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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Önkormányzati hírek
Az elmúlt hetekben lezárultak az önkormányzatoknál a
költségvetések tárgyalása, illetve az ez évi teendők
rangsorolása is. Így történt ez Petrikeresztúron is. A
képviselőtestület az idei feladatok között elsőként az
önkormányzati
utak
legkritikusabb
részeinek
rendbetételével tervezi. Ez érinti a Hunyadi utca elejét,
és a Győrfiszegi utca egy részét. A munkálatok
felmérése
megtörtént,
a
jobb
idő
beálltával
megkezdődnek a munkák, várhatóan március végén,
április elején. A pontos időpontról honlapunkon és a
hirdető táblákon értesülni fognak.
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy ez évben a Központi
Statisztikai Hivatal megbízásából statisztikai felmérés
történik településünkön, háztartási életkörülményekről. A
mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését
véletlenszerűen hatják végre, a válaszadás nem
kötelező. Ami a legfontosabb: az összeírást a statisztikai
hivatal tulajdonában lévő Statek Kft. igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. Kérjük Önöket, csak az
igazolvánnyal ellátott kérdezőket engedjék be a
lakásukba!
Önkormányzati kérdőívek:
Jelenlegi újságunkhoz két kérdőívet csatolunk. Az egyik
kérdőívben
a
helyi
hulladékgazdálkodás
továbbfejlesztéséhez vagyunk kíváncsiak az Önök
véleményére. Kérjük válaszaikkal, a kérdőív kitöltésével,
visszajuttatásával segítsék munkánkat!
A másik a Polgármesteri Hivatal kötelező adatfelmérése,
az eb-összeírás. Nagyon fontos tudni, hogy az adatlap
kitöltése és továbbiakban a változás bejelentése minden
állampolgár számára kötelező!
Márciusi jeles napok, ünnepek
Március 8. Nemzetközi Nőnap
Kedves Hölgyek, Asszonyok!
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden
feltétel nélkül magukban fogadják a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák azokat”
Sok szeretettel köszöntünk minden petrikeresztúri
hölgyet ezen a szép napon: Képviselőtestület férfi tagjai
Március 12. Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe.
Március
15.
Az
1848-49-es
forradalom
és
szabadságharc évfordulója – Nemzeti Ünnepünk.
„Szeretet és a békesség tartson minket össze,
A magyarok Istene áldjon mindörökre.
Elődeink hazaszeretete tartson minket egybe,
Ezer éve élünk itt a Kárpát medencébe.
Szeretünk téged, mindannyiunk bölcsőjét,
Itt születtünk, e földnek esszük áldott kenyerét.
Éljünk tisztességben, szeretetben, békességben,
Szép hazánkban itt Európa közepében.„
(Antoni Sándor: Nemzeti Ünnepünk Évfordulójára, részlet)

Március 18.19.21. „Sándor, József, Benedek – Zsákban
hozzák a meleget” – reméljük így lesz.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus
Szentlélektől való fogantatásának napja. Az évszázados
megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a
napon indul meg igazán a növényeik növekedése, akkor
érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Március hónapban a következő edzőmérkőzésekre
kerül(t) sor.
Március 2. Nagylengyel-Petrikeresztúr 1-1 (eredmény)
Március 9. Petrikeresztúr-Kemendollár 14.30
Március 16. Zalatárnok-Petrikeresztúr 14.00
Március 23. Petrikeresztúr-Zalatárnok 14.00
A bajnokság tavaszi fordulója március 30-án kezdődik,
az első mérkőzés itthon lesz:
Petrikeresztúr – Lenti TSZ 15.00
Márciusi programok a művelődési házban:
8-án tartja az önkormányzat és a helyi vöröskereszt az
idei idősek napját. Az érintettek már megkapták a
meghívót, szeretettel és tisztelettel várjuk őket.
14-én, pénteken 17.00 órától kerámiázás bemutató lesz
kipróbálási lehetőséggel.
28-án, pénteken két program is lesz a házban:
15.00-18.30 óra között véradás lesz, a vöröskereszt
hívja és várja a véradókat.
19.00 órakor a Polgárőr Egyesület havi ülésére kerül
sor.
A művelődési ház állandó nyitva tartása: minden kedden
és pénteken, 17.00 és 20.00 óra között. Ekkor működik
a könyvtár is. A könyvtárban lehetőség van a
kölcsönzés mellett folyóiratok olvasására is. Az ellátó
könyvtár támogatásának következtében megtalálható:
Nők Lapja, Lakáskultúra, Praktika, Receptfüzetek, AutóMotor, Garfield.
Az idei könyvtárrendezés folyamán több száz régi könyv
került kiselejtezésre, az ellátó könyvtár ezekre nem tart
igényt. A művelődési házban ezek kiállításra kerültek,
ingyen elvihetőek.
Önkormányzati tájékoztatás: A művelődési ház az
önkormányzat tulajdona, de a település érdekében dolgozó
civil szervezetek, szerveződések otthona is, és akár családi
rendezvények helyszíneként is szolgál, ezért nevezik
Faluháznak is. A fentieknek megfelelően nemcsak az
önkormányzat, hanem más szervezetek is rendeznek
programokat, sőt legtöbbször egymással összefogva. A
közösségi érdekeket szolgáló, akár 100 főt is megmozgató
programok bizonyítják, hogy ezek szervezése szükséges
és helyén való egy falu életében, ezek által őrizzük
hagyományainkat, ezek által fejlődik tovább a közösségi
élet.
Évente maximum 3-4 alkalommal zajló hangosabb
rendezvény természetesen zavarhatja a lakosok egy
részét. Kérjük, ilyen jellegű problémával, keressenek
bennünket bizalommal és biztosan megtaláljuk a mindenki
számára megfelelő megoldást.
Képviselő testület nevében: Gérczei Mónika polgármester

