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Beszámoló a 2009. évben megszervezett 

programokról 
 
 
2009.02.21. Az I. Fánkparádé. Egy kellemes fánkkóstolással, beszélgetéssel egybekötött 

délutánt szervezünk. A fánkot mindenki otthon sütötte meg, amit közösen 
elfogyasztunk, finom tea mellett. Egy zsőri döntötte el, ki kapja a 
fánkkirály/királynı elismerı címet. Nagyon nehéz helyzetben volt, így 
mindenkit oklevéllel jutalmazott. 

 
2009.03.09. A DSZE férfi tagjai minden hölgy tagot személyesen meghívtak, az Idısek 

klubjába, egy nınapi ünnepségre. Tele izgalommal, titokban készülıdtek a 
fiúk. Finom pogácsa, aprósütemény különbözı íző tea várt minket. 
A mősor halk zenével, Bródy János egyik örökzöld dalával – a Ha én rózsa 
volnék – kezdıdött. Köszöntı verseket szavaltak, majd pedig átadták 
megbecsülésük virágait. 
Az est további részét kellemes beszélgetéssel töltöttük.  

 
2009.04.04. Húsvét elıtti nagy falutakarítási akciót szerveztünk. Vártuk a faluból az 

önkénteseket, akik szívesen részt vettek a szemétszedésben. 33 gyermek el is 
jött ezen a napon. Kisebb csoportokba rendezıdve bejártuk a falut és 
összeszedtük a szemetet. A munka végeztével minden résztvevıt meghívtunk 
egy finom szendvicsre, teára, palacsintára. Ezzel nem ért véget a meglepetés a 
gyermekek számára, mert az elfogyasztott uzsonna után húsvéti csokitojásokat 
kellett keresniük az Idısek klubja udvarán 

 
2009.05.02. Megszerveztük a majálist. A programok között szerepelt a helyi óvodások 

iskolások táncbemutatója, a tiszaszılısi Kende Baranta Egyesület 
íjászbemutatója, ügyességi és sorversenyek, Szent Lukacs Gondozási Központ 
Tabarin Társulatának mősora, a Csillaghúr Népdalkör mősora, és az estét a 
kispályabál az Esty Partyval zárta. Erre a napra egy rajzversenyt is 
meghirdettünk az iskolások részére. Téma a tavasz volt. Az elkészült mőveket 
kiállítottuk így minden kedves vendég megnézhette. A gyermekek oklevelet és 
plüssfigurát kaptak az elkészített mővéért.  
 
 

2009.05.14. Hagyományteremtı szándékkal, 2009. május 14-én a 725 cm-es vízszint 
jegyében 725 fı - 100 méteres váltásban - körbefutotta a Tisza-tavat, három 
országosan ismert futó felvezetésével. Tiszaderzsi szakasz: 6 km! Az 
egyesületünk itt is képviseltette magát. 

 A Tisza-tó napja alkalmából egyesületünk külön programot is meghirdetett. 
Egy kellemes Tiszaparti sétára hívtuk a falubelieket. Mivel kevés érdeklıdı 
jelentkezett így a séta helyett biciklizést választottuk. 



2009.07. Hagyományteremtı jelleggel megrendeztük az I. Kárásznapot. Fı programunk 
a halételkészítı verseny, melyre vártuk a környezı településekrıl csapatok 
jelentkezését. Egyesületünk egy nagybográcsban fızte meg a halászlét. 
A halételkészítı verseny mellett meghirdettük a kıtt kalácskészítı versenyt is. 
 
Színvonalas programot hoztunk össze. Láthattuk a tiszafüredi Sziluett 
mazsorett csoport bemutatóját, az Abádszalóki Nyugdíjasklub, a Csillaghúr 
Népdalkör, a Tiszafüredi Jóbarátok Egyesületének mősorát 

  Karcagi Nagy Andi gyermekmősora következett, majd jó ebédhez szól a nóta 
Karcagi Nagy Zoltánnal, amit Szalóki Anett könnyőzenei mősora követett. 
A fellépık mősora között megtartottuk az Erıs emberek vetélkedıjét is. 
Közben elkészült a nagybográcsban a halászlé, amit támogatójegy ellenében 
árusítottunk. Aki nem szerette a halászlét, sült halat ehetett. 
Délután kihirdettük a fızıverseny eredményét, mindenkit oklevéllel és 
ajándékkal jutalmaztunk. Majd pedig a Pántlika néptánccsoport bemutatóját 
láthattuk, amit a Stand up comedy Szikra László mősora követett. 
Sajnos az idıjárás nem kedvezett így a tombolahúzást, támogatójegy sorsolását 
a Sportcsarnokban kellett megtartanunk. Az estét itt is az Esty party zárta. 

 
2009.07.25. Településünk elsı alkalommal vett részt Tiszaszılısön megrendezésre kerülı 

virtusvetélkedın. Ebben is képviseltette magát az egyesületünk. Nagyon jól 
éreztük magunkat, bár a feladatok néha igen nehezek voltak, különösen úgy 
hogy csapatunk nem edzett a megmérettetésre.  

 
2009.10.24. Egy szép délutáni napon hagyományteremtı szüreti felvonulást és bált 

szerveztünk. A program délután 3 órakor kezdıdött. A Sportcsarnok elıtt 
vártuk a felvonuló lovas kocsikat, a táncolni vágyó gyermekeket és felvonulni 
vágyó falubelieket.  A felvonulók élén menyasszonyunk és a vılegényünk 
ment, akik az útkeresztezıdéseknél a gyerekekkel együtt táncoltak, amihez a 
talpalávalót zenész szolgáltatta. Amíg a felvonulók járták a falut, közben el- 
készítettük a finom vacsorát. A menü marhapörkölt volt. A napot bállal zártuk. 
Mindenki jól érezhette magát. 

 
2009.12.06. A " Házhoz megy a Mikulás" elnevezéső programunkat valósítottuk meg,  

melynek keretébe 13 gyermek kapta meg a Mikulástól a szülık által elızetesen 
leadott csomagokat, ajándékokat. Az idén a télapót a télanyó és a krampusz is 
elkísérte. 
Meglepetésként valamennyi DSZE tag gyermekét is meglátogatta a télapó és 
átadta a kis csomagokat. 

 
2009.12.19. DSZE karácsonyra hívtuk meg a tagokat és családjait. Szerettük volna 

megköszönni az éves munkát ezzel a vacsorával. Közösen elkészítettük a 
vacsorát, a sült csirkecombot salátával. Családias hangulatban telt az este, a 
Csillag születik befejezı része közben ettük meg a vacsorát. Akit nem igazán 
kötött le a tv mősor, társasjátékozott. 
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