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2009. szeptember
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt szeptemberben
„Nevünk és szívünk összeköt”
A Keresztúr nevű Települések X. Nemzetközi
Találkozójára került sor 2009. szeptember 0406. között Balatonkeresztúron. A rendezvényen
26, Kárpát-medencei – nevében keresztúri település vett részt, köztük településünk is,
amely
a
megalakulása
óta
tagja
a
keresztúrokat,
keresztúriakat
összefogó
szövetségnek.
Petrikeresztúr község hivatalosan 35 fővel
képviseltette magát a 3 napos rendezvényen,
de a rövid távolság miatt a 3 nap alatt
községünknek ennél sokkal több lakója vett
részt
a
különböző
programokon,
Balatonkeresztúron.
A rendezvény utcai felvonulással kezdődött, a
polgármesteri hivatal elöl indulva útnak a 26
település kb. 850 résztvevője, hogy a SzentIstván térre érve részt vegyünk a Keresztúrok
Oszlopának avatási ünnepségén. A népes
közönség feje fölött sárkányrepülő suhant el, a
templom ünnepi harangjátéka alatt, nemzeti
színű füstöt húzva maga után. Ezt követően a
Bene Ferenc Sportcsarnokban kezdetét vette a
nyitóünnepség, fúvószenére és szűnni nem
akaró vastaps közepette, települési zászlójuk
kíséretében vonultak be egymás után a
delegációk vezetői és a meghívott vendégek. A
Himnusz és a Székely himnusz eléneklése után
köszöntők hangzottak el. Arányi Béla
Balatonkeresztúr alpolgármestere, Kovács
József Balatonkeresztúr polgármestere, (a
szövetség elnöke), Bárdos János tiszteletbeli
elnök gondolatai után Gelencsér Attila, a
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, és
Suchman Tamás a Balaton Fejlesztési Tanács
elnöke is méltatta a rendezvényt, az
összefogást. A helyi Női kar és az iskolások
műsora után Keresztúriakért Emlékérem
átadására került sor.
Az ünnepség után este hét órától folyamatosan
váltották egymást a települések kulturális
csoportjainak bemutatói a hatalmas sátor alatt,
amely jó szolgálatot tett a gyakran nekibuzduló
eső és szél ellen. Ezen az estén lépett fel
Petrikeresztúr képviseletében a helyi amatőr

színjátszók csoportja is, először country és
sramli táncegyveleget adtunk elő, majd a
második blokkban fergeteges vastaps mellett
operett egyveleget énekeltünk, majd kán-kánt
táncoltunk. A vidámságot fokozta, hogy a
technika többször is próbára tett bennünket,
hisz az otthonról hozott zenei alap nem indult
el,
Mestyán
Valéria
balatonkeresztúri
jegyzőasszony segítségével, a polgármesteri
hivatalban elkészített cd másolat már működött.
Majd mikor végre sikerült a színpadra kerülni,
egymás után 3-szor ment el az áram, de ezt is
kellő vidámsággal fogadta csapatunk, a
következő
szlogen
született
meg:
a
keresztúriak műsora „kivágta a biztosítékot”.
Késő este zenés, táncos mulatsággal ért véget
a nap.
Szombat délelőtt kötetlen programok várták a
csoportokat, melyből mi is válogattunk. Először
megtekintettük
a
helyi
Szent
Kereszt
felmagasztalása templomot, melyet Vaslabán
Csaba plébános úr mutatott be, majd ez
követően hajókiránduláson vettünk részt.
Délután folytatódott a művészeti csoportok
bemutatkozása,
közben
a
szövetség
polgármesterei megtartották közgyűlésüket,
melyen a kölcsönös információcserén túl több
javaslat is elhangzott a jövőbeni közös
tervekről, de szó esett a szövetség pénzügyi
helyzetéről is. Döntettek arról, hogy a jövő évi
találkozót Székelykeresztúr rendezi meg. A
szövetség következő közgyűlése még idén,
terv szerint november elején, Petrikeresztúron
zajlik.
Este a Ghymes együttes koncertje után
fantasztikus
lézer
show
és
tűzijáték
következett. Akiknek még volt energiájuk,
hajnalhasadtáig rophatták a táncot a sátorban.
Vasárnap ökumenikus istentisztelet után került
sor
a
záróünnepségre.
Májer József,
Bodrogkeresztúr polgármestere, zárszavában
kifejtette: a programok méltóak voltak a
jubileumhoz. Kovács József helyi polgármester
átadta a vándorzászlót Köblös Domonkos
székelykeresztúri
alpolgármesternek.
A
záróünnepséget a helyi Fergeteges Forgatag:
Kinyílik az idő című táncjátéka zárta, melynek
megható, emlékezetes befejezéséül minden
delegáció asztalához egy közös gyertyáról

