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A Bihari Múzeumért Alapítvány 2021. évi tevékenysége 

 

A Bihari Múzeum 2021-es kiemelt tudományos programjainak támogatása alapítványunk fő 

tevékenysége volt ebben az évben is, de sajnos a COVID veszélyhelyzetek miatt még ezek is nehezen 

voltak megszervezhetők. 

2020-as 200.000 Ft-os városi pályázati támogatásból (146/2020. (IX. 24.) Ikt.szám: BPH/3001-

83/2020)  30.460 Ft-ot használtunk fel a 2020-as Ars Sacra fesztiválra, a kisvonat bérlésére, a pihenő 

ponton pogácsára, illetve plakát nyomtatásra. A VII. Biharkutatás konferenciát az újabb 

veszélyhelyzet miatt el kellett halasztani 2020 novemberében, de 2021. június elején is még csak 

online tudtuk megszervezni a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan június 3-án Vármegyék 

és emberi sorsok Trianon után címmel. A 200.000 Ft-os pályázati támogatás maradékát 169.540 Ft-

ot 1 fő szervező, programkoordinátor (Dr. Török Péter történész) és két fiatal helyi előadó (Bagdi 

László és Szőke Richard Rajmond történészek) a konferenciára készített előadásaikért és azok 

megtartásáért egyenként bruttó 50.000 Ft megbízási díja mellett 6.975 Ft szoc. ho. járulékra 

fordítottuk. A több előadós a Bihari Múzeum tudományos tevékenységét is támogató fél napos 

programunkat, melynek levezető elnöke Szendrey Ákos a DE tanára, és a Hajdú-Bihar Megyei 

Honismereti Egyesület elnöke volt közel 30 fő követte az interneten.  

 

2021. március 16-én adtunk be újabb pályázatot Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Humánpolitikai Bizottságához 570.000 Ft igénnyel 3 program megrendezésére.  56/2021. (IV. 27.)  

ügyiratszám: BPH/1411-20/2021. (Elszámolva 2022.01.28.) 

A Bihari Múzeum és a Bihari Múzeumért Alapítvány 2021-ben nem csatlakozott a XV. ARS SACRA 

Fesztivál országos programsorozathoz, mivel hétköznap kora délután, csak egy kisebb, szűk körű 

megemlékezést tartottunk Blum Amram csodarabbi halálának évfordulóján. Ugyanazon a héten a 

Berettyó Kulturális Központ munkatársai a Konrád emlékpad avatással és Konrád György 

megemlékezéssel ünnepelték a Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozatot. Ennek a két 

rendezvénynek az alapítvány részéről költségei nem merültek fel. 

Technikai okokból elmaradt a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvény is. Mivel a kért 570.000 Ft 

helyett 200.000 Ft támogatásban részesült az alapítványunk, így minden forrást a XII. Bihari Diéta 

megszervezésére fordítottuk. A konferenciát sikerült személyes jelenlét mellett megrendezni 

2021. december 6-án. Azok számára, akik ugyan bejelentkeztek, de jórészt egészségügyi okok miatt 

mégsem tudtak személyesen megjelenni, a rendezvényt a Bihari Múzeum munkatársai az online 

térben is követhetővé tették a múzeum Facebook oldalán. Az élő közvetítés hétfőn 9 óra 45 perckor 

kezdődött, melyet a  https://facebook.com/biharimuzeumberettyoujfalu linken érhettek el az 

érdeklődők. A Bihari Múzeum, a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Hajdú-Bihar Megyei és 

Debreceni Honismereti Egyesület közös szervezésében megvalósult program, a XII. Bihari Diéta 

című konferencia helyszíne a Bihari Múzeum előadóterme volt. Köszöntőt mondott és a konferencia 

levezető elnöke dr. Szendrei Ákos, a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület 

elnöke volt. 

Előadások: Választások és politikai küzdelmek Biharban témában:  

10.15–10.35 Mezei Milán PhD-hallgató (DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola): „Bihar és az oppositió”. Politikai 

küzdelmek a reformkori Bihar vármegyében a hírlapok tükrében (1841–1847) 10.35–10.55 Szőke Richárd Rajmond 

történész-segédmuzeológus (Bihari Múzeum): Széllel szemben - Szilágyi Lajos 1922-es választási kampányának 

története 

Trianon következményei és utóélete témában: 

11.05–11.25 Bagdi László történész-muzeológus (Bihari Múzeum): Menekültkérdés Biharban 1916–1924 között  

