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Megjelenik havonta.

Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
TISZTELT BIHARKERESZTESI LAKOSOK!
Az év végi rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom, és
mindenki igyekszik családi körben tölteni a karácsony szent ünnepét.
A karácsony mindannyiunkban fokozott erővel kelti életre a szeretet felülmúlhatatlan érzését.
Olyan ünnep, amelyet minden évben egy leírhatatlan várakozás előz meg. A készülődés során a másik
emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mivel lephetnénk meg szeretteinket, azokat, akik fontosak
számunkra. Sohasem az ajándék értéke a lényeges, hanem a szándék, a figyelmesség, amellyel adják. Az
az igazán boldog ember, aki nem csak magáért él, aki harmóniát tud teremteni saját lelkében és a környezetében.
A karácsony a béke és a szeretet ünnepe, a keresztény emberek számára az ünnep üzenete Isten
lehajló szeretete az emberhez.
Az év vége arra kötelez bennünket, hogy számvetést készítsünk az elmúlt esztendőről.
Elmondható, hogy önkormányzatunk a kedvezőtlen külső feltételek ellenére eredményes évet zár.
Ha erőfeszítések árán is, de biztosítani tudtuk a város intézményhálózatának zavartalan működését,
gondoskodtunk minden alapvető közszolgálati feladat színvonalas ellátásáról. Új szolgáltatóként december 1-jével megkezdte működését a fokozott gondoskodást igénylők életminőségét javító Támogató
Szolgálat.
Befejeződött a szennyvízberuházás. A nehéz pénzügyi örökség ellenére jelentős felújításokra is sort kerítettünk. Megszépült és korszerűsödött az óvoda, megújult az Arad utca burkolata. A terveknek megfelelően december végére kiépül a többfunkciós kommunikációs hálózat.
A 2007. év egyik legfontosabb társadalmi fejlődésének a civil szervezetek megerősödését tekintjük. A
civil szféra összefogásával megszervezett rendezvények közösségformáló hatása felbecsülhetetlen értéke közéletünknek.
Tudjuk, vannak adósságaink. Nem minden területen valósultak meg a gazdasági programban meghatározott elképzelések, ezért teljesítésüket az elkövetkező év legfontosabb feladatai közé soroljuk.
A város Képviselő-testületének nevében megköszönöm Biharkeresztes lakosainak, hogy mindig
partnerek voltak a közös célok megvalósításában, ötleteikre, együttműködésükre a jövőben is számítunk.
Wass Albert soraival kívánok a város minden Lakójának szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket, boldog, békés, eredményekben gazdag újévet.
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
Barabás Ferenc
polgármester

