2. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
XI. BIHAR – BIHOR EXPO

2008-ban Biharkeresztes már a tizenegyedik alkalommal adott otthont a Határmenti Kiállítás és Vásárnak, a BIHAR-BIHOR EXPÓnak. A rendezvény fő
támogatója a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása, Biharkeresztes Város Önkormányzata és az ITD Hungary, további támogatók:
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara,
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, az ELLA Bank, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Bihar Horgász Egyesület.
Az időjárás részben kegyes volt hozzánk, hisz kedvező
időjárás fogadta a fedett és külső területen a 60 kiállítót. A vásárt tovább színesítették a gimnázium pályán
megjelent mutatványosok az óriás csúszdával,
ugrálóvárral, motorokkal, ahol a gyerekek kedvükre
szórakozhattak mindkét nap.
2008. április 18-án 10 órakor Barabás Ferenc polgármester köszöntőjével hivatalosan kezdetét vette a vásár. Az ünnepélyes köszöntő után Szendrényi Péter az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
főosztályvezető-helyettese méltatta a rendezvényt,
kihangsúlyozva annak fontosságát a magyar-román
kapcsolatok további erősödésében, a gazdasági, civil
és kulturális kapcsolatok jövőbeni sikeresebb együttműködésében, és az integrációs folyamatokban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is díjazásban
részesültek a legtetszetősebben berendezett standok.
Négy díj került kiosztásra, melyek közül a Miniszteri
díjat
Benei
Péter
pipakészítőnek
ítélték,
Biharkeresztes Város díját a Biharkeresztesi Takarékszövetkezet kapta, a Határmenti Bihari Települések
Területfejlesztési Társulása díját a Vitéz Mihály Kollégium nyerte el. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány díját Fórián Károly üveges mesternek adták át.
A díjkiosztót követően 11 órától három szekcióban
konferenciára került sor. A Közoktatási szekcióban az
„Esélyegyenlőség a román közoktatásban” címmel
tartott előadást Pásztor Gabriella államtitkár asszony,
a másság megismerése, a roma problémavilág, közelítés a romákhoz, pedagógus attitűd, hídépítés a család
felé, tapasztalatok és eredmények, illetve az esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban témákban tanácskoztak a résztvevő pedagógusok.
A Közigazgatási szekcióban államigazgatás és önkormányzati igazgatás, minőségirányítási rendszer bevezetésének és alkalmazásának jelentősége a polgármesteri hivatalokban, valamint az önkormányzati finanszírozás aktuális kérdéseiről hallhattak tájékoztatót a
résztvevők.

A Vállaklozói szekcióban a vállalkozások támogatásáról, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi támogató programjairól, a magyar és román üzleti élet
együttműködési
lehetőségeiről,
valamint
a
biharkeresztesi ipari parkról hallhattak előadásokat az
érdeklődők.

A délutánt a Piruett Tánc Stúdió fergeteges táncbemutatója nyitotta. Hagyományainkhoz híven idén is egy
nagysikerű divatbemutató szórakoztatta a közönséget,
melyen a berettyóújfalui Éva Szalon kollekcióit az
Aphrodité Modellügynökség tagjai mutattak be. Az est
befejezéseként sztárvendégünk, Polyák Rita szórakoztatta a nagyszámú közönséget.
A rendezvény második napján, 19-én a Bihari Együttesek Találkozójára került sor, melyen 10 együttes
mutatkozott be, s mellette a KHT babgulyását kóstolhatták meg. Délben Nacsa Andrásné országos hírű
nótaénekes és Bokor Gyula szintetizátoros nótashowját élvezhették a jelenlévők. Az eső miatt először a
színpadon mutatkozott be a Bihari Hagyományőrzők
Egyesülete, miután kiderült az ég, a füves pályán tartottak íjászbemutatót. A délutáni kung-fu és tai-chi
bemutató is nagyon jó hangulatot teremtett. Később a
Közönségdíj átadására került sor, melyet a két nap
során a szavazóládába bedobott szavazatok alapján a
Biharkeresztesi Takarékszövetkezet vehetett át az idén
is. A közönségdíjra szavazatot leadók között értékes
nyereményeket sorsoltunk ki. Majd több kiállító is
sorsolt vásárlói között. A vásár zárásaként hallhattuk a
nap sztárvendégét, Josh & Jutta hatalmas tetszést aratott koncertjét.
Végezetül megköszönöm a támogatást, a közreműködést minden kiállítónak, rendezvényünkön fellépőnek,
érdeklődőnek, és nem utolsó sorban azoknak, akik az
előkészítésben és a lebonyolításban munkájukkal ebben az évben is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Dani Béla Péter
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