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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Év végi programok:
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).
A Petrikeresztúri Amatőr Színjátszó Csoport és a
község önkormányzata szeretettel hívja és várja Önöket
december 18-án, vasárnap délután, 16.00 órára a
művelődési házba karácsonyi ünnepségünkre.

December 23-án, pénteken a művelődési ház nem lesz
nyitva.
December 30-án, pénteken, az év utolsó nyitvatartási
napján, 16.00 órától hosszabbított nyitva tartással
várjuk az érdeklődőket.
December 31-én a művelődési házban szilveszteri
batyus bál lesz, érdeklődni és jelentkezni a Pompadúr
presszóban lehet.

Év végi gondolatok
A 2011-es évet úgy vártuk, mint a megoldások évét. Vártuk a pozitív változásokat, melyek megoldást hoznak saját és
családunk, közösségünk problémáira is. Év végéhez közeledve már bátran állíthatjuk, nem így képzeltük el ezt az évet.
Ahogy családi életünkben számvetést készítünk, a falu gazdálkodásáról, lehetőségeiről is illik pár gondolatban
elmélkedni. 2010. év nyarán megvalósult pályázat utólagos elszámolása után, még tavaly év végén megkaptuk a
támogatást, így az önkormányzat anyagi helyzete stabilizálódott. Az elmúlt években szűkült a hazai pályázati lehetőségek
tárháza, ennek ellenére több pályázatot is készítettünk és adtunk be. Ezek közül legnagyobb volt a sportöltöző és pálya
felújítása, ami sajnos nem nyert. Színjátszó csoportunk nyert támogatást jövő évi programjainak megvalósítására, és még
két elbírálatlan pályázati kérelmünk van, falunapi rendezvényre, és testvértelepülési találkozóra. Ezek elbírálása
várhatóan jövő év elején lesz. Közművelődési támogatásból sikerült még 40 db széket beszerezni a művelődési házba,
illetve ugyanebből a támogatásból laptop-t is, ami nagy segítséget ad a műsorok készítéséhez. Önerőből is sikerült kisebb
feladatokat megvalósítani. Tavasszal befejeztük a sportpálya csapadék elvezetésének megoldását. Saját megvalósításban
(közmunka programok igénybevételével és lakossági közreműködéssel) felújításra került a sportpályát körbevevő korlát,
kifestésre került a sportöltöző, és posta bejárati helyisége is. A temetőben a kiskapukat zárhatóra szereltük, és le lettek
festve. Ezek mind-mind kis eredmények, a csökkenő állami támogatások mellett azonban ezeknek is örülni kell.
Folyamatosan hírt kapunk a médiában, hogy települések sokasága van eladósodva, sok helyen csődbiztos irányítja a faluk
gazdálkodását. Községünk nincs ilyen helyzetben, jelenleg rendelkezünk némi tartalék kerettel is, ami egy esetleges
nyertes pályázat önerejeként szolgálhat. A jövő évi költségvetési és adóváltozások azonban kedvezőtlen változásokat
sejtetnek, ha drasztikusan akarunk fogalmazni, a kistelepülések sorsa megpecsételődni látszik. A kedvezőtlen változások
sajnos a lakosságot hátrányosan érintő intézkedéseket is eredményezhetnek. Nem kívánjuk a lakosságot a bevezetésre
kerülő új adótételekkel sújtani (elég teher van amúgy is a családoknál), az önkormányzat stabilitása azonban ezt
megkövetelheti. (Tájékoztatásul: a szomszédos településeken magasabb összegűek a helyi adók, illetve a szemétszállítási
díjat is lakosság fizeti.) Jövő év január végén lesz ismeretes az önkormányzat 2012. évi költségvetése, a lehetőségek
ismeretében február hó elején, közepén tartunk falugyűlést, ahol részletes tájékoztatást adunk a falu helyzetéről,
lehetőségeiről.
Egy falu élete nemcsak a fejlesztésekről kell, hogy szóljon, fontos a közösségi élet ápolása, továbbfejlesztése, hogy az itt
élő embereknek ne csak egy települést jelentsen a falu, ahol a házuk áll, hanem tekintsék igazi otthonuknak
Petrikeresztúrt. Községünkben több civil szervezet is működik, akik munkájukkal segítik a közösségi élet fejlődését és
számos magánszemély is hozzájárul e munkához. Az elkövetkező időkben egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az ő
tevékenységüknek, hisz a kis települések fennmaradásának szinte egyetlen esélye, ha lakói felismerik saját magukban és a
közösségben rejlő lehetőségeket.
Kedves keresztúriak!
Karácsonyra készülünk. Kétezer esztendő óta karácsony a megpihenés napja, a befelé fordulásé, a család és a gyermek
ünnepe.
A reklámokból boldog családok vigyorognak ránk, látszik, hogy minden szép és jó, együtt kibontják a csodálatosnál
csodálatosabb ajándékokat, és mindenki örül. Mi azonban tudjuk, hogy a körülöttünk lévő világ nem ilyen. Csalódott,

problémáikba zárkózott emberek sokasága alkotja hazánkat. „Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az
emberek.” –írja Jószef Attila. Milyen szép lenne, ha e képzeletbeli tűz köré állítanánk egy óriásfenyőt sok ezer gyertyával,
aranycsengővel, s előtte gyermekek énekelnének. Így várnánk, a kis Jézus születését, hogy csalódottságunkat,
szomorúságunkat messze repítse, fölnyissa a szemünket a szépre, a jóra, hogy befogadjuk karácsony igaz üzenetét, a
szeretet. Lassítsuk le tehát rohanó világunkat, álljunk meg ezen a szent ünnepen legalább egy kis időre, hogy
meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni, tudunk-e örülni egymásnak, és ha igen, akkor más dolgunk nem
lehet a világon, küzdeni a legnemesebbért: egymásért.
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Ezekkel
a
gondolatokkal kívánunk
keresztúri
minden
lakosnak
szeretetetteljes, áldott
ünnepeket. Kívánjuk,
hogy a következő évben
kitartással, hittel éljék
hétköznapi
életüket,
örüljenek az élet apró
csodáinak is. Legyenek
nyitottak a falu élete
felé, a közösség felé,
egymás felé. Az év
utolsó napjait töltsék
vidáman, boldog új évet
mindenkinek!

Tisztelt olvasóink!
A Keresztúri Hírek
decemberi száma 2012.
január hó első hetében jelenik meg. Az elkövetkezőkben is szívesen vesszük
ötleteiket az újság szerkesztésével kapcsolatban. Az újságon
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
kívül olvassák, nézegessék honlapunkat is, annak feltöltésével
Szerkesztőség:
Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
is igyekszünk naprakész információkat biztosítani.

www.petrikeresztur.hu

