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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Újévi köszöntő
Eltelt a 2010-es esztendő. Biztosan sokan vannak, sokan vagyunk, akik sokkal többet vártunk ettől az eltelt
évtől, mint amennyit valójában kaptunk. A mai kor embere rengeteg gonddal küzd, és bár a 2010-es esztendő a
változások éve volt, mégis rengeteg probléma maradt megoldatlan. Már az átlagfizetésből élő embereknek is
bizony okosan kell beosztani keresetüket. Abban a családban pedig, ahol valami probléma (munkanélküliség,
betegség, hitel) van még nehezebb a mindennapok küzdelme. A társadalom minden szereplőjét, családokat,
vállalkozásokat, önkormányzatot mind-mind érzékenyesen érintette a válság. És sajnos a válság nem erősítette
meg az emberi kapcsolatokat, sőt …
Ha egy kicsit is bele gondolunk, azoknál a családoknál ahol baj van, ott leginkább az összefogás segít, a
problémák generációs megoldása. Így kell, hogy legyen ez minden kisebb és nagyobb közösségben. Egy
ekkora település, mint Petrikeresztúr csak az összefogás révén maradhat talpon. Nincs más esélye a
kistelepüléseknek, csak ha megőrzik hagyományaikat, ünnepeiket, ha tiszta és jószándékú célokért
összefognak lakói.
Arra kérem Önöket, bizalommal tekintsenek a 2011-es esztendőbe. Az itt élőkben legyen annyi akarat, lendület,
hogy az évet tartalmasan, értékteremtő módon tudjuk kihasználni. Figyeljük az előttünk álló lehetőségeket, ez
az év hozzon megoldást minden emberi és társadalmi problémára.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden petrikeresztúri lakosnak boldog, békés és sikerekben gazdag új
esztendőt!
Gérczei Mónika polgármester
Ez történt decemberben
November végén és decemberben változatos
programokkal várta a művelődési ház a falu
lakosságát, mindenki megtalálhatta maga számára a
legjobb kikapcsolódást.
November végétől minden csütörtök este néptánc
oktatás zajlott, mely sok érdeklődőre, táncolni
szerető falubelire talált. Az oktatás 2011-től
folytatódik, változatlanul minden csütörtökön 18.30kor lesz, reményeink szerint a helyi néptánc csoport
műsoraival színesíti a falu kulturális életét.
November utolsó hétvégéjén a Petrikeresztúri
Közösségfejlesztő Egyesület várta az érdeklődőket.
Pénteken egy olasz estére, szombaton egy
közösségi programra, melyben volt kézműves
foglalkozás az Advent jegyében, egészséges
életmóddal kapcsolatos előadás, melynek keretében
megismerkedhettek a résztvevők gyógynövényekkel,
természetes kozmetikai szerekkel, egészséges
ételekkel.
December 4-én a sportkör tartotta hagyományos
évzáró bankettjét, majd 5-én, a keresztúri gyerekek
(mert itt mindenki jó) örömére eljött a Télapó is.
Megérkezéséig egy vidám jelenetet nézhettek meg,
majd a nagyszakállú, öreg Mikulás a várva-várt
ajándékokat is kiosztotta.
12-én vasárnap délután 16.00 órától játszóház várta
az érdeklődőket.
A hagyományos karácsonyi műsor december 18-án,
szombaton délután, 16.00 órakor volt. Az
ünnepségen szép számmal voltak jelen a falu lakói,
a fellépők műsorukkal karácsonyi hangulatot
varázsoltak.

28-án, kedden a Petrikeresztúri Közösségfejlesztő
Egyesület és az önkormányzat közös programmal
várta a falu lakóit. Szünidei matinéval egybekötött
klubest volt, vetítéssel, beszélgetéssel, év végi
koccintással töltöttük az estét.
December 31-én a művelődési ház egy vidám óév
búcsúztatónak adott otthont, jó hangulatban
köszöntötték a résztvevők az újévet.
A művelődési ház, az önkormányzat a civil
szervezetek összefogásával a 2011-es esztendőben
is szeretettel hívja és várja a programokra a falu
lakóit.
Januári programok:
• Néptáncosok figyelmébe!
Kedves táncosok, idén folytatjuk a néptánc
oktatást!
A
megszokott
időpontban,
csütörtökönként este 18.30-kor lesznek a
próbák. Az idei első próba: 2011. január 6.
Fontos, hogy mindenki ott legyen, hisz január
22-én az első koreográfiával az első
fellépésünk lesz.
• Január 11-én, kedd este két megbeszélést
tartunk. 18.00 órára az önkormányzat hívja és
várja a civil szervezetek képviselőit, hogy az
idei programok koordinációs megbeszélését
megtartsuk, majd ezt követően 18.45 órai
kezdettel a polgárőr bál műsorát állítjuk össze,
minden szerepelni vágyót várunk.
• A közösségfejlesztő egyesület által szervezett
filmklub időpontja: január 28. péntek 18.00
óra.

