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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Tájékoztató
A művelődési ház nagytermében és a
tárgyalóban elkészült a parketta felújítása.
Ennek megfelelően visszaáll az eredeti nyitva
tartási rend, kedden és pénteken 17.00 órától
könyvár ill. közösségi programok várják az
érdeklődőket. Eddigi türelmüket köszönjük.
Önkormányzati hulladékgyűjtő edények
Az elmúlt hónapban meghirdettük, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 120 l-es
kukákból ingyenes használatra lehet igényelni
helyi lakosoknak, magánszemélyeknek. Az első
körben jelentkezetteknek a hulladékgyűjtő
edények kiosztására 2013. március 4-én,
hétfőn 16.00-17.30 között kerül sor a régi
általános iskola bejáratánál.
Még maradtak edények, melyeket még ki
tudunk osztani. Várjuk, azok jelentkezését, akik
még nem rendelkeznek kukával. Az elbírálás
szempontjai nem változtak, amennyiben több
igény merülne fel, mint amennyi edény van,
akkor jövedelmi viszonyok alapján állítunk
sorrendet. Jelentkezési határidő: március 15.
Tájékoztatásul: ezeket a kukákat a Zalaispa Zrt.
az eddig fizetett díjak alapján adta az
önkormányzatnak, sajnos azonban nem annyit,
hogy minden háztartásnak jusson, ezért van
szükség rangsor állítására, többet nem tudunk
kiadni, mint amennyi a birtokunkban van!
Tájékoztató a földhasználat bejelentéséről
2013. év elejétől jelentős mértékben változtak a
termőföld
bejelentési
kötelezettségek.
2013.02.01-03.31. között az alábbi ingatlanokat
is be kell jelenteni: az 1 hektárnál kisebb
termőföldet, zártkerti birtokokat is. Fontos: a
bejelentést a használónak kell megtennie. Az
erdő művelési ágú területeket nem kell
bejelenteni.
Továbbá 02.01-től kezdődően az osztatlan
közös tulajdonban lévő termőföldek esetében,
amennyiben a földhasználat nem volt
bejelentve, vagy a bejelentett földhasználat
módosítására kerül sor a tulajdonostársaknak
használati megállapodást kell kötniük és
megosztási vázrajzzal együtt be kell nyújtaniuk
a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzés
végett.
A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a
www.foldhivatal.hu honlapon, valamint a járási

földhivataloknál, illetve a keddenkénti járási
hivatal fogadóóráján, ahol segítséget is
kaphatnak a bejelentéssel kapcsolatban.
Ez történt februárban:
2013-ban nagyon korán, március végén már
húsvétot ünneplünk. Ennek megfelelően a
farsangi időszak is nagyon rövid volt. Ez
azonban
nem
zavarta
petrikeresztúri
szervezőket, szinte 2 hét felkészülési idő alatt
fergeteges farsangi programmal lepték meg a
falu lakóit és a vendégeket.
Február 2-án, szombaton 17.30-kor kezdődött a
művelődési házban a program. A farsangi
műsorban a „Keresztúri Tv” élő adását
láthatták, hallhatták, mely a bátor jelmezesek
felvonulásával kezdődött. Külön dicséret illeti a
két legkisebb jelmezest, Horváth Szonját és
Pilise Leventét, akik verset is mondtak
jelmezükhöz, a közönség nagy tapssal, a
műsorvezetők csokival köszönték meg a kis
produkciókat.
Ezt követően helyi tehetségkutató verseny
kezdődött „Hullócsillag születik” címmel.
Szigorú és következetes zsűri bírálta a
műsorszámokat, kritikájuk olykor-olykor Puzsér
Róbert gondolataival vetekedtek, ez azonban
nem zavarta azokat a gyerekeket és felnőtteket,
akik „megméretették” magukat a jókedvű
versenyen. A tehetségkutató műsor egy vidám
farsangi verssel kezdődött, kettő tanulságos
mesét dolgoztak fel a kisebb gyerekek is, és
hallhattunk mesét a bolond faluról is (miért pont
arról?). A sok prózai darabot vidám rocky tánc
követte a lányok-asszonyok és a „Csókkirály”
tolmácsolásában. A nagyobb gyerekek is
tartogattak egy vidám jelenet, melyben kiderült,
hogy a szépség nem a sok arcfestékben és
kence-fencékben
rejlik,
egyszerűen
a
mosakodás
csodákra
képes.
A
helyi
polgárőrség képviseletében Horváth Richárd
elnök úr énekelt egy különlegesen szép
teherautóról, a hegyi útról, a helyi tehenekről,
iborfiai Ifáról és egyéb különlegességekről…
már amikor eszébe jutott a szöveg. A felnőtt
színjátszók egy új darab bemutatásával
rukkoltak elő A három lány meg a Farkas Bandi
címmel.
A
népi
színjátékban
két
szomszédasszony
házasította
össze
gyermekeiket,
a
végkifejletig
azonban
számtalan bonyodalom tarkította a történetet. A

