 
tájékoztatom Önöket  a „Kiszomborért” Alapítvány közhasznúsági 
tevékenységérıl. 
 
 Alapítványunk az 1998. augusztus 5-én keltezett végzés alapján 
közhasznú minısítést nyert. Munkánkat az Alapító Okiratban 
foglaltak szerint végezzük. 
 
Az alapítványunk alapító okirat szerinti tevékenysége: 

- nevelés, oktatás, képességfejlesztés 
- kulturális örökség megóvása 
- mőemlékvédelem 
- környezetvédelem 

 
Alapítványunk bevételei csekélyek, a SZJA 1 %- ára és kisebb 
adományokra számíthatunk. 
2007. évben sikerült kiadni a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
kezdeményezésére létrejött Kis zombori füzetek két számát.  A 
kiadványt a községi önkormányzat és a község lakossága támogatta. 
A Kis zombori füzetek kiadásának költségeire pályáztunk a Csongrád 
Megyei Közgyőléshez, és kaptunk is nagyobb összeget.  
 
Részt vettünk községi és egyházi ünnepeken. 
Állított emlékhelyeink állapotát folyamatosan figyelemmel kísértük. 
A millenniumi emlékmő tábláinak feliratait Bábel Józseffel 
felújíttattuk, a terep rendezését és a keresztfestést az önkormányzat 
végezte.  
Megjelentettünk egy 8 darabból álló képeslapsorozatot, amelyet Gazsi 
Gábor vállalkozó árusított.  A bekerülési költség a kuratóriumi tagok 



magán hozzájárulásából jött össze. A bevétel az alapítványi 
pénzösszeget gyarapítja. 
 Mostanában csak a honismereti kör vásárol ezekbıl a kiadványokból 
az útvesztı honismereti versenyének feladatához. 
Pályázaton nyertünk pénzösszeget helyi elıadás tartására, amely 2007 
decemberében a képeslapsorozat bemutatóján meg is valósult. 
 
Új pecsétet készíttettünk. Elkészült a logónk is. 
Részt vettünk többször a Zenés Nyári Esték szervezésében is, 
adományokat győjtöttünk e célra. 
 Márton-napi vigasságok mottóval részt vettünk a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör és a Marosvidék Baráti Társaság 
rendezvényén a Rónay-kúriában. 
Pályázatot írtunk ki Az én falum címmel, amelyre 3 pályamunka 
érkezett. İk tárgyjutalmat vehettek át a falunap elıestjén. 
Az önkormányzat, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, és a 
Rónay-kúria támogatásával Molnár Dixieland-estet szerveztünk, 
melybıl szintén származott némi bevétel. 
Általában a lakossági SZJA 1 %-ának felajánlásából 200000,- Ft 
körüli összeget szoktunk kapni. 
Terveztük egy bronzból készült napóra készíttetését és elhelyezését az 
önkormányzat fıtér-központ rendezési terveivel összhangban. Ez 
sajnos nem sikerült. 
Késıbbiekben sok pénzt fordítottunk a Rónay-emlékszoba 
létrehozására, tárgyainak vásárlására, azok restauráltatására. 
2011-ben felújíttattuk a 2. világháborús emlékmővet, a temetıben a 
mindenki keresztjét. A turistatérkép sokszorosítását a honismereti 
körrel felváltva finanszírozzuk.  
Minden évben támogattuk kisebb-nagyobb összeggel az iskolát, vagy 
a honismereti verseny ajándékozásához, vagy a napközis csoport 
játékaihoz nyújtottunk segítséget, illetve minden évben adtunk 
támogatást az Irodalmi Esthez és az utána következı Dalos Esthez, és 
most a Sport Napja alkalmából május elsı hetében rendezett egyhetes 
futást támogatjuk. 
2012-ben az elsı iskola helyén felállított emlékmővet újítjuk fel. A 
Zenés Nyári Esték szervezésében is részt veszünk.  



Az idén mi hívtuk meg Hobót a József Attila-estre július elsejére. A 
helyszín a kultúrházban lesz a templom helyett. Majd az augusztusi 
alkalom lesz ott. 
 
Köszönjük az alapítvány tevékenysége iránti figyelmet. 
 
 
Valamint mindennemő önkormányzati segítséget, támogatást ezúton 
megköszön a Kuratórium.                                
                                                                              
Kiszombor, 2012.április 17. 
 
                                                               Endrész Erzsébet, 
                                                             a Kuratórium elnöke 

                                                                                                           
 


