
FELGYŐI FALUNAPOK ÉS FŐZŐVERSENY 
 2016. július 1-2. 

Helyszín: Templomkert 

 
PÉNTEK: 

09- órától kerékpár túra!Gyülekezés a Takarékszövetkezet előtt! 

19 óra: össznépi szalonna és bundás kenyér sütés. 

 20 óra: Hajnalig tartó retró diszkó a nagysátorban  (Dj Szigeti Szabolcs) 

21 óra:  A Szentesi SPIRAL FLAMES TŰZZSONGLŐR TÁRSULAT  show műsora 

SZOMBAT: 

 HORGÁSZVERSENY: 6:00-6:30-ig  gyülekező  Szabó Illés halastavánál a szokott helyen 

Nevezni lehet: Férfi, női, gyerek  /fenekezős és úszós  kategória, 1 bot, 1 horog, max. 5m-ig.)  

   Nevezési díj: Nők,Gyerekek ingyenes, férfi 1000ft.  

   Jelentkezés: Sallai Róbert 06-20/662-51-00 Jelentkezési hat. idő: június 30. csütörtök 

14 órától napnyugtáig  „meglovagolhatod” a  VADNYUGATI VÁROS vad  rodeó bikáját! 

 

 Főzőverseny 

Tűzgyújtás 11 órától folyamatosan attól függően,hogy öreg a marha vagy fiatal a csirke   
 Bográcsos és sültek (tárcsás,grill)kategóriákban.  

Az elkészült ételek zsűrizése 17 órakor!Nevezési díj: 1500ft, amely tartalmaz 1 asztalt és két padot.  

Minden további garnitúra 1000ft.  A versenyre nevezni lehet: Bori Terikénél: 0670/588-8584 

 14 órától: Merlin varázsló titokzatos kastélya (ugrálóvár és csúszda)várja egész nap gyerekeket. INGYENES!!  

  15 órakor Horgászverseny eredményhirdetés. 

12-16 óráig Egészségügyi szűrővizsgálat a  dr.Szarka Ödön egyesített egészségügyi intézmény közreműködésével  

( vércukor mérés, csontsűrűség vizsgálat, stb.) 

 16 órától 

Nyílt  Erős Ember Verseny! 

Várható versenyszámok : Gumi forgatás, Rönk nyomás, Koffer cipelés,  Lengő cipelés, Kamion húzás !  

Verseny szervező : Bartalos Tamás többszörös országos kamionhúzó bajnok  

versennyel kapcsolatos Információ : 06209508015 

18 órától Seres Antal és tanítványai fellépése -Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány  

18:30-tól Felgyői , Pusztaszeri és Hódmezővásárhelyi Délibáb Dalárda műsora. 

19:15 Főzőverseny eredményhirdetés, Tombola sorsolás  

20:00 „Kadlott Karcsi” a mulatós zene koronázatlan királyának fellépése. 

21 órától Bál a nagysátorban a csanyteleki „Hatosfogat” zenekar közreműködésével (Papp Jani és együttese) 

Délutáni programok: sétakocsikázás, csillámtetkó, lufi hajtogatás, kötélhúzás, stb. 

 

A helyszínen büfé üzemel ahol kürtöskalács és lángos is kapható. 

A Foci EB mérkőzéseit mindkét este a falunap helyszínén is nézheted, szurkolj velünk!!! 

A rendezvényen való részvétel ingyenes 

16-órától a helyszínen vásárolt 1200 ft-os  támogatói jegy megvásárlása esetén vendégünk egy adag szabadon választott finom 

kajára (pacal,marha lábszár és sikeres vadászat esetén vaddisznó pörkölt) körettel,savanyúsággal és kenyérrel. 

További információ : Forgó István 0620/662-5182  Gyenes Martin: 0630/496-9119  Szabó Imréné Gizi néni: 0620/808-0943 

Fő támogatónk Felgyő Község Önkormányzata                                                                           A rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 


