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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a szennyvíz beruházásról
2012. április 23-án ült össze a Vízügyi Tanács
Szombathelyen. Ezen a tanácskozáson a szennyvíz
beruházást tervező önkormányzatoknak be kellett
mutatni az elkészült terveket, a megvalósítási módok
műszaki és pénzügyi tartalmát. Ezek függvényében
dönt a tanács, hogy engedélyezi-e a beruházás
megvalósítását illetve melyik tartalommal. Ez az
alapja a pályázat beadásának, hisz amely
beruházást nem javasolja a tanács, az nem is
pályázhat. Településünk át ment a vizsgán, a
hagyományos technológiával készült települési
szintű szennyvíztelep megvalósítását javasolták a
szakemberek.
A
természet-közeli
megoldást
elvetették a Mura vízbázis érzékenysége miatt.
Ennek megvalósítása valamelyest emelheti a
kivitelezés költségét, de bízunk benne, hogy a
tervezett lakossági önrész nem emelkedik.
A
pályázat beadási határideje 2012. május 2-a volt.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata határidőben
beadta pályázatát.
Képviselőtestület

Még egyszer a kerti hulladék égetéséről
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzata
rendeletben szabályozta, hogy mely napokon lehet
kerti hulladékot égetni. A rendelet értelmében tilos
hétvégén; szombaton, vasárnap és ünnepnapokon
a kerti hulladékot égetni. Az elmúlt hetekben, a jó
idő megérkezésével többen megszegték a
rendeletet. Kérjük a rendelet betartását!
Ez történt áprilisban
Április
28-án,
szombaton
16.00
órától
a
petrikeresztúri gyerekek Ormándlak község idősek
napi rendezvényén szerepeltek. A fellépést gyors
átöltözés követte, hisz Gellénházán 17.00 órakor
kezdődött a tavaszköszöntő műsor, ahol szintén több
helybéli gyermek szerepelt.
Májusi programok:
A művelődési ház május 4-én rendezvény miatt
zárva tart. Május 5-én, szombaton pénteki
nyitvatartással 17.00-20.00 óra között várja az
érdeklődőket. Az anyák napi főpróba 18.00 órakor
kezdődik.

Május 6-án, vasárnap anyák napi ünnepséget tartunk
a művelődési házban 17.00 órai kezdettel.
Szeretettel és tisztelettel várjuk a településünkön élő
édesanyákat, nagymamákat!
Május 10-12. között Sajó- és Hejőkeresztúr ad
otthont az idei Diáktalálkozónak. A két napos
rendezvényen a versenyre nevező csapatoknak több
témában kell összevetni tudásukat, pl. uniós
ismeretek, elsősegélynyújtás, olimpia történeti
ismeretek, ügyességi játékok.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei
Április eredmények:
04.08. Alsónemesapáti-Petrikeresztúr 2-2, 0-0
04.15. Petrikeresztúr-Pölöske 3-3, 2-1
04.22. Zalaháshágy-Petrikeresztúr 3-0, 6-1
04.29. Petrikeresztúr-Bucsuszentlászló 6-1, Májusi mérkőzések:
05.06 Salomvár-Petrikeresztúr: 16.30/14.30
05.13 Petrikeresztúr-Bagod 16.30/.14.30
05.20 Lakhegy-Petrikeresztúr 17.00/15.00
05.27 Petrikeresztúr-Kávás 17.00/15.00
Az egyesület adószáma: 19956569-1-20
Májusi jeles napok, ünnepek
Május 4. Flórián nap, tűzoltók védőszentje
Május 9. A II. világháború befejezésének időpontja
Európában
Európa Nap – Az Európai Unió ünnepe
Május 12-14. Fagyosszentek: Pongrác, Szervác,
Bonifác. Időjárási megfigyelések kötődnek ezekhez a
napokhoz. Az egyébként meleg májusi időjárás
hirtelen hűvösre fordul ilyenkor, nem ritkák az éjszaki
fagyok. Védekezésképpen a gyümölcsösökben
ilyenkor füstölnek. A kényes egynyári zöldségeket,
uborkát, paradicsomot csak a fagyosszentek után
ültették el.
Május 16. Nepomuki Szent János ünnepe
Május 25. Orbán napja. Orbán a szőlősgazdák,
kádárok, kocsmárosok védőszentje. Sajnos ezen a
napon is gyakori a hideg éjszaka, ami a szőlőnek
különösen ártalmas, ezért a szőlőben szobrokat
emeltek neki, illetve ezen a napon a szőlőtermő
vidékeken szent misét tartottak tiszteletére.
Pünkösdi ünnepkör
Áldozócsütörtök
Jézus
mennybemenetelének
ünnepe, a húsvétot követő negyvenedik nap.
Pünkösd: A húsvétot követő ötvenedik nap. Pünkösd
az egyház születésnapja
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