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Kultúrne a spoločenské podujatia
Mesiac

Január

Február

Marec

























Akcia
"Nechže je nám v novom roku dobre" - spoločensko-zábavne stretnutie
Vítanie detí do života
Trojkráľový koncert
Veľkokapušianska paleta – výtvarná súťaž žiakov škôl (ZŠ, SŠ)
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Valentínsky večer
Posledný fašiang - rozlúčka s Fašiangami, ožívajú staré ľudové zvyky Vansovej Lomnička - súťaž v
prednese poézie a prózy
Stolnotenisový turnaj o "Pohár starostu obce"
Verejný žiacky koncert
Valentínske rande – spoločensko-zábavné posedenie
Fašiangy, Turíce – návrat k ľudovým tradíciám
Kapušianske pero - literárna súťaž v poézií, próze (súťaž začínajúcich autorov)
Fašiangy – zvyky a tradície
Ochutnávka vín miestnych malopestovateľov
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Michalovská hudobná jar – koncert vážnej hudby
Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Okresná súťaž sólistov spevákov, speváckych skupín, detských ľudových hudieb a inštrumentalistov
Vesmír očami detí – výstava výtvarných prác
Predveľkonočná výstava výšiviek a veľkonočných dekoratívnych predmetov Noc s Andersenom
Deň učiteľov

Kultúrne a spoločenské podujatia

Miesto
Strážske
Budkovce - OcÚ
Sobrance
Veľké Kapušany
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Strážske
Strážske
Budkovce - ZŠ
Sobrance
Sobrance
Sobrance
Veľké Kapušany
MsKS Trebišov
Bara
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
Budkovce - OcÚ
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 Ľúbim Ťa – komorný večer
 Víno a kraslice

Apríl

Máj

























Oslavy narodenia Františka Rákocziho II. – spomienková slávnosť
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Jarni jurmarok – stavanie mája, vizvoľovaňe za parobkov
Podvihorlatský maratón a polmaratón
Deň zeme - kultúrne podujatie na námestí Stavanie mája
Strážsky slávik - súťaž o najlepšieho interpreta slovenskej ľudovej piesne
Majáles
Morena, Morena – návrat k ľudovým tradíciám
Stavanie mája – mestské slávnosti
Dni Jánosa Erdélyiho
Stavanie mája – ukážky zvykov, tradícií, piesni, zvyklostí súvisiacich so stavaním mája
Medzinárodná súťaž degustácie vín
Od apríla každú nedeľu - Dni jedného vinára a ochutnávka vín malovýrobcov
Festival vážnej hudby
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Jarná cena Michaloviec – jazdecké preteky
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia republiky
Francúzska pieseň – súťaž študentov Košického a Prešovského kraja v interpretácií francúzskych piesni
Oslavy 1. mája - sviatku práce Straščanski jarmok
Deň matiek
Rybárske preteky o "Pohár starostu obce"

 Dni priateľstva
 Európska noc na Zemplíne – prehliadka zábavných programov
Kultúrne a spoločenské podujatia

Sobrance
Trebišov - vlastivedné
múzeum
Borša - kaštieľ
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Strážske
Strážske
Klokočov
Sobrance
Sobrance
Veľké Kapušany
Čerhov
SOUP Viničky
Čerhov - obecná pivnica
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
Strážske
Budkovce - Budkovské
rybníky
Sobrance
Sobrance
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Jún

 Dni otvorených dverí – remeselnícke dni
 Tokaj v Európe a medzinárodný festival Slovákov „Dedovizeň“ - Oslavy vstupu do Európskej únie spojené
s festivalom Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Ľudové piesne, tance a zvyky Slovákov spojené s jarmokom tradičných ľudových remesiel, ochutnávkou
našich a zahraničných gastronomických špecialít, zemplínskych jedál a tokajského vína
 Tokajský vinič v rozkvete - oslavy sviatku svätenia mladého vína
 Stavanie mája – zvyky obce pri stavaní mája na sviatok „rusadľe“
 Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb – prehliadka cirkevných zborov s medzinárodnou
účasťou
 Svätý Urban – požehnanie mladého vína – ochutnávka mladých vín vo vinných pivniciach
 Medzinárodná súťaž degustácie vín
 Tokajský vinič v rozkvete
 Divadelná Jar
 Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
 Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
 Dni mesta Michalovce
 Metamorfózy slova – krajská súťaž v umeleckom prednese a tvorbe divadelnej poézie
 Divertimento musicale – regionálna prehliadka komornej hudby a orchestrov
 Cesta rozprávkovým lesom - oslavy MDD
 Jadranské ohne spojené s otvorením letnej sezóny – Vinianske jazero
 Medzinárodný deň detí





Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave
Otvorenie letnej turistickej sezóny
MDD, ukončenie školského roka a uvítanie detí do života
Rybárske preteky o "Budkovského kapra"

 Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ

Kultúrne a spoločenské podujatia

Veľké Kapušany
Trebišov
Slovenské Nové mesto
amfiteáter
Malá Tŕňa - amfiteáter
Kuzmice
Trebišov - gr.- kat. chrám
Tokajské vínne pivnice
SOUP Viničky
Ladmovce
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
Vinianske jazero
Zemplínska šírava
Medvedia hora
Zemplínska šírava
Klokočov
Klokočov
Budkovce
Budkovské rybníky
Budkovce
Obecný úrad
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Júl

August














Jadranské ohne – návrat k ľudovým tradíciám
Spieva celá rómska rodina – zábavno-súťažné popoludnie
Pamätné dni Lászlóa Mécza
Dni Júliusa Andrássyho – prezentácia regionálnych dejín formou historického fragmentu
Festival divadelných hier s dedinskou tematikou
Tokajský festival – zvyky a tradície tokajského regiónu
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Správne dievča, správny chlapec - zábavná súťaž na kúpalisku Asaben - Rómsky folklórny festival
August Oslavy SNP
Kytica vďaky - súťaž v aranžovaní kvetov
Dni vína – trojdňová akcia spojená s medzinárodnou výstavou vín a verejnou degustáciou, vystúpenie
folklórnych skupín
 Rodeo









Futbalový turnaj o pohár starostu obce Kaluža
Dni obce
Športový deň
Folklórne slávnosti
Sobranecký primátor pokúša – zábavno–súťažný deň na vode i suchu
X. folklórne novosadské slávnosti
XVIII. Folklórne slávnosti Brezina a „vareňe zamešky“
X. folklórne slávnosti Zemplínska Nová Ves







Splavovanie zemplínskych riek – zemplínske rieky
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Zemplínsky jarmok
Zemplínske slávnosti

Kultúrne a spoločenské podujatia

Sobrance
Sobrance
Veľké Kapušany
Trebišov - kaštieľ
Trebišov - MsKS
Borša
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Strážske
Strážske
Strážske
Zemplínska šírava, Vinné
Zemplínska šírava
Hipocentrum
Kaluža
Budkovce
Budkovce
Budkovce
Sobrance
Novosad
Brezina
Zempl. Nová Ves
amfiteáter – Úpor
Zemplín
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
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Pietny akt kladenia vencov na Bielej hore pri príležitosti výročia SNP
Zraz motorkárov
Zraz motorových veteránov
Folklórne slávnosti
Veterán rally – zraz historických vozidiel

 Miss plavky
 Majstrovstvá Slovenska vodnej záchrannej služby
 Motozraz sveta motocyklov
 Majstrovstvá Slovenska v jachtingu

















Cezpoľný beh „Klokočovská 5“
Odpustová exarchátna slávnosť
II. ročník penaltového rozstrelu o putovný pohár starostky obce
Ukončenie LTS
Oslavy SNP
Hudobný festival mladých – autorská súťaž
Summer beach party - letná show na kúpalisku
Lečo festival – súťaž vo varení leča
výstava zeleniny a ovocia – sprievodná akcia Lečo festivalu a Letného jarmoku
Letný jarmok – sprievodná akcia Lečo festivalu a výstavy ovocia a zeleniny
XIII. Poddargovské slávnosti a Lekvarfest – slávnosti spojené so súťažou vo varení tradičného slivkového
lekváru s ochutnávkou a jarmokom remesiel
Noc pod oblohou – pozorovanie meteorického roja a jeho maxima so zaznamenávaním
Zemplínske kultúrne dni – prezentácia rôznych žánrov hudby a umenia
Dni obce Viničky
Ladmovské folklórne dni
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne

Kultúrne a spoločenské podujatia

Michalovce
Michalovce
Michalovce
Zemplínska šírava
Zemplínska šírava,
Vinianske jazero
Penzión Salaš – Medvedia
hora
Zemplínska šírava
Zemplínska šírava
Zemplínska šírava
Medvedia hora
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Budkovce
Sobrance
Sobrance
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Dargov
Trebišov - poľné letisko
Zemplín
Viničky
Ladmovce
Kráľovský Chlmec
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September

