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Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a honismereti kör 2003-2012 közötti tevékenységérıl. 
 
  2003. október 6-án alakult meg egyesületünk, mely legfıbb céljának tekintette minél 
szélesebb körben megismertetni a község lakosságával a falu történetét, feleleveníteni és 
megismertetni a régi hagyományokat, szokásokat, színes programokat szervezni ehhez 
kapcsolódóan. 2007-ben jegyeztek be bennünket egyesületként, majd 2008-ban lettünk 
közhasznúak. 
   Programjaink során próbáltuk megnyerni a honismereti munka számára az idısebbeket és a 
fiatalokat egyaránt. Így tagságunk létszáma ma már a kezdeti 10 fırıl 23 rendes tagra és 26 
pártoló tagra duzzadt. Persze voltak kilépıink, elköltözıink is, de ez a létszám most már 
állandó. 
    Felvettük a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, mővelıdési intézményekkel, térségi 
folyóiratok szerkesztıivel. Eleinte a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal többször 
szerveztünk közös programot, segítjük egymást, ahogyan a „Mosolygó Gyermekarcok” és a 
„Kiszomborért” Alapítvánnyal is tesszük. Az idén már az iskolával is együttmőködési 
megállapodást kötöttünk. 
Jó kapcsolatot építettünk ki a Marosvidék Baráti társasággal. 2004-ben, 2007-ben Kávéházi 
Est keretében meghívtuk ıket, és ezzel alkalmat adtunk a folyóirat és a társaság zombori 
bemutatkozásának. 2008-ban közös Márton-napi estet rendeztünk a helyi Rónay-kúriában. 
Tagjaink részt vesznek a társaság által szervezett programokon, kirándulásokon. Így jártunk 
velük a Vereckei-hágónál és egy erdélyi kiránduláson is.  
A Marosvidék folyóiratban körünk tagjai is jelentetnek meg írásokat. 
   Győjtjük folyamatosan a lakosság bevonásával a régi életet ábrázoló fényképeket, s ezekbıl 
a lakosság számára az önkormányzat segítségével kártyanaptárat jelentetünk meg minden 
évben (az idén önállóan) immáron 9. éve. Az összegyőlt képanyagunkat egy kiadványban 
szeretnénk megjelentetni, de a honlapunkon már fent vannak. 
   Régebben karácsonykor betlehemes, regölıs játékokat adtunk elı a falu fıterén nagyszámú 
közönség elıtt. Máskor pedig az újévi köszöntıket elevenítettük fel. 
   A gyermekek számára Luca-napi vigasságok néven régi hagyományokkal kedveskedünk. Itt 
lehet megkóstolni a Luca-pogácsát, faragni Luca-tököt, kézmőves-foglalkozásokon részt 
venni, ólmot öntünk, kukoricát morzsolunk, díszítünk gyertyát, mézeskalácsot, és elkészítjük 
a Luca-széket is. 
    Régebben nagyanyáink süteményei mottóval rendszeresen sütöttünk finomságokat a helyi 
mővelıdési házban. / Rétes, béles, hájas tészták, Luca-pogácsa/ 
2011-ben csigacsináló esteket szerveztünk, amelyeken kívülállók is sokan jöttek kipróbálni 
ügyességüket. 
   A helyi Kiszombori Híradóban jelentetünk meg a régi életet, szokásokat bemutató cikkeket.  
    Húsvétoló programot, locsolkodást szerveztünk már kilencedik alkalommal, amellyel 
bemutattuk a régi öntözködési szokásokat, s kellemes programokat biztosítottunk a 
gyerekeknek és felnıtteknek egyaránt: húsvét vasárnapján a gyermekek számára tojásfestés, 
állatsimogató, játékos versengések adtak jó szórakozási lehetıséget a község fıterére, az 
utóbbi idıben a kultúrház udvarára szervezett rendezvényeinken. 



