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2009. január
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Tisztelt petrikeresztúri lakosok! Az elmúlt évek hagyományait folytatva próbáljuk Önöket
folyamatosan tájékoztatni településünk életéről, az önkormányzati munkáról, a közösségi
programokról, eseményekről. Eddig is többször kaptak szórólapokat, amelyekből friss
információkat tudtak meg, 2009-től azonban szeretnénk rendszeresen eljuttatni a híreket
Önökhöz és ennek érdekében havonta megjelentetjük a „Keresztúri Hírek” elnevezésű
havilapot. Kedves Olvasó, Ön az első számot tartja kezében.
Decemberi program kavalkád
• December 6.: megérkezett a Mikulás
• December 13-án tartotta a Községi SE az
évértékelő, évzáró bankettjét
• December 14.: karácsonyi asztali díszeket
készítettünk a kultúrházban
• December 20.: karácsonyi ünnepség
• December 31.: szilveszteri óévbúcsúztató
a művelődési házban

bemutatkozását. A könyv ára a települések
által
megrendelt
példányszámtól
függ,
előreláthatólag kb. 1500-2500 Ft-ba fog
kerülni. Szintén január 29-ig kérjük azok
jelentkezését, akik a könyvet megvásárolnák.
A találkozóval és a könyvvel kapcsolatosan
részletesebb tájékoztatót Gérczei Mónika
polgármestertől, és Kerkainé Domján Csilla
képviselőtől kapnak.

Januári programok
• Január 17-én kerül sor az egyházközség
szervezésében jótékonysági bálra. A bál
bevételét a szervezők a templom villamos
hálózatának és fűtésének korszerűsítésére
fordítják.
• Január 20-án este 18.00 órakor a
művelődési házban az idei programok
koordinációjáról tartunk megbeszélést,
melyre az önkormányzat várja a civil
szervezetek képviselőit.
Ezt követően 19.00 órától az idei
farsangról lesz részletes megbeszélés,
melyre várjuk a lehetséges szereplőket,
szervezőket ötleteikkel együtt.

Testvértelepülési hírek
Székelykeresztúr település idén ünnepli
fennállásának 550. évfordulóját. Ebből az
alkalomból több ünnepséget is rendeznek a
városban. Köztük az augusztus 7-8-án
megrendezendő Keresztúr Napokat, melyre
minden testvértelepülés meghívást kap. A
2008. november 7-én tartott szövetségi
gyűlésen Köblös Domonkos, Székelykeresztúr
alpolgármestere átadta a város és Fiatfalva
városrész meghívását. Így idén számunkra is
lehetséges, hogy pár napot székelyföldi,
fiatfalvi barátainkkal töltsünk. A szervezés a
kora tavaszi időszakban székely barátaink
részéről elindul, a részletekről folyamatosan
tájékoztatatást adnak. Arra kérünk minden
utazni
szándékozót,
hogy
szándékukat
jelezzék Gérczei Mónika polgármesternél.
Természetesen, ha bővebb információval
rendelkezünk, azt folyamatosan közzé tesszük
az érintetteknek.

Keresztúri Szövetség Hírei
Ez évben, szeptember 4-6. között kerül
megrendezésre
az
idei
találkozó,
Balatonkeresztúron, amely egy kicsit talán más
lesz, mint az eddigiek, hiszen a X. jubileumi
találkozóra kerül sor. A balatonkeresztúri
rendezők kb. 1000 fő szállását tudják
megoldani, így minden település utazó
létszámát valamilyen szinten korlátozni kell.
Ezért igazán fontos, hogy aki ezen a
találkozón részt kíván venni, utazási szándékát
január 29-ig jelezze.
A szövetség a jubileumi találkozóra könyvet
kíván kiadni, melynek címe: Keresztúrok
Könyve. A könyv tartalmazza az eddigi
találkozók rövid leírását, és a tagtelepülések

Önkormányzati hírek
A község önkormányzata 2008.év januárjában
pályázatot adott be az Európai Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott
falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető
támogatásra. A pályázat elnyerése esetén
lehetőség nyílik közterületek rendbetételére,
parkosítására (polgármesteri hivatal és
művelődési ház udvara), és új, szép kivitelű
buszmegállók elhelyezésére. A pályázat

finanszírozásához az önkormányzatnak 20 %
önerővel kell rendelkeznie.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2008.
december
30-i
rendkívüli
gyűlésén
felülvizsgálta a helyi adókról szóló 2001-ben
alkotott rendeletet. A helyi adórendelet alapján
a befolyt adóbevételt az önkormányzat köteles
a települési infrastruktúra színvonalának
javítására
valamint
környezetvédelemre
fordítani. A testület az elkövetkező évek
fejlesztéseinek érdekében az adó mértékének
emelését határozta meg.
Szintén 2008. december 30-án zajlott a
körjegyzőséghez tartozó 7 település közös
testületi gyűlése, melyen szó esett az idei
vízdíj emeléséről is. Az Észak-Zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. a közös vízbázist fenntartó
települések testületeinek 9%-ról szóló emelést
javasolt a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Az önkormányzatok döntése alapján további
tárgyalásokat kell folytatni az üzemeltetővel a
kisebb mértékű emelés érdekében.
A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás 2008-ban létrehozta a
Támasz
Alapszolgáltatási
Szociális
Intézményt. Ennek keretében 2009. január 1től lehetőség nyílt, hogy Petrikeresztúron 2 fő
szociális gondozó dolgozzon Kissné Pais Ildikó
és Farkas Tiborné személyében. Ezáltal az
időskorúak, rászorulók mindennapi életének
minél hatékonyabb segítése valósul meg.
Az Intézmény Tófeji Intézményegysége
gyűjtést szervez rászorulók részére. Ha
Önnek, vagy gyermekeinek megunt játékai,
vagy feleslegessé vált ruhái, cipői, könyvei,
bútorai, használati tárgyai vannak, jelezze azt
telefonon Balogh Melinda családgondozónál
(Gellénháza Körjegyzőség, tel.: 30/571-6625),
vagy közvetlenül a tófeji központban (tel.:
30/573-5095).
A
község
önkormányzata
tárgyalást
kezdeményezett a kábel tv-t üzemeltető
társasággal, annak érdekében, hogy további
csatornák, több programcsomag lehessen jobb
minőségben. A megbeszélések eredményéről
tájékoztatni fogjuk a tisztelt lakosságot.
FONTOS FIGYELEM FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosok, mint azt már Önök tudják, a
Pató-hegyre felvezető úton elhelyezkedő,
megszüntetett hulladék lerakóhely már évek
óta nem üzemel. Ennek ellenére folyamatosan
nő az ott illegálisan elhelyezett hulladék
mennyisége. Az idei évben megtörténik a
terület teljes rekultivációja. Tisztelettel felhívjuk

a lakosok figyelmét, semmiféle szemetet,
építési törmeléket ott elhelyezni szigorúan
tilos. Amennyiben a polgármesteri hivatal
tudomására jut, hogy ezen a helyen illetve a
településhez tartozó bármely zöldfelületen
bárki illegálisan hulladékot helyez el, azt a
legszigorúbban bünteti.
Közérdekű információ
A Kultúrház Könyvtárában, a nyitvatartási
időben a leselejtezett könyvek kiárusításra
kerülnek 10,- Ft/db áron.

Weörös Sándor: Újévi jókívánságok
Pulyka mellé, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?
Tiszta ötös bizonyítványt*,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.
A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.
Kiadja: Petrikeresztúr Község Önkormányzata
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