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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt decemberben
Az év utolsó hónapjában sok program várta az itt
élőket.
December 1-én, szombaton tartotta évzáró bankettjét
a helyi sportegyesület. Ezt követően bálra került sor.
December 6-án érkezett a mikulás Petrikeresztúrra. A
keresztúri gyerekek már hét elején levelet kaptak a
Mikulástól, aki megírta a lurkóknak mikor érkezik, és
kérte a gyerekeket, hogy ők is készüljenek neki
ajándékokkal. A gyerekek készültek is, többen verset
mondtak, énekeltek, de voltak olyan kisgyerekek is,
akik rajzott hoztak a mikulásnak.
A negyed hétkor kezdődő program kezdetén először
a nagyobb gyerekek vidám mikulásváró jelenete volt,
majd ezután érkezett meg a nagyszakállú és osztotta
ki a gyerekeknek az ajándékokat. A program végére
már nagyon elfáradt a télapó, de mielőtt elment volna,
még a gyerekek, szülők közösen énekeltek is neki,
megígérte, hogy jövőre is eljön Petrikeresztúrra.
Szeretettel várjuk.
December 16-án karácsonyi játékház és kézműves
foglalkozás várta az érdeklődőket. A játéksarokban új
játékokkal is találkozhattak a gyerekek. A kézműves
foglalkozás során karácsonyi díszeket és gyurmamikulásvirágokat készítettek. Ez alatt a konyhában is
nagy volt a sürgés-forgás, hisz több féle ízesítésű
szaloncukorkák készültek. A porcukrot vízzel kell tűz
fölött keményre keverni, és ebbe lehet keverni az
ízesítőket. A keresztúri főzőcsapat diós, kókuszos és
rumos csokis szaloncukorkát főzött. A legnehezebb
feladat, hogy masszát még melegen kell
megformázni, mert a megdermedt anyagot már nem
lehet. Az első főzetet még így is készítette a csapat,
de mint tudjuk, leleményességből nincs hiány, a
következő adagokat jégkocka-tartóba öntötték bele és
megdermedve már csak csomagolni kellett a
kiscukorkákat. Kb. 120 darab szaloncukor készült,
melyet a gyerekek a karácsonyi ünnepségen
osztottak ki a nézők között.
December 23-án került sor idei karácsonyi
ünnepségünkre. A műsorban nemcsak a gyerekek,
de dalos ajkú felnőttek is felléptek. A program elején
Gérczei Mónika polgármester és Nagy Péter
plébános úr köszöntötte a résztvevőket.
Az idei karácsonyi ünnepség „A szeretet soha el nem
fogy” címet kapta. Karácsony megérkezésével, a kis
Jézus születésének ünnepén értelmet kap emberi
életünk, az isteni szeretet jön el világunkba. A
körülöttünk lévő világ folytonosan változik, pár évtized
alatt is rengeteg változást élünk meg. A karácsonyi
szeretet azonban nem változhat; a műsorban, a
szereplők ezt az örök érvényű üzenetet kívánták
megfogalmazni. Dalokkal, versekkel

köszöntötték az ünnepet. Az ünnepség végén a
karácsonyfa alatt a gyerekeket ajándékok várták, de
minden résztvevő egy kis aprósággal (zsebnaptár,
közösen készített szaloncukorka) és meleg
szeretetérzéssel távozhatott. Szép műsor volt.
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület tagsága
decemberben bepótolta az ősz óta halogatott
fémhulladék gyűjtést. Az összegyűjtött hulladékból
több mint 100 ezer forint bevételre tett szert az
egyesület. Az egyesület vezetősége, tagsága ezúton
köszöni meg mindazoknak a segítséget, akik
felajánlották a „közösbe” hulladékukat.
A polgárőr egyesület felhívása a lakossághoz:
Az elmúlt hónapokban viszonylag csendes, bűnözésmentes volt településünk. Ennek ellenére történtek,
főleg elhagyott házakba való betörések, kisebb
lopások, fémhulladék eltulajdonítások. Arra kérjük, az
itt élőket, hogy fokozottan figyeljünk egymásra.
Fontos, hogy a faluban nem ismert, feltűnően lassan
közlekedő, esetleg huzamosabb ideig parkoló autókat
figyeljük meg, ha tudjuk, írjuk fel a rendszámokat.
