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Valamennyi szegedi jól tudja,  hogy 
milyen  hatalmas katasztrófát jelen-
tett  Városunknak az 1879-es  
Nagyárvíz: a megáradt Tisza szinte az 
egész várost elpusztította. A hatalmas 
pusztulás azonban óriási lehetőséget 
is rejtett magában: megújulást és 
összefogást. A szegedi polgárok ke-
mény munkájának, a hazai és az 
európai városok támogatásának 
köszönhetően azonban fáradságos 
munkával sikerült új életet kezdeni a 
romokon.
Erre az összefogásra mi, dél-alföldi 
cserkészek és a Szeged-Belvárosi 

Plébánia munkatársai jó szívvel em-
lékezünk vissza. Ezért minden évben, 
önkéntes munkával közel 100 fiatal 
dolgozik azon, hogy egy városi ren-
dezvénnyel méltó emléket állítson
a nagyárvizet követő újjáépítésnek és 
példátlan összefogásnak.
Ez a program a több mint tíz éves 
hagyománnyal rendelkező Árvízi Em-
léknap, melyet ezúttal 2018. március 
3-án rendezünk meg a Dóm téren.
A program a fiatalok fáradságos, 
önkéntes munkájának eredménye, 
akik azért dolgoznak, hogy értékes és 
sokszínű programot hozzanak létre
a szegedi polgárok számára. 

Az igyekezet és a lelkesedés azon-
ban hiábavaló lenne anyagi források 
nélkül: Támogatóink nagylelkű
felajánlásai nélkülözhetetlenek szá-
munkra, melyet ezúton is hálásan 
köszönünk! 

Szívből reméljük, hogy korábbi Tá-
mogatóinkat ez alkalommal is szpon-
zoraink sorában és rendezvényünk 
vendégeként köszönthetjük, leendő 
Támogatóink pedig felismerik a ren-
dezvényben rejlő lehetőséget.

Főszervezői köszöntő

ÖSSZEFOGÁS             ÉRTÉK            HAGYOMÁNY
Kondé Lajos

plébános
dr. Laurinyecz Mihály

V. cserkészkerület elnöke
Jankovszki Réka

és Pap Zsuzsanna 

2018. március 3.

Tisztelt Leendő Támogatónk!

Találkozzunk a Dóm téren 2018. március 3-án!



Szeged, a dél-alföldi nagyváros 
több száz éves történelmében ez 
az egyik legemlékezetesebb dá-
tum. A mederszabályozás óta a 
Tiszán gyakorlatilag akadályta-
lanul levonuló árhullámok ereje 
ezen a napon megmutatta, mire is 
képes.

A petresi gát átszakadása után 
néhány nap alatt Szegedet is 
elérte az ár. A keskeny utcákat 
szegélyező, falusi jellegű családi 
házak kártyavárként dőltek össze 
a feltartóztathatatlanul hömpölygő, 
jéghideg folyóvíz sodrásában. A 
több mint 6000 épületből – szinte 

1879. március 12.
Több mint 6000 épületből 265 maradt meg

csak emlékeztetőül – mindössze 
265 ház maradt meg, a többit 
mind lerombolta a víz. A szörnyű 
megrázkódtatásból felocsúdva  a 
város népe gyors építkezésbe 
kezdett, és alig néhány év alatt 
korszerű, merőben új arculatot 
varázsolt a városnak.

2018.
március 3.

Emlékezzünk!

139 évvel később, a borzalmas
természeti csapáson túl az 
árvizet követő összefogásra, 
bajtársiasságra, kitartásra és 
önzetlenségre is emlékezhetünk.

Programjaink mindenki felé nyi-
tottak és teljesen ingyenesek. 
Közel száz cserkészvezető civil 
elfoglaltságai mellett hónapok 
óta fáradhatatlanul dolgozik a 
Belvárosi Plébániával azon, 
hogy élvezetes és programok-
ban gazdag napot biztosítson a 
szegedi és a távolabbról érkező 
résztvevőknek egyaránt.

Az emberek boldog és vidám 
együttléte méltóképpen meg-
testesíti azt a reményt, melyet 
a katasztrófa sújtotta szegediek 
fektettek egy olyan város
felépülésébe, ahol már nem a 
vészhelyzet kovácsolja össze, 
hanem az együttlét öröme vonz-
za egy helyre a polgárokat.

Szeged egyik legszebb terét, a 
Dóm teret ékesíti a hitet és az 
összetartást szimbolizáló Foga-
dalmi Templom. Természetesen 
mi is itt gyűlünk össze, ezt a teret 
választottuk az Emléknap szín-
helyéül.



A Dóm téren ilyenkor egybeolvad a múlt
és a jelen

Gyerekek és felnőttek beszélgethetnek fiatal és még fiatalabb 
cserkészekkel, akik élő és ható képviselői értékeinknek.

Árvízi, cserkész- és vasúttörténeti kiállítások

A cserkész kiállítás többek között, a mozgalom 
alapítójáról Lord Baden-Powellről, valamint a 
cserkésztörvényekben lefektetett alapelvekről, 
csomókról és más cserkész rendezvényekről szól. 

