3. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
XII. BIHAR – BIHOR EXPO

2009-ben Biharkeresztes már a tizenkettedik alkalommal
adott otthont a Határmenti Kiállítás és Vásárnak, a BIHARBIHOR
EXPÓnak.
A
rendezvény
főtámogatója
Biharkeresztes Város Önkormányzata, a Határmenti Bihari
Települések Területfejlesztési Társulása, további támogatók:
ITD-Hungary, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara,
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, ,
Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Bihar
Horgász Egyesület, Petőfi Vadásztársaság.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, hisz napsütés és kellemes
tavaszi meleg fogadta a fedett és külső területen a közel 70
kiállítót. A vásárt tovább színesítették a gimnázium pályán
megjelent mutatványosok az óriás csúszdával, ugrálóvárral,
ahol a gyerekek kedvükre szórakozhattak mindkét nap.
Pénteken pónilovagolhattak is a vállalkozó kedvű gyerekek.
2009. április 24-én 10 órakor Barabás Ferenc polgármester
köszöntőjével hivatalosan kezdetét vette a vásár. Az ünnepélyes köszöntő után Kocsis Róbert a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnöke megnyitotta a rendezvényt, majd
Dumitru Voloseniuc a Bihor Megyei Tanács alelnöke beszélt a rendezvényről kihangsúlyozva annak fontosságát a
magyar-román kapcsolatok további erősödésében, majd
Gyula Ferencné országgyűlési képviselő méltatta a rendezvényt.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is díjazásban részesültek a legtetszetősebben berendezett standok. Négy díj került
kiosztásra, melyek közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat díját a Bihari Népművészeti Egyesület (Berettyóújfalu) standjának ítélték, Biharkeresztes Város díját a Bihor
Megyei Tanács (Nagyvárad) standja kapta, a Határmenti
Bihari Települések Területfejlesztési Társulása díját a Bihar
Díszfaiskola (Magyarhomorog) nyerte el. Biharkeresztes
Város Különdíját a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak adták át.
A díjkiosztót követően 11 órától három szekcióban konferenciára került sor. A Közoktatási szekcióban Tehetséggondozás és tanulásfejlesztés címmel Dr. Mező Ferenc adjunktus (Debreceni Egyetem Pedagógiai—Pszichológiai Tanszék) tartott előadást, majd Tehetséggondozás, képességkibontakoztatás címmel Pásztor Gabriella miniszteri tanácsos
(Romániai Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium)
előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
A Közigazgatási szekcióban két előadás hangzott el. Az első
A Határmenti települések közigazgatási és gazdasági
együttműködésének lehetőségei címmel, Szabó Ödön (ITD
Nagyvárad) előadásában hangzott el, másodikként került sor

Hídvégi Csaba programmenedzser (VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság) előadására Együttműködési lehetőségek a Magyarország—
Romániai Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 keretén belül címmel.
A Vállalkozói szekcióban bemutatkozott a Hajdú-Bihar
Megyei Minőségi Termékdíj (Bodó Sándor elnök), az Enterprise Europe Network az üzletfejlesztés szolgálatában (Kovács Nóra regionális vezető). Ezután került sor Dr. Iván
Béla képzési főosztályvezető (Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ) előadására Munkahelymegőrzés, foglalkoztatás-bővítés címmel, végezetül Mazsu Gergely ügyvezető igazgató (Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány) előadását hallgathatták meg az érdeklődők A
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalkozásokat támogató új programjainak ismertetése címmel.
A délutánt a Gárdonyi Zoltán Református Művészetoktatási
Intézmény tánccsoportjának fergeteges bemutatója nyitotta.
A délután sztárja az ABBA Feeling formáció volt, felidézve
a nagysikerű ABBA együttes koncertjeinek hangulatát.
Hagyományainkhoz híven idén is egy nagysikerű divatbemutató szórakoztatta a közönséget, melyen az ILI Butik
ruháit láthatták az érdeklődők. Az idei divatbemutató különlegessége az volt, hogy helyi fellépők mutatták be a mindenféle stílust és fazont felvonultató kollekciót. Ezúton is köszönet valamennyi fellépőnek! Köszönet illeti a szervezésért
Papp Zoltánné Ilit, a frizurákért Eszenyi Tündét, a sminkért
Pető Icukát! A Rendőrség ütközésszimulátorát nagyon sokan kipróbálták, igen tanulságos és „ütős” élmény volt. Az
est befejezéseként sztárvendégünk, Lola szórakoztatta a
nagyszámú közönséget.
A rendezvény második napján, 25-én az Egészségügyi Minisztérium SZ. É. P. programja is zajlott, ahol számos szűrővizsgálaton vehetett részt minden érdeklődő szakemberek
irányítása mellett. Ezen a napon került sor a Bihari Együttesek Találkozójára is, melyen az idén hét csoport mutatkozott
be, s mellette a KFT-nk babgulyását kóstolhatták meg. Utána a Control Dance Group – Tánccsoport látványos
showtánc műsora ejtette ámulatba a közönséget. Ezt követően a Melódia Big Band – Debrecen – Fúvószenekari előadása következett, mely valóban nagyszerű élmény és kellemes
szórakozás volt. A füves pályán tartottak íjászbemutatót a
Bihari Hagyományőrzők Egyesületének tagjai. A délutáni,
Gajdán András és tanítványai által bemutatott 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 Szívós-üveg
standja kapott meg. A közönségdíjra szavazatot leadók között értékes, a kiállítók által felajánlott, nyereményeket
sorsoltunk ki. A vásár zárásaként hallhattuk a nap sztárvendégét, Király Viktor 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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