5. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

MEGÁLMODTUK – ÖSSZEFOGTUNK – MEGVALÓSÍTOTTUK
Városunkban igen régen működik vezetékes ivóvízhálózat.
Létrejöttekor jelentős haladást képviselt az előző állapotokhoz képest. Nagyon jó volt, hogy nem kellett a kútra menni,
kannákkal hozni a vizet.
Azóta sok víz lefolyt a Körösön.
A vezetékrendszer egyes részein esetenként esztétikailag
kifogásolható üledék keletkezik. Ez annak ellenére történik,
hogy az üzemeltetők mindent megtesznek, hogy egészséges
ivóvizet szolgáltassanak a lakosságnak. Az egészségügyi
hatóság is rendszeresen ellenőriz.
A rendszerben lévő víz iható, az egészségre nem ártalmas.
Ennek ellenére néha az ellenkezője is felmerül. Néhányan
Biharkeresztesről
ivóvízért
Körösszegapátiba
és
Körösszakálba járnak.
Mindkét településen fúrott artézi kút van. Ezt azonban mindenki nem teheti meg. Ezért felmerült, hogy itt nálunk is
fúrni kellene egy kutat, amelyik jó, egészséges ivóvizet
adna. Ehhez azonban a város költségvetésében nincs fedezet. Ekkor – még az elmúlt évben – merült fel a gondolat,
hogy közadakozásból kellene a kutat megfúratni.
Az elképzelést tett követte. Megindult a gyűjtés. Egy bizonyos idő után úgy érződött, hogy a lelkesedés alábbhagyott.
A Polgármester Úr és a Körjegyző Asszony a Nyugdíjas
Klubba látogatott. Sok más mellett ez is szóba került. Mikor
ők eltávoztak, az asszonyok között megfogalmazódott a
javaslat - rendezni kellene egy jótékonysági batyus bált,
melynek a bevételét a kút fúrására ajánljuk fel. Ezt a kezdeményezést a Fehér Mályva Közhasznú Egyesület is felkarolta. Csináljuk együtt! – Fogalmazódott meg. Így is történt.
A szervezésben mindkét klub tagjai aktívan részt vettek.
Érződött, hogy megindult egy pezsgés. Többen érdeklődtek
a rendezvény iránt. Mi, klubtagok izgultunk: vajon sikerül-e

az érdeklődést kellően felkelteni. Sikerült. Egyre többen
vettek belépő- és pártolójegyet. Sokan hoztak a tombolához
ajándékokat. A gimnázium ebédlőjéért és a zenéért nem
kellett fizetni. Mindenki készséggel segített. Berendeztük,
feldíszítettük a termet. Majd a bál végeztével vasárnap reggel kitakarítottuk, helyreállítottuk eredeti állapotába.
A bál nagyon jól sikerült. A fiatalabb korosztály szépen,
kulturáltan mulatott. Mi, idősebbek örömmel néztük őket –
fiatalságunkra gondoltunk vissza.
A bál bevételét már be is fizettük a Takarékszövetkezetbe a
Polgármesteri Hivatal által megadott számlára. Az összes
bevétel: 216.200,- Ft, azaz kettőszáztizenhatezer-kettőszáz
forint volt.
Részletezve:
- Belépőjegyből:
82.500,- Ft
- Tombolából:
37.000,- Ft
- Pártolójegyből:
35.000,- Ft
- Licitálásból:
36.500,- Ft
- Helyben felajánlás:
25.200,- Ft
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki anyagi hozzájárulással, munkájával segített, hogy eredményes legyen a
rendezvény.
Úgy érezzük, hogy sikerült elérni az álmunkat, felhívni a
figyelmet, hogy folyamatban van a kút fúrása, de még nincs
meg a kellő összeg. Szeretnénk, ha minél többen - anyagi
lehetőségeikhez képest – hozzájárulnának.
A kút mindenkié lesz!
Kelemen János
Nyugdíjas Klub vezető

Nőnapi Bál
2009. március 7-én
Biharkeresztesen a Városi Sportcsarnokban
Vendégvárás: 1800-tól
Svéd asztalos vacsora: hidegtál, frissen sültek
Büfé, hűtött italokkal
A jó zenéről Haszon Sándor gondoskodik
Szórakoztató műsorok:
Hastáncos lányok bemutatója, Színpadi előadás részletek

Tombolahúzás 2400-kor
Fődíj: 50. 000 Ft-os üdülési csekk
A jelenlévő hölgyek megajándékozása
Aztán, és folyamatosan tánc kifulladásig!
Belépők: felnőtt: 2500 Ft,
Gyermek /14 éves korig/: ingyenes
Pártolójegy: 1000 Ft
Jegyek elővételben február 25-éig kaphatók:
Tóth (Kacsa) Zsoltnál: 06-30-8556940
Hajdú Hajnalka: 06-33-8872 /Bker. „Bihar” BEVO/
Nagy Máriánál: 06-70-3977327 vagy 03-32-2375
/Db. Bev. szolg./
Mindenkit Nagy Szeretettel Vár a Rendezőség
Az RKDSZ H. B. M.- i Rendőr Tagszervezete
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

