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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Önkormányzati hírek, információk
Közösségi együttélés szabályai:
2012. április hónapában fogadta el az országgyűlés
az új szabálysértési törvényt, amely alapján
önkormányzatok, önkormányzati hivatalok már nem
folytathatnak le szabálysértési eljárást. Ezzel
egyidőben megszületett a tiltott, közösségellenes
magatartások szabályozásáról szóló törvényt, amely
viszont lehetőséget biztosított az önkormányzatok
számára különböző helyi igényeknek megfelelő
szabályozási normák kidolgozására. (pl. köztemetők
rendje,
köztisztasági
elvárások,
állattartási
szabályok,
jogosulatlan
kereskedés
stb.).
Petrikeresztúr Község Önkormányzata a törvény
értelmében 2012. augusztusában megalkotta helyi
rendeletét, ami leginkább azt hivatott szolgálni, hogy
valamelyest el lehessen járni, azokkal szemben,
akik pl nem rakják rendbe az udvaraikat,
szemetelnek, hangoskodnak. Az Alkotmánybíróság
azonban másképp gondolta, mint mi egyszerű
emberek: november 14-i hatállyal megszüntette az
önkormányzati szabályozás lehetőségét. Nagy
önkormányzati nyomás hatására 2013-tól más
néven, de hasonló tartalommal közösségi együttélés
szabályozását tette lehetővé a törvényi szabályozás.
Az ombudsman azonban újra az Alkotmánybíróság
felé fordult, szerinte alkotmányellenes a települések
azon törekvése, hogy bármiféle szankcióval éljenek
a települési normák be nem tartói ellen. Az
Alkotmánybíróság azonban még nem tárgyalta ezt
az ügyet. Ezt a köztes állapotot kihasználva
önkormányzatunk is megalkotta a közösségi
együttélés szabályait tartalmazó rendeletét. A
rendeletet
megtalálják
teljes
terjedelmében
honlapunkon. Remélhetőleg sikerül e rendelet
alkalmazásával azt a sok panaszt kezelni, melyekkel
megkerestek bennünket. (leginkább gondozatlan
területekkel kapcsolatban).
Változások a szociális ellátásban
2014. január 1-től 45 település kiszolgálásával új
intézményrendszer születik Tófej központtal. Ez az
intézményrendszer valójában a Támasz Alapellátási
Intézményrendszerből szakadt ki, az intézmény 3
kisebb részre válik szét.
Az
intézmény
működése
sajnos
rengeteg
nehézséget okoz, egyrészt az átállás miatt,
másrészt sok területen (pl. házi segítségnyújtás)
tovább csökkenek az állami támogatás normái.
Helyi hulladékgazdálkodás változásai
2014. január 1-től változik a helyi szemétszállítás
módja, rendje. A változásokról reméljük a január
elején megjelenő újságban be tudunk már számolni.
Nyertes Leader pályázatok
Petrikeresztúr Község Önkormányzata az idei
közösségi programokra összesen 305 ezer forint
támogatást kapott.

Leader kisléptékű fejlesztésre is pályáztunk, szintén
sikeresen, közel 1 millió forintos támogatásra
számíthatunk, amennyiben teljesítjük a vállalt
kötelezettségeket.
E pályázatban a hosszú évekig működő „iskolakert”
rendbetétele történne meg, és ott újból konyhakert
lenne. Természetesen ez feladatokkal jár:
kerítésépítés, tuskózás, talaj előkészítés, amit
pályázati forrásból tudunk finanszírozni, illetve még
kerti kisgép, talajművelő eszközök megvételére is
van lehetőség.
Szeretnénk helyi munkanélküliek bevonásával
gondozni a kiskertet. Egyenlőre azonban nem tudni,
hogy jövő évben milyen mértékű közfoglalkoztatásra
lesz lehetőség, hisz jelenleg az az elképzelés, hogy
csak azon települések vehetnek igénybe támogatást
közfoglalkoztatásra, ahol a helyi munkanélküliek
vállalják a képzési programokat.
A kiskertben megtermelt terményeket elsősorban a
helyi rendezvényekre szeretnénk felhasználni
(falunapok, civil szervezetek rendezvényei), de pl.
savanyúságokat is készítenénk, hogy ezeket se
kelljen megvásárolni.
Keresztúri Szövetség hírei
November 11-én volt Budapesten a szövetség év
végi ülése, ahol is a parlamentben kerekasztal
megbeszélés keretében a keresztúri települések
országgyűlési képviselőivel volt találkozó. Szerettük
volna bemutatni számukra a szövetség életét,
munkáját, ami kisebb-nagyobb sikerrel meg is
történt. (sajnos nem minden országgyűlési képviselő
volt ránk kíváncsi)
A
szövetségi
ülésen
megtörtént
az
idei
rendezvények
értékelése
is.
A
szövetség
vezetősége, a résztvevő települések polgármesterei
újból köszönetüket fejezték ki az idei találkozó
megrendezéséért, szavaikat idézve magasra tettük
a mércét.
A következő évben is két nagyobb program lesz a
szövetség életében:
• Május 8-9. diáktalálkozó Sárkeresztúron
• A nagytalálkozó rendezője Bodrogkeresztúr
lesz, időpontja, augusztus 22-24. Január
középére várjuk a jelentkezőket, hisz a távolság
miatt csak szervezetten tudunk oda eljutni. A
részvételei díj és az útiköltség együtt 20.000,forint körül lesz egy főre (természetesen ez a
létszámtól is függ). A részvételi díjat már
várhatóan május végéig tovább kell utalni a
szervező település számára, tehát azt már arra
az időre össze fogjuk szedni. Kérünk minden
utazni vágyót, hogy minél hamarabb jelezze
felénk, ha részt kíván venni a találkozón, mert
nekünk is várható létszámot kell adni már január
elején. A bodrogkeresztúri polgármester sok
kedves programot ígér számunkra, amiből –

