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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Önkormányzati hírek
Még nem ismeretesek az idei költségvetés számai,
remélhetőleg jövő hónapban már részletesen tudjuk
Önöket tájékoztatni. Előzetesen pár gondolat.
A tavalyi év új finanszírozási módja feladta a leckét a
települések – leginkább a kistelepülések – számára.
Alapvető probléma volt, hogy a kötelező feladatok egy
részére 500 fő alatti települések esetében ugyanolyan
mértékű támogatást adtak, mindegy, hogy 45-en, vagy
400-an lakták-e a települést, Ez sok helyen okozott,
okozhatott
gondot.
A
Helyi
Önkormányzatok
Működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásra 2013. novemberében lehetett pályázni,
amit mi is kihasználtunk. Sikeres pályázatot követően
sikerült plusz forrást biztosítani a kötelező feladatok
számára.
Stabilizálódott
anyagi
helyzetünk,
reményteljesen kezdhetjük a 2014-es évet.
Az idei finanszírozásban – a hírforrások szerint finomítják a települések feladatvállalásaiból adódó
ellentmondásokat,
figyelembe
véve
a
helyi
adottságokat.
Azt azonban tudni, hogy több területen már a kiadás
oldalon is emelkedésre lehet számítani, így pl. az
orvosi ügyelethez, ill. a szociális ellátásokhoz (idősek
gondozása, gyermekvédelem, családsegítés) való
hozzájárulás összege szinte megduplázódik a tavalyi
évhez képest. Várható több területen is az emelkedés.
Még nem ismertek előttünk az idei közfoglalkoztatási
keretszámok. Jelenleg 5 közfoglalkoztatott van, akik
foglalkoztatását 100 %-ban támogatja az állam, még a
2013-as keret terhére. Ebből 3 fő képzésre jár, ők csak
április hónapban fognak dolgozni a településen. 2 fő
közfoglalkoztatásával – az általános feladatok mellett –
a Petrikeresztúri Könyvtár digitalizálása történik meg a
megyei könyvtár irányítása mellett. Ez szintén kötelező
feladat a települések számára.
A helyi civil szervezetekkel és környező településekkel
sikerült egyeztetni az idei programokkal kapcsolatban.
Ezt az egyeztetést évek óta megtesszük, hogy a
szomszédos települések ne egy napon tartsák hasonló
programjaikat, ünnepeiket. Az idén a megszokott
programok a következő időkben lesznek:
Február 22. Farsang
Az idei farsang szervezését a színjátszó csoport, a
gyerekek és szüleik szervezik, ill. a polgárőrség
ajánlotta fel segítségét. Az esetleges bevételből
egyrészt gyermekprogramokra szeretnénk költeni,
(ahova az iskolás gyerekek már várják az ovisokat,
bölcsiseket illetve szüleiket is), másrészt a polgárőrség
működését segítenénk.
A farsangi jelmezes felvonulásra szeretettel várjuk a
legkisebbeket is, illetve a bátor felnőtteket, a műsorra
pedig mindazokat, akik szívesen áldoznak

szabadidejükből. A nemes célokat úgy tudjuk
támogatni,
hogy
zsákbamacska
és
tombola
felajánlásokat tesznek illetve részt vesznek a bálon is.
A farsang részletes programját a hónap közepén
ismertetni fogjuk.
Március 8. Idősek napja
Az elmúlt évek gyakorlatát követve az önkormányzat
és a vöröskereszt közös szervezésében várjuk a falu
60 éven felüli lakóit.
Április 26. A polgárőrség évzáró bankettje illetve ezt
követően bál.
Május 4. Anyák napja, délután a művelődési házban
lesz az ünnepi műsor.
Május 8-9. Keresztúr Nevű Települések diáktalálkozója
Sárkeresztúron
Június 28. Sport és Falunap a pályán, illetve a 2.
Keresztúri Parasztolimpia. Minden lelkes segítőre,
résztvevőre, versenyzőre szükségünk van, hogy az idei
közös összefogással még jobb legyen, mint a tavalyi.
Augusztus 22-24. Keresztúr Nevű Települések
Találkozója, Bodrogkeresztúr
Kérjük azokat, akik részt vennének a találkozón február
15-ig jelezzék.
Február végén lesz a legközelebbi szövetségi ülés,
remélhetőleg ez után már több információval fogunk
rendelkezni.
Előzetesen a következő fizetési díjakra lehet számítani:
Május végéig biztosan fizetni kell a részvételi díjat, ami
az elmúlt években 10.000,- Ft/fő volt (étkezés, szállás
költsége), illetve számolni kell az utazási költséggel, és
mivel Bodrogkeresztúr nincs közel, ez is 10.000,- forint
körül lehet egy főre (persze ez függ az utazók
létszámától)
Érdeklődni, jelentkezni: Gérczei Mónikánál lehet.
Szeptember 14. A falu búcsúünnepe
Szeptember 19. Szüreti felvonulás, bál – remélhetőleg
még jó idő lesz.
December 5. vagy 6. Mikulás ünnepség (még az
óvodákkal, iskolával való egyeztetéstől függ)
December 21. szombat, Karácsonyi ünnepség
A fenti programok tervezetek, azok még változhatnak,
amennyiben valami rendkívüli történne. Erről
természetesen folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. E
programokon felül még az adott időszaknak
megfelelően lesznek kézműves foglalkozások, egyéb

programok, melyek időpontjai nem tisztázottak, ezekről
az újságban és honlapunkon tájékoztatjuk Önöket.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata és a helyi civil
szervezetek szeretettel hívják és várják Önöket,
vegyenek részt a programokon, rendezvényeken. Egy
jó közösség, egy kedves program feledtetni tudja a
hétköznapok gondjait. Várjuk Önöket, várunk
Benneteket!

