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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a szennyvíz beruházásról
A lakossági fórumot követően szinte az egész falut
sikerült végig járnunk, tájékoztattuk a lakosságot és
összegyűjtöttük
a
nyilatkozatokat.
Az
első
lépcsőfokot sikeresen átléptük, hisz az induláshoz
szükséges 60 %-os rákötési szándék megvan.
Ennek megfelelően elkezdődött a tervezési időszak,
hisz április elejére legalább 3 változatot kell
kidolgozni, és e megvalósítási módok közül egyet
javasol a Vízügyi Tanács kivitelezésre. Ez az alapja
a további munkának, a pályázatot, a részletes
költségvetést is erre kell építeni.
Petrikeresztúr
vonatkozásában
4
változatot
dolgoznak ki a tervezők. Ezek:
• csatlakozás a már meglévő regionális
bázishoz,
• Ázsió elnevezésű, udvarokban elhelyezett
egyedi törpe tisztítóművek elhelyezése,
• települési
szintű
szennyvíztelep
megvalósítása hagyományos technológiával,
• települési
szintű
szennyvíztelep
megvalósítása természetközeli megoldással.
A
lakossági
fórumon
elhangzottaktól
a
szennyvíztelep lehetséges helyszínében következett
be változás. Ennek oka, hogy sajnos a régi
iskolakertbe tervezett telep nem megengedett, mert
nincs meg a jogszabályban előírt védőtávolság a
lakóházaktól. Sikerült azonban a falu déli végén (híd
mellett) olyan önkormányzati területet találni, amely
alkalmas a telep megépítésére (ha olyan változatot
támogat a tanács, melyhez szükséges a telep).
Tisztelt Lakosok!
Az újság hasábjain és honlapunkon folyamatosan
tájékoztatni fogjuk Önöket a beruházás előkészítés
aktuális feladatairól, eredményeiről.
Köszönjük, hogy ilyen szép számmal támogatták,
támogatják
a
beruházás
megvalósításának
lehetőségét.
Képviselőtestület
Keresztúri Szövetség hírei
Az idén – mint azt már többször hírül adtuk –
Sajókeresztúr község ad otthont a nyári nagy
találkozónak. A találkozó időpontja augusztus 24-26.
A részvételi díj 10000 Ft/fő. Településünk
jelentkezését leadtuk a szervezőknek. Sajókeresztúr
korlátozott számban még fogad jelentkezést, ezért
kérjük azokat, akik még szívesen eljönnének, április
15-ig jelezzék Gérczei Mónikánál. Másik fontos
információ, hogy a részvételi díjat legkésőbb május

utolsó hetében tovább kell utalnunk, ezért
szükséges, hogy addig mindenki befizesse az
összeget. Április végére tervezünk egy összejövetelt,
amikor is az erdélyi vendégek fogadásának
megbeszélésével együtt az augusztusi utazás
részleteit is egyeztetnénk.
Az idei legnagyobb változás, hogy a felső tagozatos
gyerekek Európai Uniós vetélkedője nem a
találkozóval egyidőben lesz, hanem tavasszal, május
10-12 között. Petrikeresztúrt a vetélkedőn Barabás
Kitti, Dávid Beáta és Farkas Dóra képviseli.
Felkészítésükben Horváth László iskolaigazgató
segít.
Még egyszer a szelektív szemétgyűjtésről
Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a következő
hibákra szeretnénk felhívni a figyelmet!
Úgy tűnik nincs gond azzal, hogy mely típusú
szemetet melyik színű tartóba helyezzük el. Sajnos a
műanyag üvegek tárolására szolgáló sárga edény
hamar megtelik. Igyekszünk beszerezni még tárolót,
de addig is azzal tudnának segíteni, hogy a műanyag
üvegeket összetapossák, és úgy helyezik az
edénybe. Ha tele van a tartó, akkor elfogadható az,
hogy a tartó mellé bekötött zsákban otthagyják, amit
sem a kutyák, sem a szél nem tud megkezdeni.
A legnagyobb probléma, hogy olyan hulladékot is
helyeznek el a tárolók mellett, amit szelektív
hulladékként semmiképpen nem lehet kezelni,
azokat otthon a saját kukájukba kell kitenni. Ilyenek
voltak: zsákban kihelyezett sörös dobozok, zsákban
kihelyezett kutyaeledeles konzervdobozok. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, tartsák be a szelektív
hulladékkezelés szabályait, ellenkező esetben
szankcionálásra kerül a szabálytalanság.
Ez történt márciusban
Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavasz ébredésével
egy időben köszöntöttük községünk idős lakóit.
Március 31-én, szombaton került sor az idei idősek
napi rendezvényre, melyet az önkormányzat a helyi
vöröskeresztesek közreműködésével rendezett.
14.00 órára vártuk a falu 60 éven felüli lakóit, akik
közül sokan elfogadtak a meghívást.
Gérczei Mónika polgármester köszöntő szavait
követően a gyerekek verses köszöntői következtek.
A vöröskereszt részéréről Háriné Vida Hajnalka
üdvözölte a szépkorukat, majd a legkisebbek
tavaszváró jelenete következett. Nagy Evelin két dalt
énekelt. Régi hagyományt követve köszöntöttük
falunk legidősebb női és férfi lakóját. Legidősebb
lakó a faluban Szabó Mihályné, Bözsi néni, (akit

