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Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

 

Dvadcati Jarni jurmarok 

Jarné trhy spolu s kultúrnym programom a sprievodnými podujatiami opäť v uliciach 
Michaloviec 
 
Tlačová správa, 26. apríl 2022 
 
Názov podujatia:   Dvadcati Jarni jurmarok 
Termín podujatia:   29. apríla – 1. mája 2022  
Miesto konania:               tribúna pri MsÚ 
Informácie k podujatiu: PhDr. Milada Tomková, kulturami@msumi.sk 
Kontakt pre média:  Mgr. Mária Stričková, maria.strickova@msumi.sk  
    Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk  
 
 

Po dvojročnej prestávke michalovské námestie a priľahlé uličky v centre mesta opäť ožijú. Brány 
jubilejného dvadsiateho ročníka jarného jarmoku slávnostne otvoríme v piatok 29. apríla 
o 10.00 hod. za zvukov znelky mesta. Atmosféru dotvorí mužská spevácka folklórna skupina 
Hnojňane z Mihaľovec.  

Návštevníci jarných trhov sa môžu tešiť na Uličku remesiel, ktorá bude otvorená v piatok 
a v sobotu. Zároveň v piatok od rána bude prebiehať súťaž vo varení kotlíkového guľášu. 
V hudobnom programe v piatok sa od 16.00 hod. na tribúne pri mestskom úrade postupne 
predstavia hudobné skupiny Revivals Band SK, Flegment, Ladies & Genitals. V sobotu 
o 17.00 hod. pozývame všetkých na stavanie mája v podaní Folklórneho súboru Zemplín. 
Sprievodné podujatia jarných trhov budú pokračovať aj v nedeľu 1. mája. Ráno o 8.00 hod. 
odštartujú rybárske preteky pre deti na jazierku Baňa, v Parku študentov sa o 10.00 hod. začnú 
jazdecké preteky Jarná cena Michaloviec a o 11.00 hod. sa na štart postavia bežci 
Podvihorlatského minimaratónu, na ktorý sa záujemcovia ešte do 30. apríla môžu zaregistrovať 
na:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWOJ_OB4aK2OWs7aaThSM3PGG30fppln-
I2JBjFMe9mdu8yg/viewform.  Pre tých, ktorí prídu na jarmok hlavne nakúpiť, bude počas piatka 
a soboty k dispozícii približne 70 predajných stánkov. Občerstvenie bude ponúkať 14 predajcov.  

Víkend na prelome apríla a mája prinesie do nášho mesta po dlhých dvoch rokoch jarmočnú 
atmosféru. Program je tradičný, bohatý a prinesie pre každého niečo. Srdečne všetkých 
pozývame!  

Ňesanujme sebe, šak ľem raz žijeme! 
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