A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR PROGRAMJA - 2018
Január
-újévi köszöntő – munkaterv-összeállítás
-12-én PREVENCIÓS-ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZAT – Fejes Roland – Amit a szívés érrendszeri betegségekről tudni kell.
-tagtoborzás – csatlakozások a honismereti munkához
-kártyanaptár-hadművelet
-26-én PREVENCIÓS-ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZAT - Sánta Anett – Gyász-és
veszteségkezelés
-busós- színházas készülődések
- FEBRUÁR
-PREVENCIÓS-ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZAT – Görbe Boldizsár: Jogos védelem,
avagy lehet-e áram a kerítésben?
22-én 18.00 - a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek (Járai Máté, Szilágyi Annamária monokomédiák) előadása az Ady Endre Művelődési Házban
24-én Busós télűzés Kiszomboron
MÁRCIUS
-22-én 17 órakor Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat - Urbancsok Zsolt: A
holokauszt gyermekei
-Köri Hírmondó szerkesztése
-Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak restaurálása
-Kiadványaink – promóciós anyagok- szerkesztői munkák kezdete - gyűjtőmunka
-március 31-én Jótékonysági süteményvásár nagyszombaton
ÁPRILIS
-1-jén Húsvétoló
-5-én Zomborról mindenkinek – históriás előadás-sorozat keretében Borsi Sándor,
művésztanár ismerteti legújabb kutatásait.

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

MÁJUS
-Retrórendezvény – május 1-je, majális (kedd)
-Községi gyermeknap támogatása - sütés a kemencében
-Határlátogatás – a helyi vadásztársasággal együttműködve
-PREVENCIÓS-ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZAT-PAPP MÁTÉ
-kirándulás –Szarvas
-Honismereti vetélkedő döntők: felső-és alsó tagozaton, szülők a Helytörténeti
Gyűjteményben
JÚNIUS
-Szent Iván-éji tűzugrás, táncház - Zenés Nyári Esték 1. – népzene
JÚLIUS
Júl. 2 vagy júl. 9. 19 óra Zenés Nyári Esték – koncert a rotundában, 20. 00 diaporáma
vetítés vagy fényfestés a rotundára.
- Honismereti tábor – július 2-6.
-10 éves a Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál: július 14-augusztus 11.
AUGUSZTUS
- útvesztő július 14-augusztus 11.
- augusztus 20-23. - 4 napos kirándulás – PRÁGA
SZEPTEMBER
-Honismereti Nap a Falunapon - szombaton- toronyzene-a község műemlékeinek
megnyitása a lakosság számára- Borsi Sándor kiállítása a kastély tornyában
OKTÓBER
-egynapos kirándulás
-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás felvonulás

-Honismereti téli esték okt. – febr.
sütések: kürtőskalács, mézeskalács, bejgli, béles és rétes és egyebek.
PREVENCIÓS-ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZAT – Védjük meg magunkat!
NOVEMBER
-TISZTÚJÍTÁS
-kártyanaptár-munkálatok, nyomdai előkészítés
-ZOMBORRÓL MINDENKINEK – HISTÓRIÁS ELŐADÁS-SOROZAT – Halmágyi Pál: Az első
világháború és áldozatai a térségben
DECEMBER
-december 2. - adventnyitás - betlehemállítás- aranykapu vásár – Mikulás
-Luca-napi bolondozások- hagyományok
-Gyűjtés a szeretet jegyében
-Zárórendezvény – zenés est a kúriában
-Lovasszánkózás hó esetén – ajándék a gyermekeknek
-KOCCINTSON VELÜNK SZILVESZTERKOR A FŐTÉREN! – diaporámás vetítés vagy fényjáték
a rotundán