Mónika polgármestert vagy Ács Ferenc
alpolgármestert keressék. Az E.ON
önkormányzati aláírás és pecsét
nélkül
nem
fogadja
el
az
igénybejelentést. Ez nem csak a
mostani
igénybejelentésekre
vonatkozik,
hanem
az
újonnan
jelentkezőkre
is. Tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy az új befizetőknek –
az önkormányzat szeptember 24-i
döntését követően - már 50.000 forintot
kell fizetnie. A Képviselő Testület 2010.
év januárjában vizsgálja felül a
bekerülési összeg változtatását, amely
várhatóan növekedni fog.
Kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy
minél
előbb
adják
be
igénybejelentésüket,
mert
valószínűsíthető, hogy a most begyűjtött
igények alapján egyszerre köti be a
kivitelező az áramot a pincékbe.

meggyújtott, nemzeti szalaggal átkötött gyertyát
vittek a táncosok, eközben szólt a népdal: Jó
az Isten, jót ád, tele reménységgel.
Októberi programok
•

•

2009. október 10-én, szombaton kerül
sor az idei szüreti felvonulásra és
mulatságra. A menet 15.00 órakor indul
a sportpályáról. (Kérjük a felvonulókat
14.30-ra érkezzenek a pályára.) A
menet az eddigi években megszokott
útvonalat teszi meg. A felvonulás után
17.30 órakor kezdődik a vidám szüreti
műsor a művelődési házban, majd ezt
követően hajnalig tart a vigadalom. A
bál bevételéből a helyi gyerekek
programjaira is szeretnénk fordítani,
ezért kérjük a szülőket munkájukkal,
segítsék a rendezvény lebonyolítását. A
szervezők
szívesen
fogadják
a
zsákbamacska
és
tombola
felajánlásokat.
Rossz idő esetén a felvonulás elmarad,
a műsor a meghirdetett időben kezdődik
a kultúrházban.
2009. október 17-én kerül sor
Gellénházán a Gesztenye-fesztiválra,
amelyre a keresztúri csapat is nevezni
fog.

Önkormányzati hírek:
•

•

•

Kedves
főiskolások,
egyetemisták!
Önkormányzatunk idén is csatlakozott a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz.
A
nyomtatványok
beszerezhetők
Gellénházán a Körjegyzőségen, Fülöp
Józsefnénél, vagy nyitvatartási időben a
petrikeresztúri művelődési házban.

Községi Sportegyesület hírei:

Petrikeresztúr Község Önkormányzata
még az őszi, téli esőzés, havazás előtt
igyekszik az önkormányzati utak
mentén lévő vízelvezetés javítását
elvégezni.
Kiemelt
feladat
ez
Győrfiszegben, ahol egyrészt „Róna”
felöl folyamatosan bezúdul a sár,
másrészt a Kuti-parti oldal javítása.
Kérjük a győrfiszegi lakosokat lehetőség
szerint saját birtokuk előtt tisztítsák,
mélyítsék ki az árkokat, ezzel segítve
közös érdekünkben végzett munkát.

Szeptemberi eredmények:

Tisztelt hegyi tulajdonosok, gazdák!
Hamarosan
befejeződik
a
villamoshálózat kiépítése a hegyen. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy azonnal
minden pincében áram lesz. A
hálózatba befizető tulajdonosoknak –
saját
villanyszerelőjük
útjánigénybejelentést kell tenni az E.ON felé.
Nagyon fontos azonban, hogy a
nyomtatványon
mindenképpen
igazoltatni kell, hogy önkormányzatunk
felé befizette a „belépési dijat”. Ezért
kérem Önöket, hogy ez ügyben Gérczei

Közérdekű információk:

09.06
09.13.
09.20.
09.27.

Petrikeresztúr – Búcsúszentlászló 1-0 (F), 2-1(T)
Baktüttős – Petrikeresztúr
10-5
0-2
Petrikeresztúr – Zalacsány 6-1
Zalatárnok – Petrikeresztúr 0-5
4-1

Októberi mérkőzések:
10.04.
10.11.
10.18.
10.23.
10.25.
10.31.

•
•

:

Petrikeresztúr – Söjtör
13.00 ill.15.00 óra
Hatót – Petrikeresztúr
13.00 ill. 15.00 óra
Petrikeresztúr – Dióskál
14.30
Esztergályhorváti – Petrikeresztúr
14.30
Petrikeresztúr – Gránit Gyógyfürdő
14.30
Zalavár – Petrikeresztúr
14.30

2009. október 6-ig, keddig fogadjuk az
újság gyűjtésre szánt papírt.
Községünkben PB-gáz-palack telep
nyílt a Kossuth út 91. sz. alatt.

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