Forduljanak bizalommal polgárőrségünk tagságához,
az összegyűjtött információkat továbbítjuk a rendőrs
munkatársainak.
Változások a közigazgatásban, a település
életében – önkormányzati kitekintő
Tisztelt Lakosok!
A médiában folyamatosan híreket kapunk arról, és mi
is igyekszünk legjobb tudásunk mellett tájékoztatni
Önöket a bennünket körülvevő változásokról. Nem
mindig könnyű feladat ez, hisz legtöbbször a közös
polgármesteri hivatal dolgozói, ill. a települések
képviselői is csak a médián keresztül tudnak meg
információkat.
A legfontosabb változás, hogy felálltak a járási
hivatalok, melyek minden településen elérhetőek
lesznek a hivatal ügysegédi munkatársai révén. Rigó
Csaba kormánymegbízott decemberi 28-i elektronikus
körlevelében értesítette a jegyző urat a térségi járási
ügysegéd
ügyfélfogadási
időpontjáról.
ennek
megfelelően településünkön a térségi ügysegéd
minden héten kedden, 15.15-17.15 között lesz
elérhető a művelődési ház könyvtárában. A kérdés,
hogy milyen ügyeket intézhetnek Önök a járási hivatal
fogadóóráján, ezek közül a legfontosabbak:
gyermekvédelmi és gyámügyek, ápolási díj,
közgyógyellátás.
A jegyzőségi ill. polgármesteri fogadóóra időpontja
továbbra is változatlan, minden kedden 16.30-17.30
között a művelődési házban.
A közös polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje
Gellénházán változatlan, meghosszabbított nyitva
tartással csütörtökönként kereshetik fel a hivatalt.

A Dr, Papp Simon Általános Művelődési Központ
megszűnt, a közös intézményegységben működő
intézmények önállóan működnek tovább: Az általános
iskola állami fenntartás alá került. Az állam az iskolák
irányítására létrehozta a Klebersberg Iskolafenntartó
Központot, mely szintén járási szinteken működik és
koordinálja az iskolák működését.
Az óvodák továbbra is önkormányzati feladatként és
finanszírozásban működnek tovább. Petrikeresztúr
Község Önkormányzata továbbra is választási
lehetőséget ad a szülőknek, a nagylengyeli és a
gellénházi óvodával is szerződésünk van, beiratkozott
létszám arányában viseljük a reánk eső költségeket
mindkét intézményben.
Változás történt az idősek házi segítségnyújtása és
egyéb a Támasz Intézmény által működtetett
szolgáltatások terén. A drasztikusan lecsökkent állami
támogatás miatt az intézmény anyagi segítséget kért
(és kapott) a településektől is, illetve minimális térítési
díjat állapított meg a gondozottak körében is. Az
elmúlt hetekben a gondozók végig járták az időseket
és tájékoztatták őket a változásról. Szerencsére a
gondozottak nagy része térítési díj ellenében is kéri
az eddig megszokott szolgáltatásokat, így továbbra is
fennmaradt településünkön a házi segítségnyújtás
intézménye. Fontos információ, hogy a megváltozott
feltételek miatt a gondozók a gondozotti körön kívüli
személyek számára nem kötelesek szolgáltatást
biztosítani (pl. recept felíratás, kiváltás).
Az önkormányzatok finanszírozása gyökeresen
megváltozik. Az állam csak a legszükségesebb
kötelező feladatokra ad támogatást, a támogatás
összegét csökkenti a helyben lévő bevételekkel: az
iparűzési adó 50 %-val, a gépjárműadó 60 %-val. A
finanszírozás nagy része továbbra is az állandó
lakosok száma alapján történik. Ez az elkövetkező
időkben még nagyobb anyagi hátrányt jelent
Petrikeresztúr számára, hisz az itt élők közel 10 %-a
hivatalosan ma sem petrikeresztúri lakos. A
legnagyobb hátrány a beadott pályázatoknál van, hisz
a legtöbb elbíráló szervezet nézi a lakosságszám
alakulását is. Az állandó lakosok száma sajnos
csökken, ezzel szemben a tartózkodási hellyel, ill.
egyáltalán be nem jelentkezettek száma nő, amit
azonban egyetlen pályázatkezelő sem figyel, csak az
állandó lakosok létszámának alakulása mérvadó.
