4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

- BCTKÖ - Cigány gyermek rajz- és táncverseny
lebonyolítása
40.000 Ft
- Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület
Tanyabuli 2008. június 2.
80.000 Ft
- Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület
Népzenei Találkozó
70.000 Ft
- BIHart II. Református Művészeti Fesztivál –
Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
200.000 Ft
- Bihari Hagyományőrzők Egyesülete
Hagyományőrző Tevékenységek
80.000 Ft
- Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány
IX. Alkotótábor
50.000 Ft
- Városi Sportegyesület - SE fenntartása, működése, bajnokságban való részvétel
1.000.000 Ft
- Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Látássérült személyek közösségi programja
60.000 Ft
- Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány
Egészséghét az óvodában
100.000 Ft
- Bihar Horgász Egyesület
X. BIHAR KUPA Horgász Verseny
70.000 Ft
- Bocskai István Gimnázium Szakképző Iskola és Diákotthon – Határmenti Diáktalálkozó
90.000 Ft
TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓKÖRNYEZET
ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
A lakókörnyezetünk állapotának védelme, a közterületek
rendjének fenntartása érdekében ebben az évben vizsgázott
közterület felügyelő alkalmazására került sor.
A közterületek - utak, járdák, árkok, parkok és játszóterek rendben tartásáról, szükség szerinti kaszálásáról a Város-

gazdálkodási Kht-val kötött szerződés alapján, továbbá
közhasznúak foglalkoztatásával gondoskodunk.
Költségvetésünk terhére sort kerítettünk a balesetveszélyessé vált járdaszakaszok felújítására, összesen 302 m került
felújításra. Ezt a tevékenységet 2009-ben folytatni szükséges. Megvalósult a Tamási Áron utca burkolatának felújítása, a tervezési munkálatok elhúzódása miatt a Vas Gereben
utca szilárd burkolatának megépítésére 2009 tavaszán kerül
sor.
Az önkormányzati útjaink egy része kritikus állapotban van,
ezek felújításáról pályázati források igénybevételével kívánunk gondoskodni.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az allergiás megbetegedést
okozó parlagfű irtására, a BÖTKT által elnyert közmunka
program keretében tíz fő két hónapon keresztül végezte ezt
a tevékenységet.
Ebben az évben is sort kerítettünk az árkok és átereszek
takarítására, felkészülve egy esetleges belvízveszély elhárítására.
A kommunális hulladékok szállításáról és kezeléséről a
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft gondoskodik. Nem megoldott az inert és szerves hulladék kezelése, tárolása. A
probléma megoldása érdekében kezdeményezzük egy hulladékgyűjtő sziget kiépítését.
Szükséges lenne az ivóvízvezeték hálózatának felújítása,
mely több mint egymilliárd Ft-ot igényelne. Az ivóvízjavító
programhoz való csatlakozás esetén drasztikusan megemelkedne az ivóvíz ára, ezért ezzel a lehetőséggel – bár szükséges lenne rá - nem kívánunk élni. Tervezzük egy artézi kút
fúratását, melynek eredményeként városunk lakossága
egészséges jó minőségű ivóvízhez jutna.

ÚJ JÁTSZÓTÉR ÉPÜL
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által
kiírt pályázat megvalósítására került sor településünkön a Kazinczy utca és Akác utca kereszteződésében, a
helyi KHT kivitelezésében.
A pályázat célja, hogy illegális hulladéklerakó felszámolásával közösségi funkciójú területet alakítsunk ki,
amely magába foglalja a játszóteret és a gyerekek
számára focipályát.
A játszótér elkészítésének alapfeltétele az illegális
hulladéklerakó megszüntetése volt. A cigány lakosság
társadalmi munkában zsákokba szedte a szemetet.

A pályázat benyújtásához és a sikeres elbíráláshoz
szükséges támogató nyilatkozatot az Észak-alföldi
Regionális Cigány Érdekvédelmi Szervezet adta.
A költségvetés jelentős részét a szemét elszállítására és
a gépi munkálatokra kellett fordítani.
Az eddigi elkészült játékokat a gyerekek már birtokba
vették, örömmel használják.
Ezúton szeretnénk megköszönni Barabás Ferenc polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek a pályázat
benyújtását: a CKÖ képviselői, Mohácsi Géza, Varga
Gyuláné, Mohácsi Imre

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