otthonában látogattunk meg), legidősebb féri lakó
Tücsök János bácsi, aki viszont részt vett az
ünnepségen. A gyerekek vidám, nyarat időző
táncával végződött a kulturális bemutató. Ezt
követően finom ételek és italok mellett maradt idő a
kötetlen beszélgetésre, szórakozásra.
Áprilisi programok:
Április 6-án, pénteken 15.30-18.00 óra között a Zala
Megyei Vöröskereszt szervezésében véradás lesz a
művelődési házban.
Kedves gyerekek, fiatalok!
Hívunk és várunk benneteket 6-án, péntek este
18.00 órára a művelődési házba: a közelgő
anyáknapi műsor részleteit beszéljük meg!
Szintén április 6-án, pénteken este lesz a
polgárőrség soron következő ülése. Kezdési időpont:
19.00 óra. Várjuk a tagságot! (polgárőrség
adószáma: 18019443-1-20)
Húsvéti miserend: 8-án vasárnap és 9-én hétfőn is a
szokott időben, 8.30-kor kezdődik a szentmise.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei
Tavaszi forduló eddig mérkőzéseinek eredményei:
03.11. Zalacséb-Petrikeresztúr: 0-1 (felnőtt), 0-1
(tartalék)

03.18. Petrikeresztúr-Vaspör: 2-0, 5-0
03.25. Botfa-Petrikeresztúr: 3-4, 3-1
04.01. Petrikeresztúr-Csatár 1-2, 0-0
Áprilisi mérkőzések:
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
Az egyesület adószáma: 19956569-1-20
Április jeles napok, ünnepek

ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor
kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt
és így helyettesítették a harangokat.
Nagypénteken
halt
kereszthalált
Jézus.
A
keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és
a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárakat
letakarják, a harangok némák.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra
megszólalnak
a
harangok.
Legjelentősebb
eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve
tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a
megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz
gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes
szokás még a feltámadási körmenet szombat
estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb
ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a
VIII. század körül vált általánossá, bár már a III.
századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap
megünneplésére utalnak.
A
húsvéti
szertartásokhoz
kapcsolódik
az
ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást,
kalácsot a templomban megszenteltették, ezután
mágikus erőt tulajdonítottak neki.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás
napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek
is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe
vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán
polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás)
megmaradt
napjainkig.
Bibliai
eredetet
is
tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának,
eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek
lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken
egykor
kútvízzel,
vödörből locsolták le a
lányokat, sőt egyes
vidékeken a patakban
megfürösztötték
őket,
sajnos ha hideg volt
húsvétkor
bizony
betegség
is
származhatott ebből.

Április 5. Vince napja
Megcsordul a jégcsap az ereszen, ha eddig nem,
most már biztosan itt a tavasz.
Április 7. Egészségügyi Világnap
Húsvéti ünnepkör
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe,
Jézus
kereszthalálának
és
feltámadásának
emlékére.
A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét
vasárnapig.
Jézus
Jeruzsálembe
való
bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot
virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt
szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a
pap aztán kioszt a hívek között. A népi hiedelem
szerint a megszentelt barkának gyógyító, rontásűző
szerepe van.
Nagycsütörtökön
elhallgatnak
a
templomok
harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek,

Április 11. Költészet napja –
születésnapja (1905)
Április 22. Föld napja
Április 24. Szent György napja
Április 25. Márk evangélista ünnepe
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