JUBILEUMI VÁROSNAP
Várossá válásunk 20. évfordulójára emlékeztünk az elmúlt hétvégén, melyen színes,
látványos programokkal vártuk a szendrőieket.
Július 1-jén Ökumenikus Istentisztelettel vette kezdetét az ünnepség a kastélykertben
Ferencz Károly plébános, Benke András tiszteletes valamint a Katolikus-Református
közös kórus közreműködésével, majd Jubileumi Ünnepi testületi üléssel folytatódott.
Ünnepi beszédet mondott Tomorszki István polgármester, Riz Gábor országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos, dr. Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezető,
Matusz Tamás Hídvégardó polgármestere.
Jubileumi emlékplakettek átadására került sor ezt követően azok számára,
akik várossá válásunk évében (1996) töltöttek be valamilyen tisztséget
az önkormányzat képviselőtestületében.
Nevezetesen:
• Mester Árpád nyugalmazott polgármester
• Veres József alpolgármester
• Hadházy László - Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja
• Lázai László - Pénzügyi Bizottság tagja
• Móth László - Ügyrendi Bizottság elnöke
• Szemenyei András - Szociális, Egészségügyi, Nemzetiségi és Etnikai Bizottság tagja
• Vidó György - körjegyző
Tomorszki István polgármester úr Mester Árpádné /Sárika néni / munkáját is
megköszönte egy csokor virággal, hiszen –mint mondta: „a 20 évvel ezelőtti
városavató motorja volt Sárika néni”.
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Emlékplakettet és emléklapot
adományozott a Várbarátok Egyesületének alapításának 10. évfordulója alkalmából
valamint Dr. Kovács Péter Pál háziorvosnak az egészségügy területén 40 éven át
végzett példaértékű tevékenységéért.
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyugdíjba vonulásuk
alkalmából Oklevelet adott át Poharánszki Béláné közalkalmazott számára 35 éven át
és Szabó János köztisztviselő részére 30 éven át végzett áldozatos munkájuk
elismeréséül.
Oravecz Attila Torna polgármestere emléklapot adományozott városunknak, hogy a
közös, jó kapcsolat továbbra is fennmaradjon.
A jubileumi ünnepséget műsorukkal színesítették:
• Drótosné Mészáros Eszter, a Szendrői Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola
művésztanára, aki egy nagyon szép népdalt énekelt,
• Hadházy János, aki -mint 20 évvel ezelőtt is és most is- Pósa Lajos: A Haza c. versét
adta elő,
• az Ökumenikus Énekkar (Szkiba Jánosné, Horváth Bálintné, Veres Ernőné, Jósvay
Istvánné, Buku Lászlóné, Orosz Miklósné, Molnár Istvánné, Bári Béláné, Spisák
Józsefné, Molnárné Szabó Éva) Drótosné Mészáros Eszter karvezető irányításával.
A kastélykerti programot a Miskolc Dixieland Band koncertje zárta.
Az est hátralévő részében a Strandrét volt a helyszíne az INDEX zenekar 30 éves
emlékkoncertjének, melynek sikerét az esős időjárás sem befolyásolta.
Így a túrát kedvelők is nekivágtak az éjszaki túrának az SZVSK Természetjáró
Szakosztályának szervezésével.

JUBILEUMI VÁROSNAP második napja..
Július 2-án délelőtt két helyszínen is „zajlottak az események. A Strandréten a VII.
Szendrői Veteránjármű Találkozó a Várbarátok Egyesületének szervezésével, a
Csehipusztán pedig a felújított harang és harangláb szentelésére került sor. Délután már
csak a Strandrét volt a rendezvények helyszíne, ahol Szendrő „ügyeskezű” szülöttei (Láng
Tiborné, Szántó Miklósné, Molnár Attiláné, Tomorszkiné Mátyásföldi Ágota, Jósvay
Istvánné) hozták el az érdeklődők számára a szebbnél szebb kézműves munkáikat.
Bemutatkoztak „büszkeségeink” is, (Százszorszép Majorette Csoport, Szendrői Ujj Viktor
Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, Németh Iván).
Ők az elmúlt években Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által
részesültek elismerésben.
A 20 éves jubileumi ünnepség alkalmából köszöntöttük azokat a szendrői fiatalokat, akik
1996-ban születtek, vagyis idén ők is a 20. születésnapjukat ünneplik.
Az este már az önfeledt szórakozásé volt, hiszen az I LOVE RETRO Party fergeteges
hangulatában talán még az is táncra perdült, aki korábban soha !
A második nap egy nagyon szép és látványos tűzijátékkal ért véget.
JUBILEUMI VÁROSNAP harmadik napja..
Július 3-án délelőtt a Református Templomban a Házasok Vasárnapját tartották a kerek
évfordulót ünneplő házaspárok részvételével, az esti órákban pedig a Római Katolikus
Templomban Emlékmise volt az elhunyt díszpolgárokért (B. Kiss János, Dr. Dely László,
Dr. Papp Kálmán), az elhunyt képviselő-testületi tagokért, az elhunyt önkormányzati és
intézményi Dolgozókért.
Köszönetünket fejezzük mindazoknak, akik munkájukkal, részvételükkel, műsorokban
való közreműködésükkel hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeres megvalósításában,
lebonyolításában.