Október











Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Vansovej Lomnička – regionálna súťaž v prednese poézie a prózy žien a dievčat nad 16 r.
Večer Márií - tradičné stretnutie osobnosti
Romano čiriklo - súťaž o najlepšieho interpreta rómskej ľudovej piesne
Sobranecký jarmok
Súťaž vo varení „halászle“ – súťaž vo varení rybacej polievky
Beh kapušianskou pláňavou
Použský festival speváckych zborov
Malotŕňanské vinobranecké slávnosti – oberačkové slávnosti a prezentácia folklóru malotŕňanských
dvorov, tokajských pivníc. Ochutnávka gurmanských špecialít, jarmok tradičných ľudových remesiel
 Deň otvorených tokajských pivníc
 Pooberačkové slávnosti obce Bara
 Poľovnícke slávnosti Svätého Huberta
 Tokajské vinobranie - slávnosti oberačiek hrozna, prezentácia ľudového spevu, tanca, zvykov, tokajských
tradícií s medzinárodnou účasťou. Otvorené tokajské pivnice, ochutnávka tradičných gurmánskych
špecialít, jarmok remesiel
 Medzibodrožský kultúrny festival
 Vďaka Vám – podujatie v rámci mesiaca úcty k starším
 Michalovská hudobná jeseň – koncert
 Timravina studnička – regionálna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy
 Sárova Bystrica – regionálna súťaž mladých moderátorov do 25 rokov z okresov Michalovce a Sobrance
 Slovo ako dar – krajská súťaž mladých moderátorov Košického kraja
 Slovenská hudba – hudobný kvíz ZŠ
 Mesiac úcty k starším
 Mesto hľadá superhviezdu - súťaž o najlepšieho interpreta populárnej piesne
 Mesiac úcty k starším
 Kvety kvitnú pre každého – akadémia ku Dňu úcty k starším
 Deň ľudových remesiel

Kultúrne a spoločenské podujatia

Kráľovský Chlmec
Michalovce
Strážske
Strážske
Sobrance
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Malá Tŕňa
Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa,
Viničky, Čerhov
Bara
Ladmovce
Čerhov

Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
Strážske
Budkovce - Obecný úrad
Sobrance
Veľké Kapušany
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 Veľkokapušianský jarmok
 Bienále maliarstva a sochárstva V4

November

December












Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Horovov Zemplín – regionálna súťaž v prednese poézia
Michalovská hudobná jeseň
Výročie oslobodenia mesta – pietny akt
Beh o štít mesta
Beh oslobodenia Medzinárodný deň študentov
Festival ľudovej tvorivosti
Súťaž o pohár primátora mesta – celoslovenská súťaž v tanečnom športe s medzinárodnou účasťou
Bienále ikonopisectva a sakrálnej tvorby Euroregiónu Karpaty

















Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.
Vianočné trhy
Kračun na valale – vianočný koncert
Music session – stretnutie muzikantov zo Zemplína hrajúcich na akustické nástroje
Vianočný koncert múzických umení
Mikuláš v Strážskom
Vianočný benefičný ekumenický koncert duchovnej piesne
Predvianočný koncert SZ - Rozkvet
Silvestrovská rozlúčka
Mikuláš
Silvester
Stolnotenisový turnaj "Memoriál Š. Sabola“
Silvester - Vítanie Nového roka , oslavy vzniku SR
Mestský Mikuláš – Mikulášska nádielka zábavy a sladkosti

Kultúrne a spoločenské podujatia

Veľké Kapušany
Trebišov - vlastivedné
múzeum
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
Sobrance
Veľké Kapušany
Trebišov - vlastivedné
múzeum
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
Strážske
Strážske
Strážske
Klokočov
Klokočov
Budkovce - ZŠ
Budkovce - Obecný úrad
Sobrance
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Príchod Betlehemského svetla – vianočný koncert
Vianočný jarmok
Vianočné pastorále – prezentácia zvykosloví a tradícií sviatkov Vianoce a predvianočného obdobia
Vianočný jarmok
Kreatívne popoludnie - 2-krát mesačne
Výstava umeleckých diel v MsKS - mesačne 1-krát.

Kultúrne a spoločenské podujatia

Sobrance
Veľké Kapušany
Stanča
Trebišov
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
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