    Felelevenítettük a Szent Iván-éji tőzugrás hagyományát, amelyen a falu apraja-nagyja igen 
jól szórakozik, sıt már a környékbeliek is számon tartják e rendezvényt. Ide várjuk és hívjuk a 
kézmőveseket, akiknél mindent ki lehet ilyenkor próbálni, kedvet csinálva ehhez a fiatalok 
számára. Mindig hívunk elıadókat is: népzenészeket, együtteseket. 
Tavaly pedig ez a programunk bıvült, nemzetközi néptánctalálkozót is szerveztünk, amit 
népes támogatói kör segített. A honismereti körös tagjaink ilyenkor lángost sütnek, de volt 
már nyílt színi malacsütésünk is. 
    Már nyolc honismereti tábort rendeztünk a fiatalok számára, ahol érdekes kézmőves 
foglalkozásokon vehettek részt, például megtanulhatták a batikolást, nemezkészítést, de a 
kosárfonás rejtelmeibe is belekóstolhattak. Dolgoztak fával, bırrel, tanultunk fızni, gyúrtunk 
és nyújtottunk tésztát, készítettünk tarhonyát. Az egyik évben parlagfüvet irtottunk a 
gyerekekkel. 
A táborok egyhetesek, s rendkívül népszerőek a gyerekek körében. Minden évben 
megismernek a gyermekek valami helyi hagyományt, ill. egy-egy kismesterséget, és 
kirándulunk is valahová.  Több kirándulást is szerveztünk. Például a Reneszánsz Év kapcsán 
Vajdahunyadra látogattunk. De jártunk Krasznahorkán, Magyarvalkón, és több egynapos 
kirándulást is szerveztünk az évek folyamán.     
Minden évben szervezünk kiállítást, vagy támogatjuk azt, és részt veszünk a községi falunapi 
rendezvényen is. Az egyik évben a honismereti körös gyerekek és felnıttek divatbemutatót 
tartottak Nagyanyáink divatja címmel. 
  A Zombori Zenés Nyári Esték szervezésében tevékenyen részt veszünk. Volt már a falu 
fıterén a makói szimfónikus zenekar, de a rotundában Gregorián-, reneszánszdallamokkal is 
találkozhatott a közönség, vagy gitármuzsika szórakoztatta a nagyérdemőt, de vendégünk volt 
már a felsıgödi Szent Imre kórus is. 
  A helyi mőemlék jellegő épületek elıéletét kutatjuk, sorsukat figyelemmel kísérjük. 
Büszkeségünk, a Rotunda látogatását hétvégeken tagjaink, hat önkéntes, biztosítja önkéntes 
munkájával. Szóróanyag biztosításáról gondoskodunk, támogatóink angol és német nyelvő 
ismertetıszöveget is összeállítottak a Rotundáról, amit a látogatók magnóról hallhatnak. 
Idén a Kiszombori Alapítványt segítjük, támogatjuk a József Attila-est megvalósulásában. Az 
alapítvány már meghívta Hobót erre az alkalomra. 
Szorgalmazzuk a régi keresztek helyreállítását. Így már négy út menti kereszt újult meg a 
segítségünkkel. Most lesz a Móricz utcai kereszt felszentelése a hét végén. A temetıben lévı 
Rónay-sírok gondozásában is segítettünk néhányszor.  
A községi, önkormányzati pályázattal felújított Helytörténeti Győjteményben kiállítást 
rendeztünk be, elıtte restauráltuk a tárgyakat. Tavaly a helytörténeti elé állítottuk a régi lórét, 
ami színesíti még jobban a fıterünket.  
A faluról készült turistatérképet finanszírozzuk, gondoskodunk utánnyomásáról folyamatosan. 
   Idıs emberek visszaemlékezéseit hangszalagon megırizzük az utókor számára. 
   Minden évben tavasszal meghívjuk pártoló tagjainkat, támogatóinkat egy kis beszélgetésre, 
az elmúlt év programjainak felelevenítésére. Beszámolunk tevékenységünkrıl, s 
megköszönjük segítségüket. 
A helyi Helytörténeti Győjtemény épületét, anyagát rendezzük, a falunapon,  Kulturális 
Örökség Napjai keretében a Rotundával együtt nyitva tartjuk a látogatók elıtt.  
Részt veszünk tisztasági akciókon, amelyeken a falut közterületeit takarítjuk.  
Elıadásokat szervezünk, amelyen a nép régi életével, hiedelemvilágával ismerkednek az 
érdeklıdık. Járt már nálunk Polner Zoltán, Dani János, szerveztünk a Megyei Honismereti 
Egyesülettel közös programot tavaly, és tartottunk honismereti napot a község lakói részére.    
Néhány éve nagy munkába kezdtünk. Megindítottunk egy helyi könyvsorozatot, a Kis 
zombori füzeteket, amely a községi kulturális, mővészeti élet, valamint a hagyományok 
bemutatására vállalkozott. Három számot sikerült megjelentetni nagyon aktív lakossági 



támogatással. Viszont itt elakadtunk, mert nagyon nagyok a költségek, ezért digitálisan 
jelentettük meg, és adjuk ajándékba támogatóinknak. 
Még néprajzi jellegő ismertetıfüzetet szeretnénk „házilag” készíteni, felújítva a régit.  
Az elmúlt hónapban tartottuk sokak összefogásával a téltemetı rendezvényünket, amelyen a 
jó hangulatról egy népi zenekar és a mohácsi busók gondoskodtak. 
Az idén tervezzük a Közösségi Napon egy községünket bemutató rajzkiállítás szervezését, 
támogatását. Valamint támogatjuk a községi gyereknap minél színvonalasabb megvalósulását 
2012-ben. 
Szintén idén negyedik alkalommal fogjuk szervezni Kiszomboron a Kukorica-labirintus 
Fesztivált, amely ma már négyheti aktív nyári munkát jelent a tagságnak, valamint országos 
ismertséget hozott a körnek és községünknek is. Rengetegen látogatták az elmúlt években.    
Minden lehetıséget kihasználunk, hogy a nyert pályázatokkal színvonalasabbá tegyük éves 
programjainkat. Elsısorban mőködési támogatásokat kaptunk, így lehetıségünk volt 
projektor, fényképezıgép vásárlására, de az MSZA és a Karácsony Sándor Alapítvány révén 
programokhoz is kaptunk segítséget néhányszor. 
Községi szinten bármilyen programhoz fogunk, rengeteg a támogatónk: Községi 
Önkormányzat, egyesületek, Egy húron pendülünk táncosai, egyének, cégek…… a teljes sort 
nehéz lenne most felsorolni, olyan rengetegen vannak, de községen kívüli támogatóink is 
számosak. 
Programjaink nagy részének híre már a térségre is kiterjed, és sokan számon tartják, 
látogatják. 
 
Napjainkban szembesülünk az új civil törvény jogszabályi változásaival, problémáival, ami 
sok munkát és költséget fog jelenteni a tagságnak és a körnek. 
 
Tevékenységünkrıl szinte naprakészen tájékozódhatnak a kzhonismeretikor.hu és az 
utveszto.com oldalakon, valamint a Facebookon. 
 
Köszönöm, hogy megtisztelték a kört figyelmükkel. 
 
 

                                                                                Endrész Erzsébet, a kör elnöke                  


