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
-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

