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Szüreti napokat tartottak a hétvégén Horgoson. A rendezvény pénteken délután terménybemutatóval kezdődött, majd helyi 
zenekarok szórakoztatták a közönséget. A szombat sportvetélkedőkkel indult. Megmérettették magukat a sporthorgászok, az 
asztaliteniszezők és a labdarúgók is, a gyerekek pedig futóversenyen vettek részt, de várt rájuk vidámpark is a Művelődési Ház 
szomszédságában.

A vaddisznó-főző verseny délután 1 órakor vette kezdetét. Noha a kissé kellemetlen, esőbe hajló időjárás ellenére valamivel 
kevesebben vállalkoztak a főzésre, mint máskor, de ha azt vesszük, hogy nemrégiben még az is megfordult a szervezők fejében, 
hogy a migránsok tömege miatt esetleg meg sem tartják a Szüreti Napokat, elégedettek lehetünk a résztvevők számával. A fő-
zőverseny résztvevőinek minden évben a horgosi vadászegyesület biztosítja a vadhúst. Idén a vaddisznóra került sor. Az oromi 
vadászok két bográccsal is indultak a megmérettetésen, a pörköltet más-más recept szerint készítették. Az eseményre kinevezett 
szakácsuk szerint a vaddisznó újra kezd meghonosodni vidékünkön, így gyakrabban kerül az asztalra is.

Személyes meglátásom az, hogy a vaddisznóból lehet a legfi nomabb pörköltet csinálni. Az őzhús egy száraz hús, valami egé-
szen más. A vaddisznónak, a házi disznóhoz viszonyítva kevesebb zsírja van, ami nagyon, különleges ízt ad neki – nyilatkozta 
Lackó Attila. 

A horgosi Játszóházban a helyi általános iskola múltját bemutató kiállítás nyílt, amit fi atal pedagógusok állítottak össze 
nyugdíjba vonult kolléganőjük, Kiss-Iván Anna magyar nyelv és irodalom szakos tanár irányításával. Az oktatási intézmény a 
falualapító Kárász család támogatásával jött létre. 

– Kárász Karolina jóvoltából, zárdaként illetve árvaházként kezdett működni az intézmény és az idén fel is vette alapítója ne-
vét. Aztán az évek forgása meg a történelem hullámvölgyei végigmentek az iskolán, de a mi sorsunkon is, hogy az idén eljussunk 
oda, ahonnan indultunk, hogy újra Kárász Karolina neve fémjelezze a horgosi iskolát.

A volt posta épületében két szemet gyönyörködtető kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. Az egyiken magyarkanizsai 
kézimunkázók mutatták be alkotásaikat, a másikon pedig a horgosi Barka kézimunkázói állítottak ki. 

Az óvodával szembeni parkolóban, az egy éve átadott pillepalack-gyűjtő mellett az Iringó Környezetvédelmi és Honismereti 
Civil Szervezet felavatta új papírgyűjtő konténerét. Az alsós diákok azonnal megtömték az erre az alkalomra gyűjtött papírral.

– Ahogyan a papírgyűjtőn is írja, mostantól ökoszigetnek nevezzük ezt a helyszínt, ugyanis ide gyűjtjük az újrahasznosítható 
hulladékot. Ezt a gyűjtőt is, akárcsak a tavaly átadott első gyűjtőketrecet, a horgosi Segítségnyújtó csoport fogja üríteni, a be-
vétel is hozzájuk kerül, amiből majd a helybeli rászorulókat segítik. A két gyűjtőkonténert a NIS Kőolajipari Részvénytársaság 
jóvoltából tudtuk itt létrehozni – mondta Kozma Rita, a szervezet elnöke az átadáson, ahol az általános iskolásokkal rövid ideig 
elbeszélgetett az újrahasznosítás fontosságáról és a környezetvédelemről is.  

A Horgosi Termelők Klubjának pálinkaszakosztálya ezúttal is megtartotta szokásos pálinkaversenyét.
A XXVI. Szüreti Napokat gazdag kirakodóvásár kísérte, volt borutca is, borkóstolóval, a nyugdíjasok megtartották hagyomá-

nyos szüreti báljukat, vasárnap pedig hálaadó szentmisére került sor a helyi római katolikus templomban.
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