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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

M E G H Í VÓ L A K O S S Á G I F Ó R U M R A
Az elmúlt hetekben már hírül adtuk Önöknek, hogy
lehetőség nyílhat településünk számára szennyvíz
elhelyezés megoldására. A pályázat beadási
határideje közeledik, az előkészületi munkákat
elkezdtük. Szennyvíz beruházást azonban csak
közös akarattal és közös költségviseléssel
oldhatunk meg, ezért e témában lakossági fórumot
tartunk.
Helye: művelődési ház, időpontja: 2012.

március 3-a, szombat délután 17.00 óra.
A gyűlésen tájékoztatjuk a lakosságot a falu
anyagi helyzetéről, a szennyvíz pályázat
részleteiről, a beruházás műszaki megoldási
lehetőségeiről, a lakossági önrész finanszírozási
lehetőségeiről, egyéb a témához kapcsolódó
szabályokról, uniós elvárásokról.
Tisztelt Lakosok!
A faluban már beszédtéma a szennyvíz-elvezetés
megoldásának
lehetősége.
Egy
esetleges
beruházás elindításához azonban a lakosság
egészének
véleményére,
a
nagytöbbség
szándéknyilatkozatára szükség van.
Kedves Keresztúriak!
Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a
szombati lakossági fórumra.
Képviselőtestület
Egyéb önkormányzati információk
Petrikeresztúr Község tulajdonában lévő utánfutó
használatának lehetősége, feltétele
A tavalyi év folyamán az önkormányzat tulajdonában
lévő utánfutó kölcsön adása megszűnt. Ennek oka,
hogy többször előfordult, hogy a használók nem
vigyáztak rá, jelentős anyagi kár is keletkezett e miatt
az utánfutóban.
Az elmúlt időszakban kiderült, hogy a lakosság
igényli az eszközt, az önkormányzat a következő
feltételetekkel adja bérbe azt:
Hétfőtől-péntekig munkaidőben vihető el az eszköz,
a bérleti díj összege 800,- Ft/alkalom. (állandó
címmel nem bejegyzetteknek 1600 Ft/alkalom). Az
utánfutót csak a falugondnok adhatja oda és veheti
át, aki ellenőrzi, hogy az utánfutó megfelelő
állapotban kerül-e visszaadásra. Az átvételt és
visszavételt mindkét fél aláírásával igazolja. A bérlő a
bérleti díjról nyugtát kap. Ha a bérlőnek számlára
van szüksége, akkor a falugondnokkal történt

egyeztetést követően el kell mennie Gellénházára. A
körjegyzőség pénzügyi munkatársai állítanak ki
számlát és a befizetés igazolását kell bemutatni a
falugondnoknak.
Hétvégi kölcsönadásra csak nagyon indokolt esetben
van lehetőség, és csak akkor, ha azt előre
egyeztették a falugondnokkal, hogy otthon
tartózkodik-e.
Általában mindenki előre tervezi a programját, ezért
a zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük, hogy
a bérletre szóló igénybejelentést a használat előtt 12 nappal előbb tegyék meg.
Hosszabb idejű bérlet (1 napot meghaladó)
engedélyezésére csak a polgármester jogosult.
Kérjük a lakosságot, hogy az utánfutót jó gazdaként
használják, mindannyiunk közös érdeke, hogy mind
az önkormányzatnak mind pedig a lakosságnak is
sokáig hasznára váljon az eszköz.

Ez történt februárban
2012. február 4-én, szombaton 17.00 órakor tartotta
a polgárőr egyesület évértékelő bankettjét. Horváth
Róbert a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke beszélt
a gyűlésen az új polgárőr törvény gyakorlati
alkalmazásáról. Ezt követően a tagság és a
meghívott vendégek egy vidám zenés vacsorás estét
töltöttek el.
Február 11-én, szombaton este került sor az idei
farsangi programra. Az erős havazás, hideg idő
ellenére is megtelt a művelődési ház nézőkkel.
A „Keresztúri TV” idei farsangi műsora jelmezes
bemutatkozással kezdődött, melyen a legkisebbek is
részt vettek. Ezt követően a két műsorvezető
konferálásában
sorba
váltották
egymást
a
műsorszámok. Vidám dalt énekelt Nagy Evelin. Az
esti tornát a Tornádók csapata biztosította. A helyi és
országos híreket és időjárás jelentést Horváth
Richárd műsorvezetőtől hallhattuk, aki egy kissé
sajátos formában beszélt a falu új traktorjáról,
ellopott gumiabroncsokról és pöcegödörről. A furcsa
híreket követően nyári hangulatot hozott a hideg
télben a gyerekek pom-pom-os tánca. Németh Zsófi
énekével egy női börtön életébe pillanthattunk be,
melyet a lányok-asszonyok tánca tett még
vidámabbá. E műsorszámok közepette már a
könyvtárban és folyosón a Ludas Matyi szereplői
öltöztek és izgultak. A népi színjátékot Dargay Attila
mesefilmjének feldolgozásával Kéri Ferenc írta
színpadra. Ennek az átiratnak a segítségével
keltették életre a darabot a keresztúri színjátszók is
öt jelenetben. Matyi szerepét Vulkán Zsoltika és Pálfi

