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2006. december 15-én jegyezték be a Bihariak Biharért
Közhasznú Egyesületet. Az egyesület tevékenységével kapcsolatban kérdeztük Karancsi Lajost, az egyesület elnökét.
- Milyen céllal jött létre az egyesület?
- Egyesületünk többek között azzal a céllal alakult meg,
hogy a fiatalok és az idősebb korosztály igényeihez igazodva művelődési és szórakoztatási lehetőséget teremtsen, számukra kulturális, sport, szabadidős programokat biztosítson.
Ezen kívül kiemelt feladataink közé tartozik, hogy felelevenítsük és megőrizzük a népi hagyományokat, valamint felkutassuk, felelevenítsük és megőrizzük a helytörténeti vonatkozású eseményeket, ennek érdekében rendezvényeket
szervezzünk. Feladatunk még az egyesület céljaihoz kapcsolódó kiadványok, műsorok készítése, terjesztés a helyi írott
és elektronikus médiában.
- Nemrégiben zajlott le az egyesület első rendezvénye. Hogy
sikerült az első igazi „próbaéttel”?
- Május 12-én estünk át a tűzkeresztségen, Bihar-Bihor
Vándorkupa elnevezéssel nemzetközi labdarúgó-tornát szerveztünk öt csapat részvételével, amely mind a hazai, mind a
nemzetközi sajtóban nagy visszhangra lelt. Az eseményen
jelen volt a Duna Televízió, a Debrecen Tv, a Szinkron Tv,
a Várad Tv, a TVR1 stábja, valamint a Hajdú-bihari Napló
és a Bihari Napló is beszámolt a rendezvényről.
- Miből állt a verseny?
- Miután megérkeztek a csapatok, Barabás Ferenc polgármester ünnepélyes megnyitóját hallgathatták meg a rendezvényre kilátogatók. Ezt követően sorsolás döntötte el, melyik csapat ki ellen kezd, majd két sportpályán megkezdődtek a körmérkőzések. A meccseket Pataki Gyula és Okos
Tibor a sportszerűség jegyében vezette, munkájukat és segítségüket ezúton is szeretném megköszönni.
- Milyen eredménnyel zárult a torna?
- A helyi csapatnak minden erőfeszítésére sem sikerült
hoznia a várt teljesítményt, így a vándorserleg a nagyváradi
csapat ideiglenes tulajdonába került. A sporteseményt követően a résztvevőket marhapörkölttel láttuk vendégül. Öszszességében népszerűnek és sikeresnek bizonyult az első
rendezvény, és bízunk benne, hogy az elkövetkezőkben még
több érdeklődőt sikerül a rendezvényeinkre csalogatni.
Itt szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak, az önkormányzat dolgozóinak, Végh Editnek, a Művelődési Háznak, Nagy Barnának, Dani Béla Péternek, valamint az egyesület tagjainak áldozatkész munkájukat, amellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Továbbá megköszönöm a
Bihar-Bihor Vándorkupa megrendezéséhez a magánszemélyek és vállalkozók által nyújtott segítséget: Barabás Ferenc
polgármester, Varga Húsbolt, Nagy István festőművész,
Német László festőművész, Vajna Károly vállalkozó, Erdélyi Attila vállalkozó, Kocsis Miklós, Varga Róbert,
Szakadáth László és felesége, Bíró Lajos, Máár Lajos, HBZ
Oradea, Global Karla Trade. Köszönjük az ínycsiklandó
marhapörkölt elkészítéséhez nyújtott segítségét Balogh
Gábornak és Balogh Lászlónak.

KERESZTESI HÍREK
A Bihar-Bihor Vándorkupa eredménye:
1. Frontiera Oradea
2. Viitorul Bors
3. Berettyóújfalu
4. Locomotiv Püspökladány
5. Biharkeresztes
Legjobb kapus: Horváth Zoltán (Biharkeresztes)
Gólkirály: Molnár Ferenc (Bors)
Legjobb mezőnyjátékos: Moldovanu Nicusor (Oradea)

- A közeljövőben szervez-e újabb közönségcsalogató programot az egyesület?
- A Művelődési Ház által augusztus végén megrendezendő
Bihari Határmenti Ifjúsági Napok sportprogramjának lebonyolítását egyesületünk átvállalta. Továbbá szeptemberre
szervezzük a következő programot, amely minden bizonnyal
nagy kihívás lesz az egyesület számára: hagyományteremtő
szándékkal rendezzük meg azt a sportnapot, amelyet városunk posztumusz Pro Urbe Biharkeresztes-díjas polgára,
Molnár György emlékének szentelünk. Molnár György igazi
régi vágású úriember volt, akit a településen mindenki ismert, munkásságát mindenki elismerte. Éppen azért a Polgármesteri Hivatallal, a Művelődési Házzal és a gimnáziummal együttműködve ezzel a sportnappal szeretnénk tisztelegni Molnár György emléke előtt.
- A célok között említette korábban a helytörténeti hagyományok felelevenítését, megőrzését, a helytörténeti vonatkozású eseményeket és az ezzel kapcsolatos műsorok, kiadványok, készítését. Mi az, amit ennek jegyében szeretnének
megvalósítani?
- Elkészült egy tervezet, amelynek helytörténeti kutatás lesz
a témája. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy amíg mi rohanunk, napról napra kevesebben vannak már közöttünk, akik
a jelen és a jövő generációit az elmúlt évtizedek emlékeivel
gazdagíthatnák. Az utókor számára meg kell mentenünk, le
kell jegyeznünk, és dokumentálnunk kell ezeket az emlékeket, hiszen közösségünk általuk is gyarapszik. Ehhez kapcsolódóan, mivel az ifjúság körében is vannak olyanok,
akiknek az érdeklődésük a történelem és a helytörténet irányába fordul, egy honismereti klub beindításával szeretnénk
a jövőben kíváncsiságuknak és kreativitásuknak szabad teret
adni. Hogy ez megvalósuljon, olyan lakosokat keresünk,
akik a kutatáshoz akár egy régi tárggyal, kedves történettel,
vagy egy szép emlékkel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy
környezetünk történelméről kerek, egész képet lássunk.
- Köszönjük nyilatkozatát, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Tóth Anikó
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