karakterek kidolgozásával a szereplők igazi
komédiát kerekítettek a történetből, a nézők
harsány
kacagással,
sok-sok
tapssal
jutalmazták a darabot. A műsor utolsó
számaként a Gangnam style zenéjére a
gyerekek egy fergeteges paci táncot roptak,
melyben külön dicséret járt a fiúknak, hisz ők is
a táncolók közé pattantak.
A fellépő „művészek” produkciót a zsűri minden
szám után értékelte és pontozta, de végül
mégis mindenki győztesként távozott. Hogy ez
hogyan történhetett? Hát csak úgy, hogy a
zsűritagok – a kritikus hangvétel ellenére –
mindenkinek 10 pontot adtak/adhattak. A
műsort záró értékelésben érvényre is jutatták
véleményüket, hogy kis falunkban nincsenek
„hullócsillagok”, csak igazi tehetségek.
A műsor végén a szereplők még együtt dalra
fakadtak, és vidáman harsogták, hogy „Újra itt
van a nagy csapat…hullanak már, hullanak már
a csillagok”.
A
konyhában
közben
szorgos
kezek
gondoskodtak a farsangi falatokról: kisült a soksok finom fánk, elkészült a forralt bor, a nézők
és
szereplők
együtt
lakmároztak
a
finomságokból.
Az estét természetesen bált zárta, melynek
bevételét
gyermekprogramokra
és
a
polgárőrség munkájának támogatására fordítják
a szervezők.
Márciusi programok:
2013. március 1-én Budapest, Rákoskeresztúr
ad otthon a Keresztúri Szövetség soron
következő ülésének, melynek témája többek
között az augusztusi találkozó előkészítése.
Március 5-én kedden 18.00 órákor ének próba,
várjuk az énekklub tagjait, és a csatlakozni
vágyókat!
Március 23-án, szombaton 14.00 órától húsvéti
kézműves és játszóházra hívunk minden
korosztályt.
Polgárőr Egyesület hírei
Március 1-én, pénteken 19.00 órai kezdettel
lesz a polgárőrség soron következő ülése. Az
ülésen szó esik az idei programokról, az
évértékelő rendezvény szervezéséről.
Feltétlenül számítunk a tagság megjelenésére.
Az egyesület önkénteseit a következő
telefonszámokon érheti el a lakosság:
szolgálatban lévő polgárőr száma: 06-202783510, állandó ügyeleti szám: 06-202912320.
A polgárőrség adószáma: 18019443-1-20

Sportegyesület hírei:
A tavaszi bajnokság kezdő mérkőzése március
3-án lenne, ám a rossz idő miatt ez a mérkőzés
a bajnokság utolsó meccseként kerül
megrendezésre. A tavaszi forduló márciusi
mérkőzései:
03.10 14.30 Csonkahegyhát – Petrikeresztúr
03.17 15.00 Bocfölde – Petrikeresztúr
03.24. szabadnap
03.30 15.00 Zalatárnok – Petrikeresztúr (húsvét
szombat)
A sportegyesület adószáma: 19956569-1-20.
Márciusi jeles napok, ünnepek
Március 8. Nemzetközi Nőnap
Azért választották meg ezt a napot a
Nőnapnak, mert 1857. március 8-án New
Yorkban 40 000 textil- és konfekcióipari
munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a
munkaidő csökkentésért. 1914-től ünnepeljük a
hölgyek napját Magyarországon is.

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. Nemzeti ünnepünk: az 1848-49-es
forradalomra és szabadságharcra emlékezünk.

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem,
Európa színpadán mi játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep.
Úgy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.”
Március 18.19.21. Sándor, József, Benedek –
zsákban hozzák a meleget (reméljük, hogy már
így lesz)
Március 31. Húsvét vasárnapja
Kereszténységünk legfontosabb ünnepe. A
Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése
után harmadnap (vasárnap) föltámadt. A húsvét
egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején
tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek
elemei a feltámadás, az újjászületés.
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