reményeink szerint – nem maradhat ki a finom
borok kóstolása sem.
Decemberi programok:
December 1-én, vasárnap advent első vasárnapja
lesz, ezzel elkezdődik az év utolsó hónapja, amely a
várakozás időszaka, az elkövetkező ünnep, a
megértés, megpihenés, a szeretet, az elfelejtett,
félretett emberi kapcsolatok felébresztésének
reményét ébreszti bennünk.
Az ünnepi időszak a településen is több kedves
családias programot hoz számunkra, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden
lakóját.
December második hetében megjelenik év végi
ünnepi kiadásunk, amelyben részletesen számot
adunk ezekről a programokról, addig azonban az
előzetes ajánlatokra hívjuk fel figyelmüket.
Idén ismét meglátogat bennünket a mikulás!
Kedves Gyerekek!
Levelet kaptunk a jó öreg mikulástól,
aki azt írta, hogy december 5-én,
csütörtök este, 18.00 órakor
vár benneteket a művelődési házban!
Gyertek el a mikuláshoz, hozzatok neki ti is
ajándékot: rajzokat, verseket, dalokat, biztosan ő is
meglepetéssel készül nektek.
Advent 3. vasárnapján, december 15-én, délután
kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket,
fiatalokat és természetesen az idősebb generáció
tagjait is. A játszóház és kézműves foglalkozás
keretében
különböző
karácsonyi
díszeket,
ajándékokat készítünk együtt.
Advent 4. vasárnapján, 22-én délután a művelődési
házban ünnepi karácsonyi műsorra várjuk a falu
lakóit.
Elkezdtük a készülődést a műsorra. Általában
péntekenként próbálunk, 17.00 órától a gyerekek,
majd utána az énekkar.
Az ovisokat, kisiskolásokat is várjuk, ha szívesen
szerepelnének a műsorban (pl. egy kis versikével),
illetve várjuk a fiatalokat, felnőtteket is, hogy a
karácsonyi
műsort
együtt
tegyük
széppé,
ünnepélyessé!
A polgárőrség decemberi ülése: december 27.
péntek 19.00 óra.
Januári program előzetes
Kedves Keresztúriak!
A Petrikeresztúri Szent Keresztről elnevezett
Egyházközség 2014. január 18-án jótékonysági bált
rendez a Faluházban. A rendezvény célja a jókedvű
mulatság, kikapcsolódás mellett egymással való
kötetlen találkozáson túl a közösségépítés, az
egymásért való szeretet megélése, jó kedvre derítő
Pató-hegyi borok mellett. Másodlagos célként
jelöltük templomunk szükséges munkálatira fordítani
a rendezvény anyagi bevételét.
Tisztelettel: Nagy Péter plébános és a Rendezőség

Decemberi jeles napok, ünnepek
December 1. AIDS ellenes világnpa
December 1. Advent első vasárnapja
Adventus- latin eredetű szó, jelentése
eljövetel, megérkezés. Az ünnep
eredete az V-VI. századra nyúlik vissza,
Jézus
születésének
ünnepére
(Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki
készülődés ideje. Az advent 4 hétig tart, a december 25-e
előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig
tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a
Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti
keresztények ma is január 6-án ünneplik karácsonyt.
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt
tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a
hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket
aranymisének nevezték. Az advent első napjától
vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a zajos
népünnepélyeket, lakodalmakat. Az adventi koszorú
készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány
gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld
ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli
napéjegyenlőség idejét. (A fagyöngy egyébként a kelták
szent növénye volt. A téli napéjegyenlőség a kelta hitvilág
szerint a fény újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésű
Yule- a fény visszatérésének ünnepe- szó az élet örök
körforgására, az örök újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták
az ajtókra örökzöld ágakat aggattak, fagyönggyel,
magyalággal díszítették azt. Ma hagyományosan
fenyőgallyakból készül a koszorú négy gyertyával, melyek
advent 4 hetét jelképezik. Minden héten egy-egy újabb
gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra erősített,
gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást
reprezentálja.
December 4. Szent Borbála keresztény vértanú
emléknapja. A bányászok, tüzérek, hajadon lányok
védőszentje. Ilyenkor vittek be a házba egy
gyümölcsfákról metszett ágat, és ha karácsonyra kizöldült,
jó termés ígérkezett.
December 6. Miklós napja, Magyarországon Mikulás
ünnepe.
December 13.Luca napja
Ehhez a naphoz több hagyomány is kapcsolódik:
A lányok ezen a napon 12 gombócot főztek. Mindegyikbe
egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször a víz
felszínére jött, megmondta ki lesz a férjük. Luca napkor
vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt
tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó termés várható.
Szintén Luca napkor voltak szokásban bizonyos, finomnak
éppen nem mondható tréfák is. Egyes vidékeken a
legények leakasztották a kertkaput, máshol szétszedték a
szekeret
a
gazda
legnagyobb
bosszúságára.
Legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítés. Ezen a
napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak
egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, de
karácsony szentestére készen kellett lennie. Az éjféli
misére magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a
boszorkányokat.
December 21. Hitetlen Tamás apostol napja.
A magyar néphagyományban az ezen a napon vágott
disznó háját eltették, mert úgy tartották gyógyítja a
keléseket. Másutt attól tartottak, Tamás megöli a
baromfikat, ezért ezen a napon mézet szenteltettek, azt
adták baromfivész ellen.
December 24. Jézus születésének ünnepe.
December 25-26. Karácsony ünnepe
December 28. Aprószentek ünnepe
December 31. Az év utolsó napja, Szilveszter
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