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2009. március
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt márciusban
Idén március 21-én rendezte az idősek napi
ünnepséget az önkormányzat és a helyi
vöröskereszt.
Hisz szép ez az élet
Fogytig, ha kíméled
Azt ami maradt;
Csak az õsz fordultán,
Leveleid hulltán
Ne kivánj nyarat.
Bár füstbe reményid, –
S egeden felényit
Sincs már fel a nap:
Ami derüs, élvezd,
Boruját meg széleszd:
Légy te vidorabb.
Az öregedõ Arany János írta ezeket a sorokat
„Mindvégig” címû versében. A költõ a tõle
megszokott bölcsességgel ír az öregségrõl,
elfogadva az elfogadhatatlant, megbékélve a
sorssal, s derûsen szemlélve életének õszét.
„Nem jó megöregedni” – mondják idõseink,
hátuk mögött életnyi munkával, tapasztalattal,
küszködéssel, aggódással és csalódással. De
amikor ezt mondják, akkor sem magukra
gondolnak, hanem utódaikra, arra intve õket,
ne fecséreljék el napjaikat, s alkotó munkával,
tevékenyen és hasznosan éljék életüket, s hiú
reményekért,
pillanatnyi
örömökért
ne
taszítsák
el
maguktól
a
pilleszárnyú
boldogságot. Az idõs emberekben ez a
legtiszteletreméltóbb: az önzetlenség, az
utódok iránt érzett felelõsség. Akkor boldogok
igazán, ha gyermekeiket, unokáikat annak
látják. Egy gyermekmosoly többet ér nekik
minden pénznél, karátnál. Õk már tudják az
élet kulcsszavát, legfõbb parancsszavát, amire
mi
a
mindennapos
rohanásban,
pénzkeresésben szinte ügyet sem vetünk. Ez
a szó: szeretet. Alfája és ómegája az
emberiségnek. Értelme és titka törékeny és
küzdelmes létünknek.
Ezt az önzetlenséget, szeretet, felelősséget
gyűltünk össze megköszönni a kultúrházban.
A
megjelent
szépkorúakat
a
Magyar
Vöröskereszt helyi szervezete nevében Füle
Tiborné titkár, majd az önkormányzat részéről

Gérczei Mónika polgármester köszöntette. A
falu apraja és nagyja színes műsorral készült e
napra. Az ünnepeltek láthattak hastáncot,
vidám jeleneteket, néptáncot, hallgathattak
népdalokat. A késő délutáni programot a helyi
asszonyok által főzött vacsora és táncos
mulatság zárta. A zenéről Pirzsók László
gondoskodott. A szervezők otthonukban
köszöntötték településünk legidősebb női és
férfi lakosát: Horváth Jánosnét (Kati nénit), és
Vass Feri bácsit.
Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Az első 3 forduló eredménye:
2009.Március 15.
16.forduló
Botfai LSc - Petrikeresztúr KSE
Felnőtt: 7:0, Ifjúsági: 4:2
2009.Március 22.
17.forduló
Petrikeresztúr KSE - Zalatárnok SE
Felnőtt: 4:2, Ifjúsági: 5:4
2009.Március 29.
18.forduló
Söjtör DFSE - Petrikeresztúr KSE
Felnőtt: 4:0, Ifjúsági: 2:4
Következő hazai, 19.forduló
2009.Április 5. 14 óra, 16 órai kezdettel
Petrikeresztúr KSE - Zalacséb SE
HAJRÁ PETRIKERESZTÚRI KSE!!
Az egyesület adószáma: 19956569-1-20.
Körjegyzőségi információ
Tisztelt petrikeresztúri lakosok!
A
körjegyzőséghez
tartozó
települések
együttes
képviselőtestületeinek
döntése
alapján 2009. március 1-től az építés-hatósági
jogkör a körjegyzőségen megszűnt.
A petrikeresztúri lakosok építés-hatósági
ügyeinek intézése a jövőben Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Polgármesterei
Hivatalának építés-hatósági osztályán történik.

Közérdekű információ
A Zalaegerszeg és Térsége
Kistérségi Társulás hirdetése:

Többcélú

A következő néptánc oktatás időpontja: április
9. csütörtök, 18.00 óra.
•
•
Önkormányzati hírek
Tisztelt hegyi gazdák!
Nagy örömünkre szolgál, hogy múlt héten az
E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
részéről megkaptuk a Pató-hegyi ill. Keresztúri
hegyre vonatkozó hálózati csatlakozási
szerződést. Ez korántsem jelenti azt, hogy az
elkövetkező hetekben már elindul a fejlesztési
munka, de reményeink szerint néhány
hónapon belül az E.on elkezdi a munkálatokat.
Kérjük további türelmüket és megértésüket.

Az Unilever Magyarország Kft. tovább folytatja
„Főzzön 8 játszóteret!” programját. Delikát
termékek csomagolásán lévő vonalkódot kell
eljuttatni a cégnek, akik a beküldő települések
között. Gyűjtsük együtt a vonalkódokat: a
művelődési házban, nyitvatartási időben várjuk
a csomagolásokat, melyeket továbbítunk a
pályázat kiírónak.
A kultúrházban, az elkövetkezendő hetekben a
nyitva tartási órákban a húsvéti készülődés
jegyében különböző kézműves foglalkozást
tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A kultúrház április 10-én, pénteken zárva lesz.

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot
szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
/népköltés/
Örömteljes és kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk községünk minden lakójának!

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

