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Tájékoztató a földhasználat bejelentéséről
Igyekszünk folyamatosan új információkat
szolgáltatni a földhasználati bejelentésről. A
legfontosabb változások a következőek:
• a
bejelentési
határidő
meghosszabbodott: április 30-ig,
• a zártkerti (szőlőhegyi) birtokokat csak
abban az esetben kell bejelenteni, ha
nem sajátjukat használják (vagyis, aki
saját kisbirtokán szőlőt művel, azt nem,
ez nagy könnyebbség!),
• belterületi
ingatlanokat
nem
kell
bejelenteni, csak a külterületi birtokokat
(segítségül: ezek helyrajzi száma „0”-val
kezdődik),
• erdőt továbbra sem kell jelenteni.
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 márciusban:
2013. március 1-én volt Rákoskeresztúron a
Keresztúr Nevű Települések Szövetségének
gyűlése.
Az értekezleten a pénzügyi beszámolók
kötelező elfogadásán kívül az idei programok
megbeszélése volt a téma. Mint már arról
többször is beszámoltunk, idén Zalában,
Murakeresztúron lesz a XIV. találkozó
augusztusban, ezt megelőzően a diáktalálkozó
május 9-10-e között falunkban, Petrikeresztúron
és Murakeresztúron lesz. Ezt közösen
szervezzük és rendezzük meg.
A diáktalálkozón uniós ismeretekből lesznek
vetélkedők, ügyességi játékokkal töltik az időt a
diákok illetve egymás jobb megismeréséről is
szól a vetélkedő. Előzetes feladatként minden
csapatnak saját települését kell bemutatnia
power pointos formában, amely minden
csapathoz eljut, és ebből is felkészülnek a
diákok. Természetesen a versenyek között lesz
idő a kikapcsolódásra, egymás és a rendező
települések megismerésére. A petrikeresztúri,
május 9-i program tervezete a következő:
10.00 órától szövetségi ülés, ez idő alatt a
gyerekek az óvoda épületében egy kis
település bemutató kiállítást készítenek, melyet

a délután folyamán a lakosság is megtekinthet.
Ebéd előtt a helyi gyerekek egy kis kulturális
műsorral kedveskednek a vendégeknek.
Délután folytatódnak a versenyek, de marad idő
kis falunk bemutatására is. A csapatok az estét
már Murakeresztúron töltik, ahol folytatódik a
vetélkedő sorozat. Következő számunkban a
diáktalálkozó
részletes
programját
is
ismertetjük.
A
vetélkedőre
14
csapat
jelentkezett,
Magyarországról, Erdélyből és Szerbiából.
Fogadjuk vendégeinket szeretettel!
Petrikeresztúrt a versenyen Dávid Beáta,
Farkas Dóra, Nagy Bence képviseli.
A szövetségi ülésen szó esett az augusztusi
nagytalálkozóról
is,
melynek
helyszíne
Murakeresztúr. Az idei rendezvényről annyit
már tudni, hogy két napos lesz, augusztus 9-10
között. A nyitó rendezvényre pénteken de. 10
órakor kerül sor, délután folyamán és
szombaton is települési kulturális bemutatók
lesznek. Záró rendezvényre szombaton este a
nagykoncert előtt kerül sor. Természetes a
szervezők minél több kiegészítő programmal
kívánják szebbé, tarkábbá tenni ezt a két napot.
Ahogy több információnk lesz, folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot. Jelenleg a program
előkészítő fázisai zajlanak, melyben a
legnagyobb feladat a különböző pályázati,
támogatási források felkutatása, elérése.
Természetesen településünk is részt vesz a
találkozón, ott alvásra azonban nem lesz
lehetőségünk, hisz a távolról érkezőknek is elég
összeszedni a szállást. (Kb. 800 fő érkezésére
számítanak.) Falunkból utazóknak így csak
étkezést kell fizetniük, ennek pontos összeget
még nem tudjuk. Lehetőség van arra, hogy
megfelelő létszám esetén közösen rendelünk
buszt mindkét napra, ez attól is függ, hogy
mennyien jelentkező lesz. Kérjük azokat, akik
szívesen részt vesznek az augusztusi
találkozón,
április
30-ig
jelezzék
az
önkormányzat részére. (Ez csak egy előzetes
jelentkezés, hogy nagyjából tudjuk, hogyan
szervezzük a dolgokat.)
Mint arról már többször szóltunk már, hogy a
rendező
településnek
(Murakeresztúrnak)
felajánlottuk segítségünket. Szükségük van
polgárőrségünk munkájára csütörtök délutántól
vasárnap délelőtti órákig. Reméljük, hogy minél
több polgárőr tudja szabadságát úgy rendezni,