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzata
2012.
november 29-én döntött a helyi adók változásáról. Az
állandó lakosok számára nem történt adóváltozás, a
kommunális adók mértéke nem emelkedett.
Új adó bevezetésére került sor: az idegenforgalmi
adó tételre, melyet az itt töltött vendégéjszakák után
kell fizetni a szállást igénybevevőknek. Ebből az
adóformából
keletkező
bevételt
a
település
folyamatosan szépítésére, csinosítására kívánjuk
fordítani. Egyéb lehetőségünk nem biztos, hogy lesz,
az itt maradó adóbevételek, ill. az állami támogatás
csak a legszükségesebb kiadásokra lesz elegendő.
További létünk alapja az is, hogy a településen adót
fizetők, folyamatosan, hátralék nélkül tudják teljesíteni
az adófizetést, hisz ebből kell finanszírozni a kötelező
feladatokat is. Településünk eddig is próbált
takarékos gazdálkodást folytatni. Sajnos az állam
nem azoknak a településeknek kedvezett, melyek ezt
tették, hanem azoknak, akik sokszor felelőtlen

gazdálkodással gyűjtöttek maguknak hiteleket,
kölcsönöket. Többször hallottuk már azt, hogy az
elkövetkező időkben több támogatást kapnak azok a
települések, melyek hiteligénylés nélkül gazdálkodtak,
de eddig erre még senki nem tudott választ adni,
hogy ez milyen formában fog megtörténni, illetve
egyáltalán megtörténik –e.
A 2013-as költségvetés számai még nem teljesen
ismertek, de látható, hogy további önkormányzati
kiadás-csökkentést csak a lakosság terhére lehet
véghezvinni. Évekig sikerült kigazdálkodni – és ezzel
segíteni az itt élő családok életét – a lakossági
szemétszállítás önkormányzati átvállalását. Sajnos ez
évtől ezt már megtenni nem tudjuk. Ez ügyben és
egyéb más önkormányzati ügyekben 2013. január 12én, szombaton 17.00 órától adunk tájékoztatást
lakossági fórum keretében. Várjuk Önöket!
Kedves Keresztúriak!
E pár, jövőnket illető levázolt gondolatból is látszik,
hogy a település élete, és az itt élő családok élete
2013-ban sem lesz könnyű. Nem lesz könnyű
Petrikeresztúron, és ország egyetlen pontján sem. A
legnagyobb probléma azonban nem feltétlen anyagi
eredetű. „Magyarország zárkózott, bezárkózó és
elzárkózó országgá kezd válni” – írja egy szociológus.
Sajnos ez így van Magyarország minden pontján, így
Petrikeresztúron is. Az elmúlt években már
településünk, az itt élők többször bebizonyították,
hogy közös érdekeket és közös értékeket feltárva
nagy dolgokat is véghez lehet vinni egy ilyen kis
közösségben is, mint Petrikeresztúr. Arra bíztatjuk az
itt élőket (akár 30 éve, akár 1 éve élnek itt), legyenek
nyitottak a közösségi programok iránt, vegyenek részt
a
település
életében.
A
kistelepülések
fennmaradásának
nagy
esélye,
ha
őrzik
hagyományaikat, kultúrájukat, ha polgáraik saját
érdekeiket és értékeiket a közösség érdekeivel és
értékeivel tudják összeegyeztetni. Január hónapban
egyeztetésre kerül a helyi civil szervezetekkel az idei
programok tervezete, és következő számunkban ezt
közzé is tesszük. Aktív év elé nézünk idén, várjuk
Önöket rendezvényeinken!
Képviselő testület nevében: Gérczei Mónika
Januári programok:
2013. január 12-én, szombaton 17.00 órától a
művelődési házban lakossági tájékoztatást adtunk a
szemétszállítás átalakításáról, a fizetendő díjakról és
egyéb más aktuális ügyekről. Várjuk a lakosság aktív
részvételét!
2013. január 15-án, kedden 18.00-tól megbeszélést
tartunk az idei programok egyeztetése céljából, várjuk
a civil szervezetek tagjait, vezetőit, ötleteit!
Ezt követően 18.45 órától az énekklub tagjait várjuk
idei első megbeszélésünkre, próbára!
2013. január 25-én, pénteken, 19.00 órakor lesz a
művelődési házban a polgárőrség soron következő
ülése, várjuk a tagságot!
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