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2009. május 10-17. között új közösség született Biharkeresztesen. Szinte észrevétlenül hívta életre önmagát, érdek és haszonlesés nélkül, csupán a tenni
akarásra figyelve. Az új közösség tagjai túlléptek a
politikai hovatartozáson, hátat fordítottak a rosszindulatnak, az irigységnek és a gáncsoskodásnak, egy
dolog vezérelte őket: együtt, közösségben LEHET
maradandó értéket létrehozni! Ahogyan Hamvas Béla
is írta egyik írásában, a „közösség az ünnep kezdete”.
Így lett minden eddiginél sikeresebb és látogatottabb a
BIHart Református Művészeti Fesztivál, mely a város
és kistérség közönsége mellett távolabbi városok és a
határon túliak figyelmét is felkeltette.
A fesztivál hetében most is megtalálhatta minden korosztály a magának való programokat: a nagyszínházi
előadástól kezdve a bábelőadáson át, egészen a
chicago blues muzsikájáig, széles volt a kínálat. Kétségtelenül a legsikeresebb rendezvények egyike volt
az autentikus népzenét és feldolgozásokat is játszó
Csík zenekar koncertje, ahol a nézőszám messzemessze meghaladta a várt létszámot. A kicsik elöl, a
zenekar előtt, a nagyok hátul, a székek mögött táncoltak, és mindenki énekelt, mindenkinek ragyogott a
szeme. Generációk közös „bulija” volt ez, csakúgy,
mint a Gárdonyi Gála, ahol több korosztály zenészei
muzsikáltak együtt, s a mintegy 80 táncost felvonultató
néptáncos blokk szereplői között is volt a 4 évestől a
40-en túli korosztályig mindenféle.
Örömünkre szolgált, hogy a populárisabb műfajok
mellett a két irodalmi előadás látogatottsága is nőtt a
korábbi évekhez képest, s hogy idén a város értelmiségét képező réteg is aktívabban vett részt a programokon. A pénteki főzőverseny 10 csapata is szép
keresztmetszetét adta a környék lakosságának, s az itt
élő és tevékenykedő intézményeknek és civil szervezeteknek.
Az idei BIHart Fesztivál új kezdeményezése volt a
„Mozdul a város!” mottóra keresztelt tömegsport sorozat, amivel kapcsolatban sokan nagyon szkeptikusak
voltak az elején. Túl a rendezvényeken, ma már azonban elmondhatjuk, hogy az 5 nap során összességében közel 300 tombola szelvényt osztottunk ki, amiket
egy-egy gyalogosan, vagy kerékpárral teljesített táv,
vagy egyéb sportos feladat teljesítésével lehetett megszerezni. Ha úgy vesszük, átlagosan közel 60 fő szánt
az egészségére napi 1 órát, ami már önmagában is
szép eredmény.

KERESZTESI HÍREK

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét,
akik közösséget vállaltak velünk, és mellénk álltak a
szervezés és a fesztivál lebonyolítása során. Azoknak,
akik felajánlásaikkal csökkentették költségeinket, vagy
kétkezi munkájukkal részt vállaltak a vendéglátásoknál. Azoknak is, aki rendelkezésre bocsátották eszközeiket, vagy termeiket, és azoknak, akik az egészségre szánt órákért elnyerhető tombola szelvények kisorsolásához felajánlásokat adtak, vagy küldtek. Azoknak, akik vért adtak pénteken délelőtt, s persze mindazoknak, akik megtisztelték rendezvényeinket jelenlétükkel. És legfőképpen kollégáimnak, s gyülekezetünk
segítő tagjainak, akik a hét során mindent megtettek
azért, hogy Biharkeresztes egy szép kulturális rendezvénnyel gazdagodjon ismét.
Végül álljon itt azok neve, akik nélkül a 2009-es BIHart
Fesztivál nem lett volna ennyire szép és sikeres, s
akiknek segítsége és személye nélkül a fellépő vendégek nem fogalmazták volna meg egymástól függetlenül ugyan, de egyöntetűen, hogy köszönik, hogy részesei lehettek a BIHart Református Művészeti Fesztiválnak:
Tiszántúli Református Egyházkerület, Bihari Református Egyházmegye, Gondviselés Háza Református
Idősek Otthona, Biharkeresztes Város Önkormányzata, Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, Dr. Szűcs
Ernő, Kutas 95 Zrt., Lupócz Zoltán és családja, Kiss
Sándor és családja, Koszorús Gyula és fia, Erdélyi
Attila és családja, Varga Róbert és családja, Széchenyiné Maár Anikó, Szőke László és családja, Oláh
Jánosné, Mária és Márta Református Nőszövetség,
Borsa Imre, Kocsis Miklós, Farr Péter, Lottózó-Bihari
Fogadó Iroda, Szakállas Józsefné, Dia Virágüzlet,
Tarsoly Orsolya, Móra Tibor, Polyák János és neje,
Fülöp Tibor és családja, Szilágyi Istvánné, Kovács
Gyuláné, Dr. Békési László és felesége, Origo SportBerettyóújfalu, Tapasziné Bottlik Hajnalka vállalkozó,
Varga László, Bocskai István Gimnázium, Szakképző
Iskola és Diákotthon, Maár Zoltán és családja, Marosán Gréta, Barabás Ferenc és felesége, Sorbán Enikő,
Titi György bőrdíszműves, Tarsoly Márton és Éhik
Emese, Marozsi Sándor, Marosi Dóra, Dani Béla,
Dézsi Sándor, Kiss Lajos, Kántor Beáta, Sipos Nóra,
Madarász András, Lupócz János, Makra Zita, COOP
üzletlánc 10-es sz. Boltja.
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