2. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. a hulladékszállítás részeként vállalta, hogy évente egyszer lomtalanítást
szervez. Biharkeresztesen erre 2008. április 21-22-én hétfőn délelőtt és délután valamint kedden délelőtt
kerül sor, a rendes ürítési napon és időpontban, a hulladéktároló edényzet mellé kihelyezett lomhulladékot
szállítjuk el.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a lomtalanítás során:
- az újrahasznosítható, szelektív jellegű lomhulladékot lehetőség szerint a szelektív szigeteken helyezzék el,
- mindenki a saját ingatlana elé tegye ki, úgy, hogy a gyűjtőautó által megközelíthető legyen, de a gyalogos és a gépjárműforgalmat ne akadályozza,
- az apróbb lomokat zsákolja be,
- kihelyezhető hulladékok: olyan szilárd lomhulladékok, amelyek a rendszeres hulladékszállítás során nem szállíthatók el, (pl. bútori nagyobb dobozok)
- tilos kihelyezni: kommunális hulladékot, építési törmeléket, salakot, gumiabroncsot, akkumulátort, állati tetemet,
veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat, vegyszereket, és minden olyan egyéb anyagot, ami veszélyezteti a begyűjtők testi épségéti egészségét,
- csak az előre meghirdetett időpontban kihelyezett hulladékot szállítjuk el.
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.

EBOLTÁS

MAJÁLIS

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy a
településen kötelező eboltásra és
féregtelenítésre kerül sor.
Az oltás időpontja:
2008. április 10-11-én
8-11 óráig,
április 12-én és 15-én
8-10 óráig.
Pótoltás:
2008. április 22-én
8-10 óráig
Az oltás helyszíne:
a régi tűzoltószertár udvara
Az oltás díja: 2.000 Ft/eb

BIHARKERESZTES VÁROSI SPORTPÁLYA
2008. MÁJUS 1. (CSÜTÖRTÖK) 10.00 – 22.00
Kispályás labdarúgó mérkőzések
Ramazuri Játszóház – Játéktár
Piruett Tánc Stúdió táncosainak műsora
Határőrség bemutatója
VARGA ISTVÁN – Megasztár
BÜFÉ
FAGYI
LÁNGOS
POP-CORN

•
•
•
•

Sztárvendég: MÁRK
Majális-Bál Zenél a HSZBT

Családoknak, baráti társaságoknak főzőversenyt hirdetünk!

Biharkeresztes, 2008. március 31.
Árgyelán Andrea
jegyző

A szabadtéri programot rossz idő esetén a Városi Sportcsarnokban tartjuk meg.
Műsorváltozás jogát fenntartjuk!

HIRDETMÉNY

SÜTI FESZTIVÁL

Tisztelt Lakosság!
Az orvosi ügyelet az alábbi vonalas telefonszámon

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihari Egyesülete
Tavaszi Süti Fesztivált rendez
2008. május 22-én Biharkeresztesen
A Süti Fesztiválra, édes és sós sütik készítésével,
bárki benevezhet az alábbi kategóriákban:

újra hívható:

06-54-431-831

Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy adója 1%-át szíveskedjen a biharkeresztesi
artézi kút megvalósítására felajánlani a

Biharkeresztes Városért Közalapítvány számára
Adószám: 18558247-1-09
Köszönettel: a szervezők nevében
Barabás Ferenc
Dr. Békési László
polgármester
háziorvos

Régi idők sütijei
Tortakülönlegességek
Diétás sütik

Mai konyha sütiremekei
Sütés nélküli édességek

A felhozott sütikből berendezett kiállítást a délelőtt
folyamán folyamatosan meg lehet tekinteni,
A legfinomabb, legkülönlegesebb sütik minden
kategóriában zsűri által díjazva lesznek.
A színpadon egész nap fellépők sokasága, kicsik és
nagyok szórakoztatja a fesztivál résztvevőit táncokkal, nótákkal, jobbnál-jobb előadásokkal.
Érdeklődni lehet a 06/70-323-01-75-ös mobilszámon vagy
a fejesane@gmail.com e-mail címen

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

