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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt novemberben
2011. november 4-én Kaposkeresztúr adott
otthont a Keresztúri Szövetség őszi ülésének.
Községünket Meiszter János és Kerkainé Domján
Csilla képviselte a gyűlésen. Értékelték az idei
találkozót és természetesen a jövő évi találkozó
előkészítése is elkezdődött.
2012. augusztus 24-26. között Sajókeresztúron
lesz a következő találkozó. A tervezett részvételi
díj 10.000,- Ft/fő + útiköltség. A megnyitóra
augusztus 24-én, pénteken délelőtt 10.00 órakor
kerül sor, a szállás a Miskolci Egyetem
kollégiumában lesz. Sajókeresztúr település
szeretettel hívja és várja a keresztúriakat, ennek
megfelelően előzetes igényfelmérést szeretnének
készíteni még ez évben. Kérjük azokat, akik a fenti
feltételek mellett részt vennének a találkozón,
december 15-ig jelezzék Gérczei Mónika
polgármesternél szándékukat. Ez a jelentkezés
még
lemondható,
hozzávetőleges
létszám
felméréshez szükséges, de természetesen azért
komolytalanul sem lehet venni, csak az
jelentkezzen, aki anyagilag is tudja vállalni az
utazást.
November
21-én,
hétfőn
országos
katasztrófavédelmi gyakorlat volt. Ezt megelőzően
több felkészítés is volt azok számára, akik
esetleges katasztrófa esetén feladatot kell, hogy
ellássanak. A vonatkozó törvény értelmében, a
helyi katasztrófavédelmi vezető a mindenkori
polgármester, ennek megfelelően a kistérségi
tanácsülés keretében oktatás hangzott el az
önkormányzati vezetők számára a feladatokról,
jogszabályokról. A polgármesterek képzése mellett
minden településről még két ember került
oktatásra, akik esetleges veszély esetén használni
tudják
a
település
riasztó
berendezését.
Petrikeresztúrról Szép István falugondnok, a
polgárőrség részéről Horváth Richárd vett részt
(aki
egyébként
megyei
katasztrófavédelmi
gyakorlaton is megfelelt már).
A november 21-i országos gyakorlat leginkább az
információk terjedésének felmérésére szolgált, a
média bevonására került sor. E mellett este 6
órakor 6 másodperces úgynevezett „morgató”
hangot hallhattak. Ez a legalacsonyabb riasztás
hangjele. Remélhetőleg soha nem fordul elő éles
riasztás, de ha igen, akkor ennél nagyobb,
élesebb hangjelzést fognak hallani, és ennél
hosszabb ideig. (120 másodperc, váltakozó
hangmagasság). Legnagyobb fokozat a légiriadó

hangjelzése (150 másodpercig tart, háromszor
ismétlődik 30 másodperces szünetekkel).
Éles riasztás esetén az a legfontosabb, hogy
próbáljuk megőrizni nyugalmunkat, a sziréna
megszólalásakor mindenki a lehető legrövidebb
időn belül zárt helyre, a lakásokba menjen be.
Kapcsoljuk be a rádiót, televíziót, leginkább a
térségei híradásokat kell keresni (pl. Zeg Tv.), hisz
itt kapunk helyi felvilágosítást. A művelődési
házban található riasztó alkalmas közlemények
továbbítására
(mikrofon
segítségével),
így
leginkább innen hallhaltnak aktuális információt.
Aki gépjárművel közlekedik, minél hamarabb lakott
területre menjen, és ott közintézményekbe kell,
hogy
bemenjen.
A
katasztrófavédelmi
szakemberek,
rendőrség
esetleges
megérkezéséig a legszükségesebb holmikat,
értékeket kell összepakolni, felkészülve a
kitelepítésre.
Tisztelt Lakosok!
Ezek az információk egy kicsit megborzolják a
gondolatokat. Remélhetőleg soha nem lesz
szükség
ezekre
az
információkra,
de
mindenképpen szükséges tudnunk, mit kell
tennünk veszély esetén.
Decemberi programok
December 2-án, pénteken este 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése. Fontos! A
gyűlésen minden polgárőrnek vizsgalapot kell
kitölteni, egyébként nem láthat el szolgálatot.
Emiatt is kérjük a tagságot, vegyen részt az
ülésen!
Kedves Gyerekek!
Biztosan jók voltatok,
hisz a jó öreg Mikulás
bácsi megírta nekünk,
hogy idén is eljön
Petrikeresztúrra.
2011. december 6-án, kedden 18.00 órakor vár
benneteket a Művelődési Házban!
December 10-én, szombaton este 18.30-kor tartja
évzáró bankettjét a sportegyesület a művelődési
házban. Ezt követően bál lesz, melyre szeretettel
hívjuk és várjuk a szórakozni vágyókat. Zenél:
Éder Gabeee.
December 13-án, kedden 17.00 órától kézműves
foglalkozást tartunk: karácsonyi mézeskalácssütés
lesz. Hozzatok magatokkal formákat, díszítéshez

