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2009. április
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt áprilisban
Áprilisban a helyi gyerekek és fiatalok
meghívást kaptak a pózvai idősek napjára,
ahol
vidám
jelenettel,
táncokkal
szórakoztatták
az
egybegyűlteket.
Fellépésükről
Dr.
Gyimesi
Endre
Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
polgármestere
is
elismerő
szavakkal
nyilatkozott.
Egyre népszerűbb a helyi kezdeményezésből
kiindult néptánc oktatás községünkben. A két
hetente tartott foglalkozásokat szép számmal
látogatják, nemcsak fiatalok. Továbbra is
szívesen várunk mindenkit, aki a néptánc
alapjaival
megismerkedne,
esetleg
fellépéseiken is részt venne.
Májusi programok:
•
•

•
•

Május 3-án, vasárnap 18.00 órai
kezdettel anyák napi ünnepséget
tartunk a művelődési házban.
Ezt követően várjuk 19.00 órakor
megbeszélésre azokat, akik szívesen
részt vennének az István, a király –
rockopera megvalósításában. Terveink
szerint augusztus 20-án adnánk elő,
állami ünnepünk alkalmából.
Következő néptánc oktatás időpontja:
május 8.,péntek 19.00 óra
Terveink szerint május hónapban két
kirándulást is szervezünk. Az első
május 9-én lesz, melyre a közösségi
munkában aktívan résztvevő fiatalok
kaptak meghívást. Május 23-ára pedig
a kisebbeket várjuk egy vidám,
mozgalmas,
szalonnasütéssel
egybekötött programra.
A
részletekről
folyamatosan
tájékoztatást
lehet
kérni
Lóránt
Emíliától és Gérczei Mónikától.

Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Áprilisi eredmények:
04.05. Petrikeresztúr – Zalacséb:
felnőtt: 0-4, ifjúsági: 3-0
04.11. Bak- Petrikeresztúr:
felnőtt: 0-3, ifjúsági: 4:2
04.19. Petrikeresztúr – Kávás:
felnőtt: 1-2, ifjúsági: 2:1
04.26. Petrikeresztúr – Böde:
felnőtt: 2-3, ifjúsági: 1:3
Májusi mérkőzések:(kezdési időpont: 15.00
illetve 17.00 óra)
Május 03. Petrikeresztúr: Csatár
Május 10. Zalaháshágy – Petrikeresztúr
Május 17. Petrikeresztúr – Pölöske
Május 24. Vaspör-Ozmánbük – Petrikeresztúr
Május 31. Petrikeresztúr – Baktüttős
HAJRÁ PETRIKERESZTÚRI KSE!!
Az egyesület adószáma: 19956569-1-20.
Közérdekű információ
A május 1-i ünnep miatt kivételesen péntek
helyett április 30-án, csütörtökön lesz a
szervezett szemétszállítás.
Továbbra is gyűjtjük:
Az Unilever Magyarország Kft. tovább folytatja
„Főzzön 8 játszóteret!” programját. Delikát
termékek csomagolásán lévő vonalkódot kell
eljuttatni a cégnek, akik a beküldő települések
között. Gyűjtsük együtt a vonalkódokat: a
művelődési házban, nyitvatartási időben
várjuk
a
csomagolásokat,
melyeket
továbbítunk a pályázat kiírónak.
Önkormányzati hírek

Tervben van még az idősebbeknek Tóth
Károlyné
szervezésében
egy
őrségi
kirándulás, várhatóan július elején.

Április hónap folyamán 5 pályázatot adtunk
be:
• Sportnap megrendezésére, melyet a
helyi
sportegyesülettel
közösen
rendezünk a Zala Megyei Közgyűlés

•

•

•

•

által
meghirdetett
szabadidős
sportrendezvények
támogatására
adtunk be pályázatot, elnyert összeg:
20000,- forint. Az idei sportnap
tervezett
időpontja
2009.06.27.
szombat.
Az FVM által meghirdetett parlagfű
mentesítésre beadott pályázatunk
szintén
nyert,
melyet
eszközbeszerzésre fordíthatunk.
A Művészeti és Szabadművelődési
Alapítvány
által
megjelentetett
közművelődési
tevékenységek
támogatása
pályázatra
néptánccsoportunk
működésének
finanszírozásához kértünk támogatást.
A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács pályázatot hirdetett ifjúsági
korosztály
számára,
érdekében
végzett tevékenységek támogatására,
melyre önkormányzatunk is adott be
pályázatot egy a megyében működő
civil szervezettel.
A pályázat elnyerése esetén a
programban a helyi fiatalok több napos
képzésen vesznek részt, ahol többek
között
közösségfejlesztést,
csapatépítést,
projekttervezést
tanulhatnak.
Ezen
kívül
megismerkedhetnek
az
önkéntességgel, saját maguk is
előkészíthetnek és megvalósíthatnak a
település érdekében egy általuk
választott feladatot.
Az
Önkormányzati
Minisztérium
rendeletet
adott
ki
a
helyi
önkormányzatok fenntartásában lévő
sportlétesítmények
felújításának
támogatásáról. E pályázati lehetőséget
mi is megragadtuk, elkészítettük a
sportöltöző felújítási és bővítési tervét,
és ennek megfelelően került beadásra
a pályázat. Sikeres pályázat esetén a
jelenlegi öltöző korszerűsítésre kerülne
és bővítés is megvalósulna; bírói
öltözővel, férfi és női mosdóval és
szertárral.

Sajnálattal szembesülünk azzal a ténnyel nap,
mint nap, hogy községünkben egyre többször
fordul elő szándékos rongálás. Legutóbbi ilyen
eset a művelődési ház udvarán található,
kiállított
régi
tűzoltókocsi
kerekeinek
széttörése. Kérjük a lakosságot, figyeljenek
jobban értékeinkre!!! Ha ilyen esetet
észlelnek, állítsák meg a rongálókat és
értesítsék azonnal a képviselő testület
bármely tagját.

MEGHÍVÓ
Kedves édesanyák, nagymamák szeretettel
hívjuk és várjuk anyák napi ünnepségünkre,
melyet május 3-án, vasárnap 18.00 órai
kezdettel tartunk a művelődési házban.
A következő verssel kívánunk minden
édesanyának jó egészséget, boldogságot,
hosszú életet családja körében:
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körül vesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
- itt a földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg
szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.

