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MEGYEI POLGÁRŐR TALÁLKOZÓ A VIKEND-MAJORBAN
Ebben az évben az évente szokásos Megyei Polgárőr
Találkozót a Vikend-majorban, Debrecen közelében
rendezték június 23-án. Sokan nem is jártunk még
ebben a csodálatos környezetben fekvő üdülőközpontban. Reggel még szomorú időben indult a busznyi
ember több személyautóval együtt, de kora délelőttre
már ragyogóan sütött a nap. A ligetes, zöld terület, a
fürdőmedence, a kilátótorony mind meghatározó élmény volt a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A
színpadon egymást követték az előadók, folytak a
sportversenyek, a bográcsokban főttek az ebédek. A
Parasztudvart majdnem mindenki meglátogatta, pedig
a megye minden polgárőrséggel rendelkező községének és városának itt voltak a képviselői. Itt az ősi magyar állatoktól (szürke marha, mangalica, rackajuh)
kezdve a „mai” háziállatokig minden megtalálható
volt. A gyerekek külön élvezték, hogy mindegyik simogatható is volt. A modernebb szórakozási lehetőségekről, körhintások, céllövöldések, bazárosok gondoskodtak.
A főzőverseny pörköltek kategóriájában harmadik
helyett szereztünk. A vörös-boros debreceni tokány
tarhonyával, amelyet két váratlanul elhunyt polgárőrtársunk, id. Éhik Tibor és Tarr István emlékének ajánlottunk, a zsűrinek is ízlett. Főszakácsunknak, Éhikné
Ecsedi Gyöngyinek, valamint Tarr Istvánné Julikának,

Karancsi Sándorné Ilikének, Kiss Marikának és a többi segítőnek köszönhetjük az finom ételt és a kiváló
eredményt. Délután hat óra körül a sok élménytől kissé fáradtan, de vidáman és megelégedetten indultunk
haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon intézményeknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a
segítségét, akiknek támogatása nélkül nem tudtunk
volna részt venni a találkozón: Polgármesteri Hivatal
Biharkeresztes, Barabás Ferenc polgármester, Botlik
Károly (zöldséges), Dani Béla képviselő, Erdélyi Attila képviselő, vállalkozó, Fekete György vállalkozó,
Hodosán Péterné vállalkozó, Kellerné Gordon Katalin
(REÁL-élelmiszer), Kissné Olgi (Családsegítő), ifj.
Kocsis Miklós (Micó-bolt), Művelődési Ház, Németh
László, Sütő Lászlóné (Sütő kocsma), Vajas Miklós
vállalkozó, Vajna Károly vállalkozó, Varga László
húsbolt, Végh Edit képviselő. Köszönjük továbbá
tagjainknak, akik a szervezésben részt vettek (Sándor
Péter, Bárány László, Kiss Attila, Kiss Gyula, Éhik
Tibor és még sokan mások).
Reméljük, továbbra is számíthatunk segítségükre és
támogatásukra!
Biharkeresztesi Polgárőr Szövetség
vezetősége

MOVINET KAPCSOLAT KONCERT
Biharkeresztes Város Önkormányzata és a Movi-Net Kft július 29-én nagysikerű juliális programmal lepte meg
a biharkeresztesi lakosokat.
A délután folyamán fellépett a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület népdalcsokrával, majd
ismerős dallamokat játszott a Smith Rock Band, láthattunk még izgalmas hastánc produkciót, a vállalkozó kedvű
gyerekek karaoken mutathatták be ének és tánctudásukat.
A rendezvényen Style Beyonde Break tánccsoport mutatta be elképesztő ügyességét, majd a Music All Saint Cafe
fiataljai musical bemutatóját tapsolta végig a közönség. Az est zárásaként a Neo-Tones együttes lépett fel, majd
tűzijáték szórakoztatta a vendégeket.
A program jó lehetőséget biztosított arra, hogy az érdeklődők megismerhessék a Movi-Net Kft új kábel tv –
internet szolgáltatásait, és a nap végén a szerencsések előfizetéssel, vagy értékes tárgynyereményekkel térhettek
haza.
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