
Місто пульсує життям
Протягом року в місті проводяться різні культурні та громадські 
заходи. Пульс міського життя прискорюється під час традиційного 
Земплінського фестивалю та ярмарку. Програма цих свят напов-
нена різноманітними заходами. Під час захоплюючих концертів, 
де своє мистецтво презентують численні фольклорні колективи та 
інші музичні ансамблі, у багатьох містян зростає гордість за багаті 
традиції та збереження культурного надбання народу. Дуже ціка-
вими є і театральні вистави, які разом з народними танцями та піс-
нями збагачують знання поколінь про цикл життя в унікальному 
куточку нашої країни.



2. ВЕСНЯНИЙ ЯРМАРОК
30 квітня та 1 травня в місті щорічно проводиться «Весня-
ний ярмарок» - це святковий весняний базар, що супро-
воджується різноманітними заходами та традиційним 
встановленням на Площі Визволителів, перед будівлею 
мерії, «Майського дерева» у виконанні членів фольклор-
ного ансамблю «Земплін».

1. ГАЛЕРЕЯ ПІД ВІДКРИТИМ    
 НЕБОМ 
У центрі Михайлівців, перед міською радою в парку біля 
фонтану, в 2013 році була створена „Галерея під відкри-
тим небом“, де виставлені великоформатні картини та 
фотографії, тематично пов‘язані з історією та сьогоден-
ням міста.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/08-halereya_pid_vidkrytym_nebom.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5241
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/02-vesnyanyy_yarmarok.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866


3. ПІДВІГОРЛАТСЬКИЙ МАРАФОН
Історія Підвігорлатського марафону, котрий проводить-
ся 1-го Травня і бере старт та фінішує перед мерією, сягає 
1884 року. Його траса веде довкола Земплінської Шира-
ви. Одночасно з марафоном проводиться Михайлівський 
пів марафон та роликовий марафон.

4. ВЕСНЯНИЙ ПРИЗ МИХАЙЛІВЦІВ
1-го травня, в центральному міському парку проводять-
ся змаганнях з конкуру (в різних дисциплінах) під наз-
вою «Весняний приз Михайлівців». Перший такий кін-
носпортивний захід був проведений в 2002 році.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/04-vesnyanyy_pryz_mykhaylivtsiv.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/03-pidvihorlatskyy_marafon.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5176


5. ДЕНЬ МУЗЕЇВ
Земплінський музей в Міхайлівцях у співпраці з місце-
вими органами влади та іншими організаціями або уста-
новами, щорічно в травні – на Міжнародний день музеїв 
– організовує тематичні заходи пов’язані з різними істо-
ричними періодами.

6. МИХАЙЛІВСЬКІ ДОШКИ
Мозаїку літніх культурних заходів регулярно з 2011 року, 
в якості унікального міжнародного фестивалю доповнює 
театр діалектів „Михайлівські дошки“. Виступи прохо-
дять в різних місцях в місті Михайлівці та його околицях.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/06-mykhaylivski_doshky.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/05-den_muzeyiv.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866


7. DIES PRO HONORE CIVITATIS -  
 День Міста
Цей захід, що бере свій початок з 2006 року, в цікавий 
спосіб представляє важливі моменти історії міста, а та-
кож події з життя видатних особистостей, пов’язаних  
з цим містом. Складовою частиною свята є урочисте пред-
ставлення визначної особистості з історії міста в Пантео-
ні історичних постатей.

8. ВИСТУПИ ФОЛЬКЛОРНОГО   
 АНСАМБЛЮ ЗЕМПЛІН
Збереження звичаїв наших предків, їхньої музики, пісень 
і танців -  саме це є основною метою діяльності  фольклор-
ного ансамблю Земплін, що був заснований в 1957 році. 
Його виступи та прем‘єрні покази програми є невід‘єм-
ною частиною культурного та суспільного життя міста.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/01-vystupy_folklornoho_ansamblyu_zemplin.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/07-den_mista.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5259


9. ЗЕМПЛІНСЬКЕ РЕТРО РАЛЛІ
Частиною виставки історичних транспортних засобів  
є огляд ретро автомобілів і мотоциклів, який вперше про-
водився в 2005 році а також цілий ряд інших заходів, на-
приклад, їзда по околицям або змагання для глядачів.

10. МИХАЙЛІВСЬКИЙ ОРГАН
Саме таку назву має цикл органних концертів в примі-
щенні римо-католицької церкви за участі вітчизняних  
і зарубіжних виконавців, що з 2007 року проводиться за 
сприянням Міського культурного центру в Михалівцях.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/10-mykhaylivskyy_orhan.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/09-zemplinske_retro_ralli.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5258


11. ЗЕМПЛІНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Земплінський фестиваль - міжнародний фольклорний 
фестиваль співу і танцю, який має багату історію. Засно-
ваний ще в 1960 році та щорічно проводиться в третю 
неділю серпня на сцені в центрі міста. Частиною свята  
є різноманітні  заходи, такі як традиційний Земплінський 
ярмарок з Вуличкою ремесел, гастрономічні конкурси 
або танцювання карічки з метою створити запис з най-
більшим числом людей, танцюючих у типовому народно-
му танці східної Словаччини.

12. МОТОФЕСТ
Підчас другого місяця літніх канікул відбувається Між-
народний Мотофест любителів мотоциклів, який з 2002 
року проводиться на Земплінській Шіраві. Це є один  
з найбільших фестивалів у своєму роді в Центральній Єв-
ропі. Причому, частина програми фесту проводиться без-
посередньо в Михайлівцях.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/12-motofest.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5277
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/11-zemplinskyy_festyval.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5280


13. МИХАЙЛІВЦІ ДЛЯ МИХАЙЛІВ  
 ТА  МИХАЙЛИН
Це музично-розважальна програма, присвячена Михайлам 
і Михайлинам, де є цілий ряд нетрадиційних заходів. Части-
ною заходу також є спроба покращити рекорд кількості лю-
дей з ім ям Михайло та Михайлина або їх відповідників на 
мовах інших народів, що зібрались на одному місці.

14. ПРОГУЛЯНКИ ПО МІСТУ
У незвичний спосіб дізнатись історію Михайлівців мож-
на під час прогулянки по місту. Йдеться про тематичний 
„похід“ по відомих і менш відомих пам‘яткам міста у су-
проводі місцевого історика.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/14-prohulyanky_po_mistu.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4936
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/13-mykhaylivtsi_dlya_mykhayliv_mykhaylyn.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5288


15. РІЗДВЯНа ЯРМАРКА
З 1992 року традиційними для Михайлівців є Різдвяна 
ярмарка. Окрім можливості здійснити різдвяні покупки, 
гостям також пропонується багата культурна програма, 
що складається з показів різдвяних народних звичаїв.

16. ВІДКОРКУВАННЯ       
 ШАМПАНСЬКОГО
Цей нетрадиційний конкурс проводиться напередодні Но-
вого року, опівдні, на площі перед мерією. Переможцем 
вважається той, хто вистрілить корок з шампанського на 
найдальшу відстань.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/16-vidkryvannya_shampanskoho.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4685
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/02/15-rizdvyana_yarmarka.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5057
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