A lelki megerősödést pedig minden évben 
a Táborkereszt biztosítja számunkra.

A Táborkereszt segít abban, hogy cserkészeink 
az önként vállalt tíz cserkésztörvény, valamint 
az Isten, haza és embertársak szolgálatára tett 
fogadalmuk szerint tudjanak élni. A törvé-
nyek az igazságot, az Istenhez való hűséget, 
a segítőkészséget, a testvériességet, az ön-
fegyelmet, a természet szeretetét, az enge-
delmességet, a vidámságot, a takarékosságot 
és a testi, lelki tisztaságot vállaló életformát 
fogalmazzák meg. A szervezet célja a magyar 
cserkészjelöltek, cserkészek, cserkészvezetők 
istenhitének és az arra alapozott jellemnevelé-
sének elősegítése.



FŐZŐVERSENY ÍJÁSZAT

ÁRVÍZI ÉS CSERKÉSZ KIÁLLÍTÁSOK
CSERKÉSZJÁTÉKOK

KÖTÉLVERÉS
LELKI PROGRAMOK

TÁBORTŰZ

ÚJ ÉLMÉNYEK

BÁB BEMUTATÓ

ÖKUMENIKUS ÁHITAT

KÉZMŰVES PROGRAMOK
KOVÁCSOLÁS

MESEMONDÁS

TEAHÁZ
INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEKFAFARAGÁS

VÁROSI KALANDJÁTÉK

KÖZÖSSÉG BARÁTOK KALANDOK

ÉJSZAKAI JÁTÉK CSOMÓZÁS

Programjaink változatosak, értékesek
Vonzóak minden korosztály számára

A felnőttek beszélgethetnek egy forró tea mellett a 
TEAHÁZBAN,  míg gyermekeik fantáziáját a bábok vagy a 
játékfegyverek ejtik rabul.

A tinédzser korosztályt csatacsillag dobás, karikás ostor 
csattogtatás, kovácsolás, íjászkodás és egyéb programok 
várják.

Az Árvízi Emléknap kiváló kora tavaszi 
program az egész család számára.

A résztvevők számára minden program ingyenes, azonban 
a toronykilátó látogatása 500 Ft-ba kerül.

GÁTtalan program ÁRadat



Jó néhányunk már több, mint egy 
évtizede tagja a világ legnagyobb 
ifjúsági szervezetének, a cserkész-
mozgalomnak; és évek óta részt 
vesz az Árvízi Emléknap szervezé-
sében. 

Ez a sokéves tapasztalat biztosítja, 
hogy fiatal vezetőink segítségével
valóban minőségi programot 
nyújtsunk kedves látogatóinknak. 
Szeged életét színesítendő fontos-
nak tartjuk, hogy ne csak nyáron, 
hanem már tavasszal is minél több 
szabadtéri program legyen váro-
sunkban.

Célunk, hogy az Árvízi Emléknap 
minden évben biztosíthassa a kilá-
togatóknak a kötetlen családi
együttlétet.

Ehhez olyan jó szándékú támo-
gatókra van szükségünk, akik tár-
gyi vagy anyagi segítséget tudnak 
nyújtani a programok lebonyolí-
tásához. Kérjük, lehetőségeihez 
mérten Ön is támogassa munkánkat!

Önként, 
Önnel...

Lendületben!

Rendezvényünket mintegy
3-4000 ember látogatja évente. 
Ezt a kimagasló érdeklődést 
egy összeszokott, fiatal 
szervezőcsoport fáradhatatlan, 
önkéntes munkája teszi lehetővé, 
több, mint tíz éve.



1. A partnerek logóját és a honlapjukra mutató linket az Árvízi Emléknap saját weboldalán közzétesszük.

2. A partner által megjelentetni kívánt logót és nevet elhelyezzük a program plakátján.

3. Több ezer szórólapon szerepeltetjük a cége nevét és logóját.

4. A  tér forgalmas pontjainál lévő Támogatók Falán nagyméretű logót helyezünk el névvel és címmel.

5. Kérésre céges szóróanyagot, prospektust osztunk a regisztrációnál.

6. A cégek saját molinóját, hirdetőfelületét, hirdetőállványát a program helyszínein kitesszük.

Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány
6723 Szeged, Iglói u. 1.

Bankszámlaszám: 10700062-44428103-51100005  (CIB)
Adószám: 18478712-1-06

Támogatóink figyelmébe ajánljuk
Több tízezer ember hall rólunk minden évben!



Támogatóink az elmúlt évben: Elérhetőségeink

Köszönjük, ha támogatja munkánkat!

Pap Zsuzsanna
főszervező

20/247-99-24
papzs94@gmail.com

Jankovszki Réka
főszervező

70/331-25-18
janrek96@gmail.com

Jakabb Zita
forrásteremtő
20/450-08-56

jakabb.zita@gmail.com

Farkas Zsuzsanna
forrásteremtő 
30/639-45-03

zsuzsika.farkas@gmail.com