11.25–11.55 Kovács Gergely főlevéltáros (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára): A berettyóújfalui zsidóság Trianon 

utáni története  

https://facebook.com/biharimuzeumberettyoujfalu


11.55–12.15 Nagy Mihály Zoltán levéltáros (Nagyváradi Állami Levéltár): A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 

és az impériumváltás következményei (1919/1920–1929/1930) 

Kutatási kérdések, kutatási beszámolók témában:  

12.30–12.50 Gulyás László Szabolcs főiskolai docens (Nyíregyházi Egyetem): Egy "ismeretlen" 15. századi feljegyzés a 

középkori Bolcshida történetéről  

12.50–13.10 Kiri Edit etnográfus az angliai Birminghamből online előadást tartott: Szemelvények Bihar népi 

gyógyászatából az Etnológiai Archívum adatainak tükrében  

13.10–13.30 Husvéth András főlevéltáros – Kovács Gergely főlevéltáros – Szikla Gergő főlevéltáros, igazgatóhelyettes 

(MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára): Városiasodó vidék - Berettyóújfalu a szocialista városfejlődés útján  

Az esemény közben két kávészünet, a végén kérdések, vita, és a konferencia zárása következett. 

Állófogadással, és kiállítások bemutatásával zárult a majdnem egész napos sikeres rendezvény. 

A 200.000 Ft-os pályázati támogatást két fiatal helyi előadó (Bagdi László és Szőke Richárd Rajmond 

történészek) a konferenciára készített előadásaikért és azok megtartásáért egyenként bruttó 32.300 Ft 

megbízási díja melletti 4.506 Ft szoc.ho. járulékra, 1000 Ft szakképzési támogatásra, egy előadó 

utazási költségének megtérítésére (5.040 Ft) és a megjelent vendégek étkeztetésére, állófogadásra, 

120.600 Ft (meleg étkezés, sütemény, üdítők, kávé) fordítottuk.  A program végén a múzeum új 

állandó kiállításának bemutatása és a zsinagóga megtekintése is a szakmai program részét képezte.  

Az elhangzott előadások a Bihari Múzeum tudományos tevékenységéhez kapcsolódott. A 

konferencia levezető elnöke dr. Szendrei Ákos a DE tanára, és a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni 

Honismereti Egyesület elnöke volt. A helyszínen közel 30 fő, az interneten további 151 fő követte 

rövidebb-hosszabb ideig az eseményt.  

A 2019. évi 1 % támogatást, ami 2020-ban érkezett meg,  30.789.-Ft 2021-es felhasználását az előző 

évekhez hasonlóan a kuratórium döntésének megfelelően több mint 80%-át 25.000 Ft-ot a 

múzeumpedagógiai tevékenységet segítő 2022-es könyvjelzős naptár nyomtatására fordítottuk. Nem 

egészen 20 % -ot könyvelési költségre fordítottunk, melynek összege 5.789.-Ft. 

A kuratórium egy ülést tartott 2021-ben többek között a COVID helyzetnek miatt is  május 21-

én  9.15 órától. Előtte május 17-én a felügyelő bizottság ülésezett.  Az ülések helyszíne a 

rendezvényház tárgyalója. Elfogadásra került a 2020. évi pénzügyi és a szakmai beszámoló, mérleg, 

egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint a 2021-es munkaterv. 

Még összehívta, de már nem tudott jelen lenni dr. Dénes Zoltán a felügyelőbizottsági ülésen, május 

12-én elhalálozott. A koszorú árát 10.000 Ft-ot a rokonság kérésére a gyomaendrődi katolikus iskola 

számlájára támogatásként fizettünk be. Új felügyelőbizottsági tagot az alapító 2022 januárjában 

nevezett ki Nagy Sándor Istvánné személyében, s ezzel az alapító okirat is módosult. 

Közalapítványunk az alapító számára benyújtott beszámolóit, munkatervét 2021. június 24-én 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Testületi ülésén el is fogadta. 

Az elkészült 2020-as egyszerűsített beszámoló a közhasznúsági melléklettel, valamint az 1%-os 

beszámoló felkerült a Bihari Múzeum honlapjára. 

2021. február 23-án beadásra került az OSAP 1438-as közművelődési statisztika a 2020-as évről. 

Majd június 10-ig a statisztikai hivatal KSH 1156 számú jelentés civil szervezet működéséről is 

beküldésre kerül majd. 

 

Berettyóújfalu, 2022. január 31. 

         

Kállai Irén 

      a Bihari Múzeumért Alapítvány  

       kuratóriumi elnöke 


