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Megjelenik havonta.

Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
„Karácsonyi rege
Ha valóra válna, Igazi boldogság
Szállna a világra”
(Ady Endre)

KEDVES BIHARKERESZTESIEK!
Szinte hihetetlen gyorsasággal rohan az idő, követik egymást évszakok és hónapok. Pillanatok alatt ismét elmúlt
egy esztendő.
Advent havában vagyunk, a készülődés, a várakozás időszakában. Ahogy közeledik a karácsony, egyre gyakrabban érezzük, hogy vannak olyan dolgok a világon, amelyek minden ember alapvető szükségletei, amelyek
nélkül nem lehet, vagy nagyon nehéz élni. Ilyen dolog a szeretet, a mások megbecsülése, az egymás értékeire
való odafigyelés. A karácsony a keresztény ember legszentebb, legmeghittebb ünnepe, a megváltó Jézus születésének napja.
Hiszem, hogy mindannyiunk lelkében élnek még azok a gyerekkori emlékek, amikor csodaváró szívvel álltunk a
feldíszített fenyő előtt. A Jézuskát vártuk, és ő csengőszóval eljött, hogy elhozza nekünk a boldogságot, a szeretetet.
Család, békesség és meleg, magához ölelő szeretet, ez a karácsony legnagyobb csodája, ettől válik a legszentebb
ünnep minden ember számára a legfontosabbá.
Szentestén, majd az azt követő két ünnepnapon kicsit magunkba szállunk, a rohanó, zajos világ helyett a csöndet,
a meghittséget, a boldogságot választjuk.
Isten egyszülött fiának a világra jötte, a fény születését is jelenti számunkra, az ünnep azt is jelenti, hogy a fény
győzedelmeskedik a sötétség felett.
A karácsony mindezek mellett az összetartozás ünnepe is, nemcsak a családok, rokonok összetartozásának bizonyítéka, hanem annak is, hogy mindannyian egy nagyobb közösségnek is fontos tagjai vagyunk.
Ez az év végéhez közel eső ünnep alkalmat termet arra is, hogy számvetést készítsünk az eltelt esztendőről és
megtervezzük a jövőt. Számba véve a lassan mögöttünk hagyott évet úgy gondolom, a nehéz gazdasági körülmények ellenére sincs okunk a kesergésre.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy képviselő-testületünk biztosítani tudta a közszolgáltatási feladatok elvárt
színvonalon történő ellátását. Az önkormányzatnál és intézményeinél nem került sor elbocsátásokra, nem kellett
összevonni óvodai és iskolai csoportokat.
Sokat fejlődött a civil szervezetek tevékenysége, működésüket önkormányzatunk két millió forinttal támogatta.
Komoly eredménynek tartom, hogy hitel felvételére ebben az évben sem került sor. Játszótér épült a Kazinczy
utca végén, elkészült a közmázsa. A katolikus temetőben megépült a fedett ravatalozó. A Sportcsarnok világítása
korszerűsödött. Új burkolatot kapott a Tamási Áron utca. A balesetveszélyes járdák is megújultak. Közoktatási
intézményeink állagmegóvásaira is gondot fordítottunk. Megtörtént a Hősök tere épületének komplett festésemázolása, a vizesblokkok felújítása. Összefogással az óvodai foglalkoztatók parkettája is megszépült.
Munkás, eredményekben gazdag évet hagyunk magunk mögött, örüljünk minden értéknek, amit teremtettünk,
amit közös munkával elértünk.
A város képviselő-testülete nevében köszönöm, hogy partnereink voltak a közös célok megvalósításában. Kívánok Biharkeresztes minden lakójának szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, eredményekben gazdag
újévet, kívánom, hogy az elkövetkezendő 2009-es esztendőben is a szeretet, az összefogás jellemezze mindennapjainkat.
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