
                                                                                 

 

10.00 – Istentisztelet

11.30 – Partnerkapcsolati szerződés 

Mezőhegyes települések között 

12.00 – Az ATLANTISZ 

valamint az uzoni hagyományőrző huszáralakulat felvonulása

12.15 – Az ATLANTISZ 

12.30 - Megnyitó és köszöntőbeszédek 

12.45 – Sepsimagyarósi Tájház avatása

13.30 – Fodor János emléktábla leleplezése 

13.45 – Új 

14.00 – 24.

16.00 - Uzoni Önkéntes Tűzoltók bemutatója

17.00 – Kóréh Ferenc emléktábla leleplezése 

17.15 – Sepsimagyarósért Egyesület zászlajának átadása és megáldása

17.30 – Kul

                                                                                  

 

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messze
Belőle nőttem én, mint fatörzsből 
s r
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton.”

                           

Istentisztelet 

Partnerkapcsolati szerződés 

Mezőhegyes települések között 

Az ATLANTISZ fúvószenekar és 

valamint az uzoni hagyományőrző huszáralakulat felvonulása

Az ATLANTISZ fúvószenekar és 

Megnyitó és köszöntőbeszédek 

Sepsimagyarósi Tájház avatása

Fodor János emléktábla leleplezése 

 gyerekpark avatása

24.00 – Élőzenés szabadtéri mulatság

Uzoni Önkéntes Tűzoltók bemutatója

Kóréh Ferenc emléktábla leleplezése 

Sepsimagyarósért Egyesület zászlajának átadása és megáldása

Kulturális műsorok – Ku

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből 
s remélem, testem is majd e földbe
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy–egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton.”

                              (Radnóti Miklós: Nem tudhatom.)

 

 

 

 

 

 

 

– 2012.szeptember 08.

 

PROGRAM

Partnerkapcsolati szerződés aláírása Sepsimagyarós és 

Mezőhegyes települések között – Templomkert 

úvószenekar és mazsorettcsoport

valamint az uzoni hagyományőrző huszáralakulat felvonulása

úvószenekar és mazsorettcsoport

Megnyitó és köszöntőbeszédek – Tájház udvara

Sepsimagyarósi Tájház avatása 

Fodor János emléktábla leleplezése – iskola

gyerekpark avatása 

Élőzenés szabadtéri mulatság 

Uzoni Önkéntes Tűzoltók bemutatója 

Kóréh Ferenc emléktábla leleplezése – Kultúrotthon

Sepsimagyarósért Egyesület zászlajának átadása és megáldása

Kultúrotthon                     

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

ringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, 
emélem, testem is majd e földbe süpped el. 

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton.” 

(Radnóti Miklós: Nem tudhatom.) 

szeptember 08.- 

PROGRAM 

Sepsimagyarós és  

mazsorettcsoport, 

valamint az uzoni hagyományőrző huszáralakulat felvonulása 

mazsorettcsoport előadása 

Tájház udvara 

iskola 

Kultúrotthon 

Sepsimagyarósért Egyesület zászlajának átadása és megáldása

                                                 

előadása – Tájház udvara 

Sepsimagyarósért Egyesület zászlajának átadása és megáldása 

                                                 
 

                            


