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A rendezvény célcsoportja: 

A rendezvény célcsoportja elsősorban a település lakossága, korosztályi megkötöttség nélkül, 

illetve a regionális, országos és határon túli kapcsolatokból szerzett ismeretségek köre. A 

projekt megvalósításával hozzájárulunk a térségi együttműködés erősítéséhez, valamint 

turisztikai, gazdasági hagyományteremtő programok megvalósulásához. A rendezvény 

hozzájárul a lakosság identitás tudatnak erősítéséhez. A program összeállításának főbb 

szempontja az volt, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltsük az esemény kapcsán. Az 

esélyegyenlőséget figyelembe véve, arra törekszünk, hogy a helyszín megközelíthetősége az 

ingyenesen látogatható programok mindenki számára elérhető legyen. 

A rendezvény céljának, eredményének bemutatása: 

Turisztikai szempontból az idegenforgalom fellendítése, a települési programok növelése jó 

lehetőség a nagyközség adottságainak megfelelő kihasználására, turisták idecsalogatására. 

Kimondott cél továbbra még az is, hogy olyan programokhoz juttassa a nagyközségi 

önkormányzat a települési lakosságot, melyet önerőből nehezen vagy egyáltalán nem tehetnek 

meg. A közvetett cél a megye településein lakók érdeklődésének kialakítása a rendezvény, a 

helyi kultúra, és hagyományok iránt. A potenciális látogatókat a saját helyi kultúránk, 

hagyományaink mellett a mindig körültekintően megválasztott fellépők is vonzzák. Az 

esemény Tiszabercel révnél indult, hiszen itt lehetett jelentkezni az úszásra. 

Interneten lehetőség volt az előzetes regisztrációra, és természetesen a helyszínen is így a 

reggeli adminisztráció gyors ütemben zajlott. Összesen 62 jelentkező az ország 16 különböző 

településéről nevezett, a legfiatalabb 15 éves, a legidősebb 68 éves, mindkettő férfi.  

Az adatfelvétel és a karszalagok felragasztását követően orvosi vizsgálatra került sor, melyet 

az Országos Mentőszolgálat esetkocsijának személyzete végzett. 

Berecz János polgármester úr köszöntötte a jelentkezőket és a megjelent érdeklődőket, beszélt 

a kezdeményezésről, aminek üzenete, hogy felhívjuk a figyelmet a Tiszára, árterének 

szépségeire, valamint a sport, az úszósport szeretetére, és nem utolsó sorban az ezzel járó 

kihívásokra. Polgármester úr bevezetője után Kovács Rita, tizenhétszeres Világkupa győztes, 

kétszeres Európa-bajnok úszónő, a rendezvényünk háziasszonya tartott bemelegítést az úszók 

számára. 

A rajt 10.00 órakor indult a berceli kompkikötőből, Badár Sándor Stand up comedy humorista 

kürtjelzésére. A partról drukkoltunk és izgultunk úszóinkért. Jó közérzetük érdekében több mint 

40 felügyeletet biztosító kenus, hajós, csónakos kísérte végig őket a 10 kilométeres távon, 

köztük Novák Ferenc kenus olimpiai bajnok és Kucsera Gábor kétszeres olimpiai negyedik 

helyezett, világ-, és Európa-bajnok kajakos. A komfortérzetük helyszíni biztosításához a 

Decathlon támogatásával Energy gél és a Privát Max Gávavencsellő jóvoltából ásványvíz, 



magnéziumos ital, többféle üdítőital, sportszelet, müzliszelet állt rendelkezésükre, minden 

vízijárműben. Az élen egy mentőhajó vezette fel a sportolókat, valamint a sereghajtó két 

mentőhajó és egy rendőrhajó volt. 

Az úszók 10 km-es távon úsztak a Tiszán, biztonságukat bójasor is segítette. Az úszókat Kovács 

Rita, Berecz János és Badár Sándor fogadta az újonnan épített kiszálló stégen, majd 

kollégáinktól átvehették Gávavencsellő Önkormányzatának ajándékát, mely a rendezvény 

logójával felhímzett törölköző, egy póló a RUMED Kft. jóvoltából „10 kilométer teljesítve” 

felirattal, és egy emléklap volt. A nap azonban itt nem ért véget, hiszen rendezvényünk 

keretében számos látványossággal és koncerttel folytatódott. 

Szponzorunk, a Decathlon hatalmas felfújt focipályát helyezett ki a helyszínen, amit a gyerekek 

rendkívül élveztek. 

Az Élet forrása alapítvány egészségsátrában lehetőség volt életmód tanácsok meghallgatására, 

vérnyomás és cukorszint mérésre. 

A LEADER Egyesület két sátra a Gávavencsellőn működő termelő tevékenységet végző 

vállalkozók által előállított helyi termékeket mutatta be: burgonya, kukorica, savanyúság, méz, 

kézműves termékek. A potenciális látogatókat a saját helyi kultúránk, hagyományaink mellett 

a mindig körültekintően megválasztott fellépők is vonzzák. A tokaji Muay Thay Box Egyesület 

bemutatójával kezdődött a színpadi műsor, délután egy órától a Tüneth Együttes interaktív 

gyermekműsora majd, a Nap zenekar következett, a késői ebédhez kellemes zenét szolgáltattak. 

Ezt Badár Sándor a népszerű humorista műsora követte, ami a műfajt kedvelők számára nyújtott 

vidám perceket. 

Négy órától kezdődően Tóth Andi, a magyarországi X-Faktor ötödik szériájának győztese 

koncertjét élvezhette a közönség, majd Csordás Tibi robbant be latinos számaival a jelenlévők 

életébe. Rico & Miss Mood a hip-hop zene neves képviselői előadását követően a nyíregyházi 

Tortuga zenekar fergeteges rock koncertjén tombolhattak a nézők. A fellépők sorát a Boney M 

– Sheyla Bonnick zárta. Fergeteges koncertjük valamennyi korosztályt megmozgatott. A 

kisgyerektől az idősekig mindenki táncolt zenéjükre. A szuperkoncert, hatalmas élmény volt.  

Az egésznapos rendezvényen a jól megválasztott fellépők mellett a vendégek a helyi 

gasztronómiai specialitásainkat kóstolhatták meg. 



 

 



 

 


