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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

XXII. BIHAR-BIHOR EXPO 

 

Időpont: 2019. április 13.  

Helyszín: Biharkeresztes, Városi Sportcsarnok 

A XXII. Bihar-Bihor Expo a határ menti települések hagyományos tavaszi kulturális és 

gazdasági programja. 1996. szeptember 27-28-án Biharkeresztesen került megrendezésre az I. 

Határmenti Kiállítás és Vásár, amit a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési 

Társulása rendezett meg partnerszervezeteink, helyi önkormányzatok és civil szervezetek 

közreműködésével. A gazdag programok gazdasági szakmai, hivatalos közigazgatási és 

határmenti kulturális eseményeket, termékbemutatókat és kiállítást foglaltak magukba.  A 

rendezvény színvonalával már akkor nagyon meg voltak elégedve úgy a romániai, mint a 

hazai meghívottak és látogatók. Az eltelt 22 évben a hagyományokat megtartva, de mindig 

megújulva, új és újabb elemekkel gazdagodva került megszervezésre a rendezvény.  

A hagyományok ápolása továbbra is kiemelt érték az Expo programjában, hiszen már 

hazajárva bemutatkoznak be és találkoznak a népi kultúra értékeit őrző és ápoló együttesek, 

csoportok a határ mindkét oldaláról. 

A pályázat segítségével a kulturális programok és kísérőrendezvények gazdagodtak, a 

fejlesztés következtében még nagyobb látogatottságú volt a XXII. Bihar-Bihor Expo, amely 

így az itt kiállítók számra is nagyobb vásárlóerőt sikerült vonzanunk. A kiállításon való 

megjelenés jó marketing, gazdasági és kapcsolatépítési lehetőség volt újra a kiállítóknak.  

 

A vásárban kiállítók között hagyományainkhoz híven Vásárdíjak kerültek átadásra, ezzel is 

erősítve a helyi értékek fontosságát, a helyi kézművesek, termelők által előállított értékek 

megbecsülését. 

Pénzügyminisztérium díja 

Díjat átadta: Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős 

államtitkár 

Díjat nyerte: Mens Mentis Biharkeresztes 

Expo Vásárdíj 

Díjat átadta: Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 

Díjat nyerte: Hajdúnánás Helyi Sajátosságok kézműves termékei 



     
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat díja 

Díjat átadta: Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke 

Díjat nyerte: Biharnagybajom Községi Önkormányzata 

Vásárszövetség díja 

Díjat átadta: Bulcsu László Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Alelnöke 

Díjat nyerte: Dobos Józsefné Szatmárcsekei Házi Lekvár 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal díja 

Díjat átadta: Pálfi Anikó Berettyóújfalui Járási Hivatal hivatalvezető  

Díjat nyerte: Garabuczi Major Biharkeresztes 

Biharkeresztes Város Önkormányzatának díja 

Díjat átadta: Barabás Ferenc Biharkeresztes Város polgármestere 

Díjat nyerte: Papp Méhészet Biharkeresztes 

 

A kulturális, hagyományőrző értékek átadása kiemelt cél továbbra is az Expo programjában, 

hiszen a kisközösségek erősítése, a helyi értékek bemutatása itt kap még nagyobb szerepet. Az 

Expo Határmenti Kórus és Néptánc Találkozón fellépő népdalkörök, néptáncegyüttesek 

magas színvonalú műsoraikkal méltón mutatták be a kistérségünk népzenei, néptánc világát.  

Helyi értékek megjelenése a Bihar-Bihor Expón: Csicsóka Tájház, kézműves foglalkozások, 

Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület, Szarkaláb Néptánccsoport, Gárdonyi Zoltán 

Református Általános Iskola és AMI néptánccsoportja. Bemutatásra került az Otthonunk 

Biharkeresztes című könyv újranyomott, új tartalommal frissült változata.  

A szórakoztató programok is újra nagyon magas látogatottságot hoztak, köszönet a pályázat 

nyújtotta anyagi segítségnek. 

 

Programunkon az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása kiemelt cél volt. 

Emellett a rendezvényekhez, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára 

biztosított volt. A megvalósult minőségi szolgáltatásokat mind a férfiak, nők, egészségesek 

vagy fogyatékossággal élők, mind származásra, korra, vagy anyagi helyzetre nézve 

függetlenül egyenlő eséllyel tudták igénybe venni. A helyszín kiválasztásánál fontos tényező 

volt, hogy mind a szabadtér, mind a kiszolgáló létesítmények akadálymentesítettek.  

A helyi fiatalok, kisebbségek megszólítása már a tervezés fázisába megvalósult, a rendezvény 

megvalósításában pedig önkéntes munkával jelen voltak. 

 

Az árajánlatok bekérésekor a helyi vállalkozók, cégek megkeresése történt meg első körben, 

abban az esetben kerestünk csak kistérségi szolgáltatót, ahol a helyi vállalkozás nem tudta 

biztosítani a kért tevékenységet. A szolgáltatók kiválasztásánál a legkedvezőbb, 

legalacsonyabb ár volt a kiválasztási szempont. 

A catering szolgáltatást helyi vállalkozóval biztosítottuk, a rendezvényszervezési szolgáltatást 

kistérségi (Berettyóújfalu) egyesülettel láttuk el.  

  

A projekt megvalósításánál kockázati tényezők nem merültek fel.  

 


