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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Programok:
2012. január 9-én az önkormányzat a civil
szervezetek képviselőivel tartott megbeszélést. A
gyűlésen az idei nagyobb volumenű programok
egyeztetésére került sor. Ezt követően a térség
településeivel is sikerült egyeztetni, annak
érdekében, hogy falunapok, fesztiválok ne
essenek egy időpontba. Közzétesszük az idei
programok tervezetét, változás természetesen
még előfordulhat, de igyekszünk a tervezettek
szerint haladni.
Éves programtervezet – Petrikeresztúr - 2012
Február 4. szombat: Ünnepi polgárőrségi ülés
Február 11. szombat: Farsang, műsor és bál
Március 31. szombat du.: Idősek napja
Május 6. vasárnap du. Anyáknapi műsor
Május 10-12. csütörtök-szombat: Keresztúr Nevű
Települések Szövetsége (KNTSZ) Sajó – Hejő
menti Diáktalálkozó (Sajó-, Hejőkeresztúr)
Július
11-15.Testvértelepülési
találkozó
Petrikeresztúron, szombaton falunap
Augusztus 24-25. KNTSZ fesztivál, Sajókeresztúr
Szeptember 16. vasárnap Szent
Kereszt
Felmagasztalása ünnep – a falu búcsúja
Október 6. szombat Szüreti felvonulás, bál
December 6. csütörtök este Mikulás ünnepség
December 23. vasárnap du. Karácsonyi műsor
Február 4-én, szombaton 17.00 órai kezdettel lesz
a Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület ünnepi
gyűlése. Az ülésen az egyesület 2011. évi
pénzügyi és szakmai beszámolójának, 2012. évi
szakmai és pénzügyi programjának megvitatására
kerül sor. Horváth Róbert a Zala Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke a polgárőr törvény változásairól
tart tájékoztatást.
Február 11-én, szombaton este lesz az idei
farsangi műsor. Szeretettel és tisztelettel várunk
minden keresztúri lakost, egy farsangi vidámság
mindenkire ráfér.
Farsangi próbák időpontjai:

Farsangi rendezvényünkre 2012.
február 11‐én, szombaton
18.00 órától kerül sor a művelődési
házban.
Programok:
• Jelmezes felvonulással kezdődik az est,
melyre a legkisebb gyerekektől az
aggastyánokig
várjuk
a
bátor
résztvevőket.
• Ezt követően a
gyerekek és fiatalok
műsorukkal
újból
életre
keltik
a
„Keresztúri
TV”
adását, ahol vidám
farsangi
műsorok
között Ludas Matyi
örökérvényű
története
is
megelevenedik.
• Farsangi édes meglepetés a
résztvevőknek!
• Zsákbamacska a legkisebbeknek!
• Pirzsók Pici közreműködésével hajnalig
szól a vidám zene!
• Tombola éjfélkor!
A rendezvény bevételét közösségi célokra
(többek közt néptáncos cipők vásárlására)
használjuk fel.
Zsákbamacska és tombola felajánlásokat szívesen
fogadunk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Hagyják hátra pár órára a hétköznapok
gondjait!