hogy segíthessen a rendezvény biztonságos
lebonyolításában.
Kérjük a lakosságot, hogy aki úgy érzi, hogy
egyéb feladatokban tudna segíteni, az jelezze
önkormányzatunk számára. (Ilyenek lehetnek:
süteménykészítés csütörtök esti, péntek reggeli
vendégfogadásra, ajándékkészítésben való
részvétel, házi készítésű pálinka felajánlása,
konyhai munkákban való részvétel, pakolás,
rendezkedés). Murakeresztúron is most folyik a
segítség felmérése, számítanak ránk is. Akik
már részt vettek hasonló rendezvényen, tudják,
hogy ilyen nagy esemény csak összefogással
valósítható meg. Várjuk segítségüket, egy kicsit
legyünk mi is házigazdák.
Mozgalmas nap volt március 23-a, szombat.
Tavaszváró program volt Nagylengyelben,
melynek bevételét a nagylengyeli óvoda kapta.
A rendezvényen a Petrikeresztúri Amatőr
Színjátszók is felléptek egy vidám darabbal,
illetve tombola felajánlással is segítettük az
óvodát.
Szombaton este egy másik program is volt, a
polgárőrség ülésén a gellénházi rendőrőrs
munkatársai is részt vettek megbeszélve a
közös feladatokat.
24-én, vasárnap került sor a húsvéti kézműves
és játszóházra. Jó hangulatú, kedves program
volt, ahol a legkisebb gyerekek is találtak
maguknak tennivalót.
Tájékoztató
A
művelődési
ház
március
29-én,
nagypénteken nem lesz nyitva. Megértésüket
köszönjük.
Áprilisi programok:
2013. április 6-án, szombaton kerül sor az idei
idősek napi rendezvényre, melyre szeretettel
várjuk 60 éven felüli lakóinkat. Számukra
húsvét után küldünk névre szóló meghívót is.
2013. április 13-án, szombaton este törvényi
kötelezettségének eleget téve a polgárőrség
éves, ünnepi közgyűlésére kerül sor, ahol a
tavalyi év beszámolóját illetve az idei terveket
kell elfogadnia az egyesület tagságának.
Ezt követően bálra kerül sor, melynek bevétele
az egyesület működését segíti. A zenét a Negro
együttes
biztosítja,
szeretettel
várunk
mindenkit.

A gellénházi rendőrőrs állandóan hívható
telefonszáma: 06 30 6335694. (Ha nincs
szolgálat, akkor automatikusan a zalaegerszegi
ügyeletre kapcsolódik a telefon.)
Településünk körzeti megbízottja 2013. február
1-től: Szerdahelyi Ádám főtörzsőrmester.
A polgárőrség adószáma: 18019443-1-20
Sportegyesület hírei:
A tavaszi kezdésben az időjárás viszontagságai
miatt a márciusi 3-i mérkőzés mellett elmaradt a
március 17-i Bocfölde elleni mérkőzés is.
A lezajlott márciusi mérkőzés eredménye:
03.10 Csonkahegyhát – Petrikeresztúr 2:0
Március végi, áprilisi mérkőzések
03.30 15.00 Zalatárnok – Petrikeresztúr (húsvét
szombat)
04.07. 15.30 Petrikeresztúr – Alibánfa
04.14. 15.30 Lakhegy – Petrikeresztúr
04.21. 16.00 Petrikeresztúr – Kertváros
04.28. 16.00 Olajmunkás – Petrikeresztúr
A sportegyesület adószáma: 19956569-1-20.
Áprilisi jeles napok, ünnepek
Április 1. Bolondok napja, az ugratások,
csúfolók ideje. Idén egybe esik húsvét
másnapjával, ami a legényeknek kihívás, hisz a
régi szokásokat megtartva locsolkodni illik ezen
a napon.
Április 5. Vince napja. Megcsordul a jégcsap az
ereszen. Népi jóslás szerint, ha eddig nem,
mos már biztosan itt a tavasz. (már nagyon
várjuk)
Április 11. Költészet napja, József Attila
születésnapja
„Nem szükséges, hogy én írjak verset,
de úgy látszik, szükséges, hogy vers
írassék, különben meggörbülne a világ
gyémánttengelye” (József Attila)
Április 22. A Föld napja
Április 24. Sárkányölő Szent György napja
Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e
naptól számítja.
Április 25. Márk napja. Márk evangélista
ünnepe.
Szeretetteljes, áldott
húsvéti ünnepeket
kívánunk minden
petrikeresztúri
lakosnak!

Polgárőr Egyesület hírei
Az egyesület telefonszámai: szolgálatban lévő
polgárőr száma: 06-20- 2783510, állandó
ügyeleti szám: 06-20- 2912320.
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