Április 6. Választás
Január 18-án hirdette ki Áder János köztársasági elnök
az idei országgyűlési választások időpontját, ami április
6-a.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazás előtt 48 nappal
mindenkit
értesít
róla,
kinek,
hol,
melyik
szavazóhelyiségben kell leadnia a voksát.
E szerint a mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel
rendelkező választójogosultnak február 7. után kell
kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló
értesítést, a "kopogtatócédulát". (A kopogtatócédula
nem ajánlószelvény, utóbbi intézmény az új választási
rendszerben megszűnt, helyette ajánlóíveken lehet
majd ajánlásokat gyűjteni.) Aki nem kapja meg az
értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában)
kérheti. A jegyző ekkor új szelvényt állít ki.
A jelöltek a szavazás előtti 34-48. nap között gyűjthetik
a választási iroda által kiállított ajánlóíveken a
támogató aláírásokat. Az egyéni választókerületekben
a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a
választókerületben lakó választópolgár ajánlása
szükséges, a jelöltek március 3-ig gyűjthetik az
ajánlásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a
választókerületi választási bizottságnál kell leadniuk.
Szavazni érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel
vagy jogosítvánnyal lehet, és a lakcímkártyát vagy
személyi azonosítót is vinni kell.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de
Magyarország egy másik településén élni kíván a
választójogával, április 4-ig kérheti átjelentkezését a
lakcím szerinti választási irodától egy másik
településre.
Fontos változás, hogy a mostani választáson az
átjelentkezők
a
lakcímük
szerinti
egyéni
képviselőjelöltekre szavazhatnak. (Korábban annak a
választókerületnek a jelöltjeire szavazhattak, ahová
átjelentkeztek.)
A
választás
napján
külföldön
tartózkodó
választópolgárok Magyarország nagykövetségein és
főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi
jegyzőnél március 29-ig jelentkeztek a külképviseleti
névjegyzékbe.
Az idei választás eredményeképpen sok minden
megváltozik a parlamentben. 386 képviselő helyett
csak
199
lesz,
közülük
106-an
egyéni
választókerületből, 93-an pedig az országos listákról
juthatnak be. Ennek megfelelően a választási körzetek
is
megváltoztak.
Eddig
Zala
Megyében
5
választókerület volt, most 3 lesz, amelyből a
zalaegerszegihez tartozunk.
Újdonság, hogy az idei választás csak egyfordulós
lesz, azaz akár hányan is mennek el szavazni, nem
lesz új forduló.

Februári jeles napok, ünnepek
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Február 3. Balázs napja. Szent Balázs püspök
nevéhez fűződik a balázsolás. Ilyenkor a pap a
gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát
mond. A legenda szerint Balázs püspök megmentett
egy fiút akinek halszálka akadt a torkán, és a fiú anyja
hálából ételt és gyertyát adott neki.
Február 4. Rákellenes Világnap
Február 9. A II. világháború egyik legnagyobb
katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a
Don-kanyarban. 1943. januárjában a szovjet hadsereg
általános támadást indított. Ennek esett áldozatául a
Voronyezs térségében harcoló 2. magyar hadsereg: 40
ezren vesztették életüket, 70 ezer katona került
fogságba, akik közül szintén tízezrek pusztultak el.
A rendszerváltás előtt nemigen lehetett megemlékezni
a katonákról, akik mint a németekkel szövetséges
haderő tagjai a Szovjetunió ellen harcoltak Tragikus
sorsuk, „feláldozásuk” története a magyar történelem
egyik legszomorúbb fejezete.
Február 11. A Betegek Világnapja. I. János Pál
kezdeményezésére 1993-től tartjuk számon ezt a
napot. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő
figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a
szenvedés megértését.+
Február 14. Bálint napja, Valentin nap.
Bálint napján, ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a
termés.
Február 16. Julianna napja, aki ókeresztény vértanú
volt. Ezen a napon általában esik a hó, és ettől az
időjárás enyhülését várják.
Február 19. Zsuzsanna napja. Ótestamentumi nőalak,
akit fürdés közben a vének meglestek, majd
házasságtörés hamis vádjával illették. Zsuzsanna
azonban tisztázta magát és a véneket elítélték.
Február 24. Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg az idő,
Mátyás feltöri a jeget, ha viszont nem talál, akkor
csinál.
Közérdekű információk:
Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót, illetve
tavasszal
újsággyűjtés
is
lesz
a
gyerekek
közreműködésével.
Ezekből
befolyt
összeget
gyermekprogramokra fordítjuk.
A téli időjárás alatt vigyázzanak a közlekedésben,
segítsék egymást. Kérjük a lakóhelyük előtti
járdaszakasz folyamatos tisztítását. Honlapunkon, és a
helyi hirdető táblákon folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket az időjárás miatti esetleges teendőkről.
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület soron következő
ülése február 28-a, péntek 19.00 óra.

Kiadja: Petrikereszteri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

