Szent Mihály-napi Fesztivál Szendrőben
2013. szeptember 27-28-29.
Szendrő is csatlakozott az MTVA „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” elnevezésű országos
programsorozatához, melynek célja a város értékeinek bemutatása. Szeptember utolsó hétvégéjén Szendrő
megmutatja természeti kincseit, műemlék látnivalóit, múzeumait, továbbá bemutatkoznak intézményei, civil
szervezetei, kulturális csoportjai, egyházai, sport szakosztályai.
Hazavárjuk az elszármazottakat, invitáljuk a turistákat bízva abban, hogy aki ellátogat a városunkba,
megszereti azt…

A fesztivál programja:

Péntek:
11:30 - Tornamúzeum átadása
A Sport Galéria épületének átadása és a „Halhatatlanok falának” leleplezése olimpiai sportolók részvételével.
Közreműködik: Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara
13:00 – Sportlétesítmények megtekintése. Fellép: a Százszorszép Majorette csoport
14:30 – Interjúk az iskola aulájában (helyben maradt fiatalok, olimpikonok) továbbá a Művészeti Iskola és az
Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak műsora

Szombat:
9:00 – Szendrő Kupa – sportversenyek a város legnépszerűbb sportágaiból
(Helyszín: Apáczai Csere János Általános Iskola létesítményei)
- Asztalitenisz bajnokság (Tornaterem)
- Labdarúgótorna (Tornacsarnok, műfüves sportpálya)
- Sakk bajnokság (Ebédlő)
9:00 – Helytörténeti vetélkedő általános iskolás tanulóknak (a Szendrő Kupával párhuzamosan, helyszín:
Általános Iskola, illetve a város múzeumai)
13:00 – Eredményhirdetés, közben fellép a Törpikék Majorette csoport
14:00 - „Természeti kincseink” – gyalogtúra a város környéki természeti érdekességekhez
Útvonal: I.sz forrásbarlang, Gacsal dűlő, Nagy-Somos-hegy, Bódva-part
18:00 – „Múzeumok Éjszakája” a VIII. Várbarátok Napja keretében

A város nevezetességeinek (Kékfestőház, Római Katolikus Templom, Tornamúzeum, Református Templom és
Harangláb, Oktatástörténeti Gyűjtemény, Amerikás-ház) felkeresése folyamatos idegenvezetéssel, az utolsó
helyszínen vendéglátással. A „városnéző túrán” a részvétel ingyenes.

Vasárnap:
8:00 – Ünnepi liturgia – Görög Katolikus Kápolna
9:30 - Ünnepi istentisztelet és Aranykonfirmáció – Református Templom
Aranykonfirmáció ünnepe: a korábban Szendrőben konfirmáltak évfordulós ünneplése.
10:00 - Ünnepi szentmise – Római Katolikus Templom
19:00 – Várdombi fesztiválzárás – Felső-vár
A Felső-vár és a kilátó díjmentes megtekintése, idegenvezetés mellett.
További programok: képes vetítés a kilátóban, a várról szóló film levetítése, jelmezes fotózás, Szendrő éjszakai
fényének megtekintése, forralt bor kóstolás.
A várhegy megközelíthető gyalog a fáklyával kivilágított gyalogos járdán, vagy autóval a köves úton.
Fő attrakció: Pásztortűzgyújtás 21:30-kor a Galvácsért Baráti Kör közreműködésével
A pásztortűz mellett a Szendrői Népdalkör műsora, juhásznóták éneklésével.

Bővebb információ az esemény koordinátorától, Jósvay Istvántól kérhető a 06-20/397-4684-es
telefonszámon, vagy a josvayistvan@gmail.com email-címen.

A hétvégén a város múzeumait és nevezetességeit díjmentesen lehet
megtekinteni.
Várunk mindenkit szeretettel!
Szendrő Város Önkormányzata

