
Kulturális Örökség Napjai 
a mezőkövesdi kistérségben

2009.szeptember 19.
Bogács: 11-16 óráig az 1863-ban épült tájház 
mind két nap ingyenesen megtekinthető.
Borsodgeszt  :   10 és 16 óra között a Református 
templom és a népies bútorokkal, háztartási 
eszközökkel berendezett tájház várja az 
érdeklődőket.
Borsodivánka  :   9-16 óráig a kastélykert 
látogatható, valamint a Közösségi Házban a 
helyi asszonykórus szórakoztatja az ide 
látogatókat.
Bükkábrány: 15 órától 19 óráig a tornácos 
házban kézműves foglalkozással várják a 
látogatókat, ahol harisnyavirágot, szélharangot 
készíthetnek, gyöngyöt fűzhetnek.
Bükkzsérc  :   10-16.30-ig a Pelyhe pince várja a 
látogatókat.  11 órától Baglyosi pincesori séta, 
13-14 óráig mézeskalács díszítés, de előzetes 
bejelentkezés szükséges a 06/70/ 3108519-es 
telefonszámon mindkét programra.
Cserépfalu: 10-13 óráig a Subalyuk múzeum 
nyitva tartása, valamint ingyenes borkóstolással 
egybekötött pincelátogatás.
Cserépváralja: 10-16 óráig a barlanglakásos 
tájház látogatása, a Cserépváraljai Asszonykórus 
tagjaival csigatészta készítés, 
a Kemencés Kertben látványsütés (kemencében 
sütött hagyományos népi ételek, pl.: csülök,  
krumplis lepény) és szüreti programok 
Kács: 10-15 óráig a Református Templom 
tekinthető meg a templom harangozójának és az 
erdei iskola vezetőjének bemutatásában
Mezőkeresztes  :   8-12 óráig a református 
templom megtekinthető
Mezőkövesd  :   a Matyó Múzeum, a Kisjankó 
Bori Emlékház, a Hadas városrész kézműves 
házai és a Kőképhez vezető séta várja a 
látogatókat. 
Mezőnagymihály: 8-20 óráig a műemlék 
református templom várja az érdeklődőket.
Sály: 13-16 óráig a Gárdonyi Emlékházban 
tárlatvezetéssel várják a vendégeket.
Szentistván: 9-11 óráig a tájházban szentistváni 
házi sütemények kóstolása.
Tard  :   11-17 óráig a két tájház várja az 
idelátogatókat, ahol a látogatók népviseletbe is 
beöltözhetnek. 
Vatta  :   a templom és a kastély 10-14 óráig 

2009.szeptember 20.
Bogács: 11-16 óráig az 1863-ban épült tájház 
mind két nap ingyenesen megtekinthető.
Bükkzsérc: 9-16 óráig a református templom 
látogatható. 11 és 15 óra között látogatható a 
Pelyhe pince, mely a „Dél-bükki kalandozások” 
kerékpáros körút színhelye. Érdeklődni: 
30/3495694-os telefonszámon.
Csincse: 13 és 17 óra között várja a látogatókat 
a 2000-ben épült katolikus templom. 
Cserépváralja: 10-16 óráig a barlanglakásos 
tájház látogatása, Cserépváraljai Asszonykórus 
tagjaival csigatészta készítés,
Egerlövő  :   18 órától a református templomban 
Genfi zsoltárok éneklése, közösségi interaktív 
program.
Kács  :   12 és 15 óra között a református 
templomban a Hársfavirág Népdalkör énekel.
Mezőkeresztes  :   9-17 óra között a katolikus 
templom tekinthető meg.
Mezőkövesd: a Matyó Múzeum, a Kisjankó 
Bori Emlékház, a Hadas városrész tájházai 
várják a látogatókat.
Mezőnagymihály: 8-20 óráig a műemlék 
református templom várja az ide látogatókat.
Négyes: 9-16 óráig a kastély épülete, míg a 100 
éves római katolikus templom 9 óra 30 perctől 
16 óráig várja az idelátogatókat. 
A hivatalban 15 órakor a helyi civil egyesület 
dalköre bemutatóval köszönti a megjelenteket.
Szomolya: 14 órától a népi bútor kiállítás, a 
fazekas ház, a Katolikus templom és a 
Sóbarlang várja a látogatókat, akiket a Rece 
Hagyományőrző Csoport szórakoztat.
Tard: 11-17 óráig a két tájház várja az 
idelátogatókat, ahol a látogatók népviseletbe is 
beöltözhetnek. 
Tibolddaróc: 14 és 19 óra között a Római 
katolikus templom, a Kálvária és a SZA-BOR 
Ház megtekinthető, és ez utóbbiban a 
Tibolddaróci Népdalkör szórakoztatja az ide 
látogatókat.

A helyszínek és a programok 
ingyenesen látogathatóak!