Önkormányzati tájékoztatók
Testvértelepülési találkozó Petrikeresztúron
Kedves Keresztúriak!
2006. augusztus óta Székelykeresztúr – Fiatfalva
testvértelepülésünk. Az elmúlt évek alatt számos
barátság kötődött, és sok közös élményt éltünk meg
együtt a távolság ellenére is. Legutóbb 2010.
augusztusában töltöttünk el - a Keresztúri Találkozó
alkalmával - pár napot Erdélyben, vendéglátóinknál.
A
megbeszélések
alapján,
közös
akarattal
szeretnénk
folytatni,
továbbépíteni
kapcsolatrendszerünket.
Ezek
alapján
idén
Petrikeresztúr község önkormányzata és lakossága
fogadja a fiatfalvi vendégeket. Sikerült egyeztetni
Székelykeresztúr város vezetőségével. Reményeink
szerint a város polgármestere is a delegáció tagja
lesz,
ezzel
is
erősítve
a
két
település
összetartozását.
Az egyeztetések eredményeként a következő
időpontban lesznek nálunk fiatfalvi barátaink: 2012.
július 11-15.
Hasonlóan a 2007-es itt tartózkodásukhoz szerda
déli, délutáni órákban érkeznének, és vasárnap
délelőtt
indulnának
haza.
Idei
falunapi
rendezvényünket is ennek megfelelően alakítanánk.
Kedves Vendégfogadók!
Várjuk azok jelentkezését, akiknek már kialakult
kapcsolatrendszere van, és eddig is szívesen
fogadtak pár napra szállóvendégeket, idén is tegyék
ezt meg! Természetesen azok jelentkezését is
várjuk, akik még nem voltak Erdélyben, de
kapcsolódnának e barátsághoz, lehetőségük és
kedvük van vendéget fogadni!
Kedves Keresztúriak!
Köblös Domonkos alpolgármester úrral történt
megbeszélés alapján, az az elképzelésünk, hogy
március végéig, legkésőbb április elején tisztázódik
mind a vendégcsaládok, mind pedig a fogadó
családok névsora. Ennek megfelelően folyamatosan
várjuk a fogadó családok jelentkezését!
Fiatfalvi vendégeink fogadása az önkormányzat és
vendégfogadó családok számára is kihívás, feladat.
Az ugyanebben az időben tartandó falunap is
számos feladatot jelent. Bízunk benne, hogy
Petrikeresztúr civil szervezeteinek tagsága, a falu
lakossága összefogással bebizonyítja, hogy jó
vendégfogadók és jó szervezők vagyunk. Várunk
minden konstruktív javaslatot és kézzel fogható
segítséget.
Szennyvízelvezés és tisztítás lehetősége
Petrikeresztúron
Tisztelt Lakosság!
A mai kor elvárásainak megfelelve, környezettudatos
gondolkodással élve nem maradhatunk le, mi
petrikeresztúriak
sem,
a
szennyvízelvezetés
megoldásáról. Az egyre szigorodó környezetvédelmi
előírások, uniós elvárások alapján nem lehetünk
biztosak abban, hogy hosszú évekig tartható még az

a helyzet, hogy mindenki, saját felelősségére,
jogszabályi előírásokat nem betartva oldja meg a
szennyvíz elhelyezés problémáját. Zala megye 257
településéből 167 településnek már megoldott a
szennyvíz kezelése.
A szennyvíz kezeléssel kapcsolatos döntések
évtizedekre szólnak, így az önkormányzat és a
lakosság felelőssége is óriási. Egy esetleges
fejlesztésben mind az önkormányzatnak mind pedig
a falu lakosságának anyagilag részt kell vállalni.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata fel kíván
készülni a szennyvízkezelés feladatára. Tavasszal
pályázati lehetőség nyílik e célra, azonban nagyon
fontos, hogy Önökkel egyetértésben élünk csak
ezzel a lehetőséggel.
Tervek szerint február végén lesz falugyűlés, ahol
részletesebben ismertetni szeretnénk községünkben
megvalósítható
szennyvízkezelési
megoldások
típusait, feltételeit.
A tájékoztató gyűlés időpontjáról szórólapokon és
honlapunkon is értesítjük a lakosságot: Kérjük
Önöket, vegyenek részt a gyűlésen, véleményükkel
segítsék munkánkat.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület felhívása
Az egyesület játékosai, saját részükre melegítő
garnitúrát vásárolnak. A melegítő garnitúra ára bruttó
9500,-forint. A melegítők települési címerrel, névvel
ellátottak, piros-fekete színűek.
Lehetőség van a sportbarátoknak, ha szeretnének
maguknak
melegítőgarnitúrát,
akkor
Béres
Norbertnél jelentkezzenek.
Ezen kívül rendelhető még galléros póló (fehér,
fekete színben is), hímzett címerrel, ennek ára 3200,
forint.
Februári jeles napok, ünnepek
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Február 3. Szent Balázs napja
Balázs a torokbetegségek ellen védő szent. A
legenda szerint megmentett egy halszálkát lenyelt
fiút. Katolikus templomokban szokás a Balázs-áldás,
amikor is a pap a hívő álla alá két gyertyát tesz
keresztbe és imát mond érte.
Február 14. Bálint, Valentin nap
Ha ezen a napon hideg az idő, akkor jó termés lesz.
Február 22. Húshagyó kedd
A január 6-án kezdődő farsangi időszak vége.
Február 23. Hamvazó szerda
A farsangi időszak utáni első nap, a húsvét ünnepét
megelőző negyven napos böjt kezdete.
Február 24. Mátyás napja
Azt tartják, ha hideg az idő, Mátyás feltöri a jeget, ha
viszont nem talál, akkor csinál.

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

