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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt novemberben
Nevünk és szívünk összeköt – Szövetségi
ülés Petrikeresztúron
2009.
november
6-án
tartotta
soros
közgyűlését a Keresztúr Nevű Települések
Szövetsége Petrikeresztúron.
A szövetség közgyűlése évente négyszer
ülésezik, általában februárban, májusban, a
találkozók
idején
(augusztusban
vagy
szeptemberben), és év vége felé közeledve
novemberben. Az éves találkozókat – melyek
általában egy-egy hosszú hétvégére esnek és
800-1000 fő részvételével zajlanak – a
szövetség nagyobb települései vállalják fel. A
közgyűlések azonban „körbe járnak” az
országban, így a kisebb települések is otthont
adnak a gyűléseknek, ezáltal is lehetőséget
adva egymás jobb megismerésének.
A novemberi 6-i közgyűlés megszervezését
Petrikeresztúr Község Önkormányzata vállalta
fel.
A polgármesterek, alpolgármesterek 11 órakor
kezdték meg a művelődési házban gyűlésüket,
melyen, többek között az idei találkozó
értékelését, a 2010. évi költségvetés tervezetét,
és munkatervét, a jövő évi találkozó
előkészítését vitatták meg. A 2010-es
találkozónak, Székelykeresztúr ad otthont.
A gyűlést és ebédet követően rövid
kiránduláson vettek részt a jelenlévők
megismerve
Petrikeresztúrt,
Göcsejt.
A
kirándulás során ellátogattak Söjtörre is, a
Deák emlékházat nézték meg.
A vacsora Pató-hegyen volt, ahol is már
kötetlenebb formában lehetett megvitatni a
településeket
érintő
problémákat,
nehézségeket. Szóba került például a jövő évi
költségvetéshez kapcsolódó önkormányzati
megszorítások témája, a települések romló
közbiztonsága,
pályázati
lehetőségek,
közösségi munkák kihívásai.

A Petrikeresztúron zajló szövetségi ülést a
résztvevők sikeresnek értékelték. Nemcsak a
szövetség ügyeit tárgyalták; a települések
egyéb ügyei is napirendre kerültek; a
problémák megoldásaira jó gyakorlatokat
ismerhettek meg, vehettek át egymástól.
2009. november 21-én, szombaton a
Petrikeresztúri Községi Sportegyesület tartotta
idényzáró bankettjét. A banketten, a focistákon
kívül támogatók, segítők vettek részt.
2009. november 20-21-én a művelődési
házban két napos tréning zajlott a helyi fiatalok
részére az önkormányzat által elnyert IFJ-GYND-09-A/B-0013 támogatás keretében. Többek
között közösségfejlesztéssel, csapatépítéssel,
a helyi problémák feltárásával foglalkoztak. Ezt
a követően a fiatalok november 26-án részt
vettek az önkormányzat testületi ülésén, ahol
közelebbről megismerkedtek az önkormányzat
munkájával.
A
pályázatban
megfogalmazottaknak
megfelelően a fiatalok közösségi programot
valósítanak meg, melyre december 4-én este
18.00 órától várnak minden lakost. A
programon kötetlen beszélgetés, teázás, közös
karácsonyi filmnézés és csocsó-verseny zajlik.
A
fiatalok
csatlakoznak
a
decemberi
programokhoz, adventi készülődés jegyében
mézeskalács díszeket készítenek és hívják erre
a programra is a lakosságot.
Decemberi programok:
• December 4. Közös teázás, filmnézés,
kötetlen
beszélgetés
a
fiatalok
szervezésében.
• December 6-án 17.30 - kor érkezik a
Mikulás a művelődési házba.
• Ezt követően (18.30 –tól) kerül sor a
karácsonyi műsor első próbájára,
melyre szeretettel várjuk azokat a
személyeket, fiatalokat, gyerekeket,
akiknek fontos, hogy velük együtt
legyen szebb, és meghittebb a falu
karácsonyi műsora.