Tibor alakította, Döbrögi uraság Vörös Andrea volt,
az ispánt Nagyné Illés Andrea alakította, a hajdúkat
Nagy Bence, Bedő Marci, Győrfi Dominik, Hári
Zolika. A darabban szerepelt még: Háriné Vida
Hajnalka, Győrfi Zoltánné, Gérczei Mónika, Kiss
Zsanett, Takács Vivien, Csóka Krisztina és az egész
néptánc csoport is, hisz a vásári forgatagban táncra
perdültek a lányok. A darab sok nevetést csalt nem
csak a nézők, de még a szereplők szemébe is. Még
sokat lehet alakítani, javítani a darabon, de
összességében elmondható, hogy a keresztúri
bemutatón sikerrel debütált.
A népi színjáték megvalósításhoz segítséget is
kapott a csapat. A Közművelődési Szakmai
Kollégium 2011.évi pályázati kiírása támogatást
biztosított amatőr alkotó közösségek értékteremtő
tevékenységének
támogatására.
A
pályázati
támogatásból sikerült megvásárolni a díszletekhez,
jelmezekhez szükséges anyagokat, eszközöket és
még két kottatartót is. Az elkészült jelmezek,
díszletek nem csak a mostani darabhoz, de más
mesejátékokhoz, egyéb darabok elkészítéséhez is
segítséget nyújtanak.
A farsangi műsor a szereplők közös énekével
végződött, de az esti program még nem fejeződött
be. Rövid technikai szünet után családias
hangulatban mulattak a fiatalok és örök ifjak. A
szórakozás között bőven maradt idő beszélgetni az
idei
programokról,
a
közösségi
életről.
Természetesen a közös énekek és táncok is
közelebb hozták a csapatot. A színpadon Pici mellett
időnként mások is dalra fakadtak. A mulattság hajnali
fél négy körül ért véget, a Székely Himnusz közös
eléneklésével.
Márciusi programok:
Március 2-án, pénteken este 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése. Várjuk a
tagságot! (polgárőrség adószáma: 18019443-1-20)
Március 3-án, szombaton 17.00 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk a művelődési házban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavasz ébredésével
egy időben köszöntjük községünk idős lakóit. Az idei
ünnepség március 31-én, szombaton délután lesz,
melyre szeretettel várjuk a 60. életévüket betöltött
lakosokat. Rendezvényre meghívókat az ünnepség
hetében küldünk.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei
Tavaszi forduló mérkőzései:
03.11. 14.30/12.30 Zalacséb-Petrikeresztúr
03.18. 15.00/13.00 Petrikeresztúr-Vaspör
03.25. 15.00/13.00 Botfa-Petrikeresztúr
04.01. 15.30/13.30 Petrikeresztúr-Csatár
04.08. 15.30/13.30 Alsónemesapáti-Petrikeresztúr
04.15. 15.30/13.30 Petrikeresztúr-Pölöske
04.22. 16.00/14.00 Zalaháshágy-Petrikeresztúr
04.29. 16.00/14.00 Petrikeresztúr-Bucsuszentlászló

05.06. 16.30/14.30 Salomvár-Petrikeresztúr
05.13. 16.30/14.30 Petrikeresztúr-Bagod
05.20. 17.00/15.00 Lakhegy-Petrikeresztúr
05.27. 17.00/15.00 Petrikeresztúr-Kávás
06.03. 17.00/15.00 Pakod-Petrikeresztúr
06.10. 17.00/15.00 Zalaszentgyörgy-Petrikeresztúr
06.17. 17.00/15.00 Petrikeresztúr-Babosdöbréte
Március 4-én, vasárnap felkészítő mérkőzések
lesznek a petrikeresztúri sportpályán:
12.30 tartalék csapat: Petrikeresztúr – Nagylengyel
14.30 felnőtt csapat: Petrikeresztúr – Páterdomb 2
Az egyesület adószáma: 19956569-1-20
Márciusi jeles napok, ünnepek
Március 8. Nemzetközi Nőnap
Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő
"Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért."

Március 15. Az 1848-49-es
szabadságharc ünnepe.

forradalom

és

Nemzetiszín kokárdával
Ünnepelünk e napon.
Itt díszlik a szívem fölött,
Büszke vagyok rá nagyon!
Régen volt. A fiatalok
szabadságot akartak.
Jobb életet mindenkinek...
Énekeltek, szavaltak.
Szabadságharc lett belőle,
Odaveszett sok élet...
A hősökre emlékezünk,
Nekik zengjen az ének! (Szepsy Eleonóra: Március 15.)

Március 18. Sándor napja, a néphit szerint az első
meleghozó nap.
„Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a
meleget.
Március 19. József napja
Kedvelt névnap ünnep, József, a názáreti ács, Jézus
gondviselője. Számos termésjóslás is kötődik a
naphoz.
Március 21. Benedek napja, csillagászati tavasz
kezdete. Ez a nap a Víz Világnapja is.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja.
Jézus szentlélektől való fogantatásának napja. Ekkor
érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.

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