MEGHÍVÓ
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület 2011. január 22-én
a Művelődési Házban vacsorával egybekötött bált
rendez, melyre ezúton tisztelettel hív minden
érdeklődőt.
Vendégeink részvételükkel támogatják az egyesület
munkáját, ezáltal hozzájárulnak Petrikeresztúr
közbiztonságának elősegítéséhez, megőrzéséhez.
Programok:
• 18.30 – 19.00 vendégek fogadása
• 19.00 – 19.20 köszöntők
• 19.20 – 20.00 ünnepi kulturális műsor
• 20.00 – tól vacsora
A vacsorát követően kezdetét veszi a hajnalig tartó
bál, a talpalávalóról a Negro együttes gondoskodik.
Éjfélben tombolasorsolás!
A vacsorás belépő ára: 2500,-Ft/fő, mely
megvásárolható Horváth Richárdnál, Hári Istvánnál
és a Pompadúr Presszóban.
Jelentkezési határidő: 2011. január 18. kedd.
22.00 órától a bál nyitottá válik, lehetőség van
minden szórakozni vágyónak, hogy részt vehessen
az est további részén. A belépő ára ez esetben
1000,- Ft/fő.
Aki a bálon nem veszt részt, de lehetősége van anyagilag
támogatni az egyesületet, megteheti bármelyik vezetőségi tagnál
(Németh Árpád, Horváth Richárd, Hári István). A támogatás
összegéről hivatalos nyugtát állít ki az egyesület.

A bál alkalmával szívesen fogadunk tombola
felajánlásokat!
Várjuk jelentkezésüket! Minden résztvevőnek jó
szórakozást kívánunk!
Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
November 28 – án, Nagylengyelben került sor az
elmaradt 6. forduló mérkőzésének lejátszására,
melynek eredménye:
Petrikeresztúr – Zalaszentgyörgy 4-1, 0-4.
Az őszi forduló után a tartalék csapat a 9., a felnőtt
csapat a 6. helyen áll a tabellán.
Az egyesület november elején megkapta a 2009. évi
SZJA 1% felajánlások összegét (152.859,- Ft-ot),
melyet az egyesület működési célokra fordít, és
tisztelettel köszön minden felajánlónak!
Önkormányzati hírek:
• Még az ősz folyamán elkezdtük több
önkormányzati út rendbetételét. A sok csapadék
illetve a korai hideg tél beállta miatt azonban még
maradtak hátra munkák, melyet a rossz idő
befejtével folytatunk.
• A körjegyzőséghez tartozó települések közös
testületi gyűlése zajlott december 21-én,
Gellénházán. Döntés született az intézményi

•

étkezési térítési díjak 2011 évi változásáról: a
rezsiköltség bruttó 234 forint, a nyersanyag
költség óvoda esetén 300, menza esetén 270,
napközi esetén 398 forint lesz. A közös testület
elfogadta az általános iskola pedagógiai
programjának módosítását. Sor került a 2011. évi
ivóvíz díjának megállapítására, mely szerint az
vízdíj nem került emelésre.
2011. januárjában átalakul a szemétszállítás
rendszere, január 7-én, pénteken még a régi
szerint zajlik a szállítás, de azt követően már
nem. Várhatóan az év második hetében bővebb
tájékoztatót adunk ki ez ügyben, amely minden
lakoshoz el fog jutni.

Felhívás!
Községünk - a statisztikák alapján - a biztonságos
települések közé sorolható. Az elmúlt években azonban
- gondoljunk csak vissza 2008. év őszére - olyan
események történtek, melyek többek számára hatalmas
anyagi vesztességgel jártak, és felborzolták a falu
lakosainak kedélyeit. Azóta is történtek kisebb lopások,
de talán bűncselekmények terén az elmúlt hónapokban
csendesebb időszakot élhettünk meg. Ez annak is
köszönhető, hogy a helyi polgárőr egyesület tagjai most
már hetente 5 napot, éjszakát is járőröznek, vigyáznak
a közintézményekre, üzletekre és az egész falu
biztonságára. A településen zajló rendezvények
nyugalmára felügyelnek, temetésék alkalmával szintén
jelen vannak.
Az egyesület 2009-ben, és 2010-ben is nyert
támogatást, amelynek segítségével sikerült elindítani a
munkát illetve alapvető és nélkülözhetetlen eszközök
beszerzésére került sor. Az önkormányzat is hozzájárult
a tavalyi évben a működéshez, illetve az idei
koncepcióban is elkülönített támogatási összeget. Az
egyesület
tagjai
anyagi
téren
is
jelentősen
hozzájárulnak a működéshez. Egyrészt tagdíjat
fizetnek, másrészt idejükön, munkájukon felül saját
gépkocsikkal járőröznek.
Az önkormányzat és az egyesület jó kapcsolatot tart
fenn a gellénházi rendőrőrssel. Az őrs állományi
létszáma 5 fő, és 9 településen látnak el szolgálatot, így
mindenképpen fontos, hogy polgári szerveződések
révén váljon biztonságos környékké szűkebb és tágabb
lakókörzetünk.
A
szomszédos
településeken,
Nagylengyelben
és
Gellénházán
is
működik
polgárőrség, velük is együttműködve dolgozik a
petrikeresztúri egyesület.
Településünk biztonsága mindannyiunk érdeke!
Ahhoz, hogy az egyesület nyugodt anyagi feltételek
mellett
végezhesse
munkáját,
mindenképpen
szükséges a társadalmi összefogás. Január 22-én,
szombaton az egyesület szervezésében évzáró –
évindító
bankettre
kerül
sor.
Részvételükkel
támogathatják a polgárőrség munkáját, illetve most a
rendezvény kapcsán az egyesület szívesen fogad
anyagi támogatásokat.
Az egyesület munkáját megköszönve kívánok minden
polgárőrnek eseménymentes szolgálati napokat,
szerencsés új évet!
Gérczei Mónika polgármester
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