anyagokat (pl. .dió, színes cukor vagy amit
szeretnétek).
Advent utolsó vasárnapján, december 18-án,
délután a Művelődési Házban a Petrikeresztúri
Amatőr Színjátszók előadásában karácsonyi
koncertet hallgathatnak, láthatnak.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
December
elején
a
Keresztúri
Hírek
különszáma még megjelenik, ahol az év végi
programok részletes bemutatásra kerülnek.
Karácsonyi műsor próbái:
December 2. péntek 17.30 óra.
Lehetőleg minden szereplő jöjjön, hisz itt kerülnek
kiosztásra a szövegek, és dalok. Kérünk
benneteket, pontosak legyetek, a próbát követően
a polgárőrök vizsgáznak, és szükségük van a
művelődési házra. Gyerekeket is várjuk!
Többi próba időpontja:
December 4. vasárnap 16.00. óra
December 9. péntek 18.00 óra
December 11. vasárnap 17.00 óra
December 16. péntek 18.00 óra
Néptáncosok figyelmébe!
A megbeszélések szerint hétfőnként 19.00 órakor
vannak a próbák. Mindenképpen nézzetek a
honlapra,
mert
ha
változás
lenne,
ott
olvashatjátok, illetve a facebook-on is hírül adjuk.
Közérdekű információk:
Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót. Kérjük a
segíteni szándékozókat, hogy a Művelődési Ház
nyitvatartási idejében adják le a gyűjtött kupakokat.
Közreműködésüket ezúton is köszönjük.

Decemberi jeles napok, ünnepek
December 1. AIDS Elleni Világnap
December 4. Szent Borbála
Bányászok, tüzérek védőszentje.
Advent 2 vasárnapja

emlékünnepe.

Adventkor
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás...
(Ágh Tihamér)

December 6. Szent Miklós napja

Kis-Ázsiában. Született, 19 éves volt, amikor
nagybátyja (szintén Miklós myrai püspök) pappá
szentelte. A szüleitől örökölt vagyont szétosztotta
a szegények között. Segítette a szegény
gyermekeket és ezért szentnek tartották őt.
December 11. Advent 3. vasárnapja
A hagyomány szerint ilyenkor a rózsaszín gyertyát
gyújtjuk
meg
adventi
koszorúnkon.
Ez
örömvasárnap (gaudete), az Úr eljövetelének
közelségét ünnepeljük.
December 13. Luca napja
Luca napjához több népszokás is kapcsolódik. A
következő év termését próbálták megjósolni a
Luca-búza
keltetéssel.
Luca
napján
búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence
közelében, amelyek karácsony tájára zöldültek ki.
Később a kikelt búzával az adventi oltárt
díszítették. A Luca-naptár a régi magyar Lucahagyománykör egyik eleme, mi szerint a
következő esztendő januárjában a megfigyelési
helyen olyan idő lesz (átlagosan), mint Luca
napján (december 13.), februárban olyan, mint
Luca másnapján és így tovább egészen
karácsonyig, ami a következő decemberi
időjárásra utal.
December 18. Advent 4. vasárnapja
December 21. Tamás napja Hitetlen Tamás néven
emlegetett apostol emléknapja.
A téli népforduló, a csillagászati tél kezdete.
December 24. Karácsony vigíliája. Ádám-Éva
napja
December 25. Karácsony napja
December 26. Karácsony másodnapja, István
napja.
December 27. János napja. Szent János
evangélista ünnepe.
December 28. Aprószentek ünnepe
December 31. Szilveszter
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Októberi végi, novemberi eredmények:
11.ford. 10.30. Petrikeresztúr – Lakhegy 7-4, 7-1
12.ford. 11.06. Kávás – Petrikeresztúr 3-4, 1-3
13.ford. 11.13. Petrikeresztúr – Pakod 3-2, 4-0
14.ford. 11.20. Petrikeresztúr – Zalaszentgyörgy 1-2,1-2
15.ford. 11.27. Babosdöbréte – Petrikeresztúr 1-1, 4-5

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület ezúton
köszöni azoknak a segítségét, akik adójuk 1%-nak
felajánlásával támogatták az egyesület munkáját.
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