•

•

•

•

Karácsonyi műsor további próbái:
o December
8.
(kedd),
11.
(péntek), 12. (szombat), 15.
(kedd), 18. (péntek).
o A próbák kezdési időpontja a
felnőtteknek 18.30, előtte fél
órával pedig a gyerekeknek.
December
12-én
a
karácsonyi
készülődés
jegyében
kézműves
foglalkozásra várjuk az érdeklődőket. A
foglalkozásra
kérjük,
hozzanak
magukkal
tészta-szaggatókat, diót,
mogyorót,
díszítő
gyöngyöket,
habzsákot, stb.
December 20-án, vasárnap 17.30-kor
lesz a művelődési házban a karácsonyi
műsor, melyre szeretettel várunk
mindenkit.
December 31-ére újból meghirdetjük a
közös szilvesztert a művelődési házba.
Részletekről
Béresné
Zsuzsi
ad
felvilágosítást.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
Megalakult
a
Petrikeresztúri
Közösségfejlesztő Egyesület
November 27-én megalakult a Petrikeresztúri
Közösségfejlesztő Egyesület, melynek elnöke
Pálfi Tibor lett. A szerveződés célja, hogy
közösségbe gyűjtse mindazokat, akik pozitív
gondolkodásukkal, tetteikkel elősegítik a
település és a közösség fejlődését.
A
mottó
szellemiségében
a
hivatalos
bejegyzést követően mindenki tagja lehet
szervezetünknek, aki elmúlt 12 éves, egyetért a
céljainkkal, és ennek érdekében szeretne tenni
is valamit.
A tettrekészség és sok új ötlet ösztönzött
bennünket, hogy ne egy ifjúsági szervezetet
hozzunk létre, hanem a település lakosságát,
összefogó egyesületet, ahol mindenkinek van
helye, aki szeretné, ha még több program,
fejlesztés valósulna meg. A szervezet pályázati
forrásokat kíván felhasználni a fejlesztések
érdekében, szeretnénk pl: filmklubot, kézműves
foglalkozásokat, ifjúsági klubot, 24 órás
Petrikeresztúr-napot, helyi termékek vásárát
szervezni. Vannak még egyéb ötleteink is,
amiről folyamatosan tájékoztatást adunk.
Természetesen várjuk a lakosság javaslatait is,
hogy milyen programokkal, tevékenységekkel
tudnánk közösségünket, településünket előre
lendíteni. Szeretnénk, ha minél nagyobb
számban csatlakoznának hozzánk, hisz közös
erővel sokat tudunk tenni településünk
fejlődéséért. Egyesületi tagnak az elnöknél
lehet jelentkezni.

Az első rendezvény, amin részt veszünk 2009.
december 12-én 15.00 órakor lesz. Itt advent
jegyében kézműves tárgyakat, süteményeket,
ajándékokat szándékozunk készíteni.
Szervezetünk célja a közösségfejlesztés, a
partnerség kialakítása, ezért minden helyi
lakost tájékoztatunk, hogy meghívót senki
részére személyre szólóan nem küldünk,
rendezvényeinkre a település összes lakóját
várjuk.
Bízunk a sikeres együttműködésben, a közös
munkában!
Pálfi Tibor
egyesületi elnök
2010. augusztus 6-8. között Székelykeresztúr
város ad otthont a következő Keresztúr Nevű
Települések Találkozójának. A találkozó
étkezési, szállás, és utazási költsége (kb. 40 fő
részvételével számolva) előreláthatólag 40.000
forintba kerül. A szervezők előzetesen tájékozni
szeretnének a résztvevők számáról. Aki a
találkozón szeretne részt venni, kérjük,
december 20-ig jelezze Gérczei Mónika
polgármesternél.
A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás
kéri azon családok segítségét, ahol a
gyermekeknek megunt, de még jó állapotban
lévő játékai vannak, azt jótékony célra ajánlják
fel.
A
Mozgássérültek
Pető
András
Nevelőképző és Nevelőintézete mozgássérült
gyermekei kapnák az összegyűjtött játékokat. A
művelődési ház nyitvatartási időben, december
8-ig fogadja a felajánlott játékokat, melyet a
Társuláshoz továbbítunk.
Kérjük a lakosságot, hogy az otthonukba
összegyűlt kupakokat ne dobják szemétbe,
mert azokat összegyűjtjük és az érte kapott
összeget jótékonysági célra használjuk fel. A
művelődési házba nyitvatartási időbe lehet a
kupakokat szállítani.
Községi Sportegyesület hírei:
Az őszi forduló utolsó mérkőzéseinek eredményei:
10.31.
11.08.
11.15.

Zalavár – Petrikeresztúr
Petrikeresztúr – Csatár
Bak – Petrikeresztúr

4-5
1-1 ill. 1-2
1-4 ill. 2-6.

Az őszi idényt a felnőtt csapat a 4. helyen
fejezte be, míg a tartalék az 5. helyezett lett.

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
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