7. OLDAL
MOLNÁR GYÖRGY EMLÉKNAP
Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre szeptember 15-én az első Molnár György Emléknap. A közismert pedagógus, sportember, közéleti személyiség emlékére
közösen szervezett sportnapot a városi Önkormányzat, a
Bihariak Biharért Egyesület, a Bocskai István Gimnázium,
Szakképző Iskola és Diákotthon, valamint a Városi Művelődési Ház és Könyvtár. A zenés ébresztőt városunk utcáin a
berettyóújfalui fúvósok szolgáltatták, amely sok érdeklődőt
vonzott a gimnázium pályájára. A sportnap első programján
a futóversenyen, több mint 50 érdeklődő vett részt. 10 órakor az ünnepi megnyitó után következtek a kézilabda mér-

VÁLTÁS SZÉPSÉGHIBÁVAL
A Keresztesi Hírek olvasói közül bizonyára sokan értesültek
már arról, hogy új vezetője van a Művelődési Háznak, illetve a vele összevont Könyvtárnak.
A hírnek különösebb jelentősége nem lenne normális esetben, meg az új vezető is rendelkezik a megfelelő képzettséggel is, ha a választásnak nem lenne némi szépséghibája.
Jelesül az, hogy elmaradt azon dolgozók jogszerű tájékoztatása, a pályázókról és pályázati programjukról, akik az intézményekben dolgoznak.
A szakértő kiválasztásának jogkörét- mely a testület joga –
polgármester úr magához vette.
A felkért szakértő sajátosan értelmezte a pályázati anyagok
szakértését, mivel az egyik pályázatban eltekintett bizonyos
hiányosságoktól, hasonlókat a másikban felnagyított. A
több, mint nyolc évig végzett munkáról meg szó sem esett. /
Azt csak zárójelben említem meg, hogy az önkormányzat
művelődéssel foglalkozó felelősének illett volna tudni, hogy
korábban ezzel a szakértővel-egy kistérségi tanulmány miatt- komoly szakmai vitája volt mind az önkormányzatnak,
mind a volt művház igazgatónak/
Ezek után már csak hab a tortán, hogy azok a képviselők,
akik a rendeletek „ felkent „ és fel nem kent szakértőinek
tartják magukat még csak kifogással sem éltek. Arról pedig

KUPAKGYŰJTÉS

„A virágot a nap fénye fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet”
/Gárdonyi Géza/

Köszönetet mondunk Pálfi Veronikának lelkiismeretes és
szeretetteljes munkájáért, amit a „kupakgyűjtés városi szinten” címszó alatt indított el és tett azért a kis emberért, akiért nagyon sokan izgulnak, szorítanak és imádkoznak.
Köszönetet mondunk azoknak, akik rendszeresen gyűjtik,
hozzák a kupakokat és némi anyagi segítséggel is besegítenek a feladásban. A kupakokat 30 kg-os csomagokban
1.300 Ft-ért szállítja a Posta a helyszínre. Eddig ezt Vera és
mások finanszírozták önerőből.
Köszönetet mondunk Marozsi Sándornak és Marozsiné
Molnár Margitnak, hogy engedélyükkel a művelődési ház
melletti zöldséges boltban továbbra is gyűjthetjük a kupakokat. Egy kis becsület kasszát kitéve postai feladásra pénzt
gyűjtünk.

KERESZTESI HÍREK
kőzések. A meccsek szüneteiben a balett és fittball bemutató
mellett játékos sportvetélkedőt láthatott a közönség. A megemlékezést közös beszélgetés zárta.

már szinte szólni sem érdemes, hogy azok a képviselők, akik
munkakapcsolatuk, társadalmi megbízatásuk miatt folyton
köszöngették a segítséget, most azzal hálálták meg, hogy
ellene szavaztak korábbi segítőjüknek!
Ezért nevezem én némi iróniával szépséghibának a történteket, mivelhogy mindez történik a demokrácia álcája mögé
bújva. Minthogy az is egy demokratikus lépés, hogy az
önkormányzat honlapjáról eltűnik az üzenő fal- mondván,
hogy a névtelen vélemények zavarják a Ház hangulatát. A
kérdésre – CSAK a válasz.
Mindezek mellett én szívesen dolgoztam Végh Edittel az
elmúlt években. Életet vitt annak a művháznak a falai közé,
mely addig –összevont intézményként- igen szerény teljesítményt mutatott. Sok rendezvénye emlékezetes a település
számára, pályázataival jelentős összegeket teremtett elő az
évek alatt. Segítőkész volt minden intézményi rendezvény
esetén, helyet biztosított minden érdeklődő számára a sportolóktól az Fehér Mályváig.
Szervezője volt a Határmenti Napoknak, Város Heteknek,
Öregek Hetének, stb. Nélküle nem volt rendezvény a városban az elmúlt években. A magam részéről köszönöm a
munkáját.
A sebeket pedig az idő majd behegeszti, s a szépséghiba is
eltűnik egyszer.
Fülöp Mihály önkormányzati képviselő
Asztalos Andreától, a kisfiú anyukájától telefonos beszélgetés útján értesültünk arról, hogy Alex júniusban kapott kint
kezelést és decemberben újra kiutaznak. Addig is gyógytornász segíti a felépülésben.
A vállalkozó ígéretet tett, hogy amíg a kezelések szükségesek, addig segíti őket anyagiakban. A kupakokat átveszi a
családtól, akik szín szerint válogatva viszik és 1 Ft-ot kapnak darabjáért.
Ezúton értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a kupakok
gyűjtése továbbra is folytatódik!
Kiss Józsefné, Antós Olgi az Egyesített Szociális Intézmények vezetője vállalta a továbbiakban a postai feladást. A
Városi Könyvtár pedig ezentúl is a Posta segítségével postázza a kupakokat.
Gyűjtőhelyek: Városi Könyvtár
Művelődési Ház melletti Zöldséges bolt
Köszönjük és kérjük további segítségüket!
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