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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt márciusban:
Március 6-án, szombaton vidám túrázáson vettek
részt a falu lakosai. Iborfiát és Csőszi-hegyet érintve
Keresztúri hegyet, Pató-hegyet végigjárva kellemes
sétával jó hangulatban értek haza résztvevők.
Idén
március
20-án
tartottuk
idősek-napi
rendezvényünket. Településünk mindig tavasszal
tartja ezt a szép ünnepséget, ez már hosszú
évtizedek óta hagyomány.
Természetesen nemcsak ennek az egy napnak kell
szólnia az idősebb generáció megbecsüléséről, az
év többi napján is illik tisztelettel és szeretettel
viseltetni azok iránt, akik neveltek bennünket
szeretettel, a mai időknél küzdelmesebb időkben is.
Mégis ez az ünnepség jelképévé vált a fiatalabb
generáció
odafigyelésének,
idősek
iránti
tiszteletének.
Az ünnepség 14.00 órakor polgármester beszédével
kezdődött. Ezt követően Rába Imre plébános úr
köszöntötte a szép korúakat, majd Rába Attila
tolmácsolásában hallottunk egy gyönyörű Sík
Sándor verset. Az időseket pár gondolattal dr.
Szalay Tamás háziorvos is üdvözölte. Ezt követően
Szekeres Zoltán rendőr főtörzsőrmester, a térség
körzeti megbízottja látta el a hallgatóságot fontos
információkkal a bűnmegelőzésről.
A köszöntők után kezdetét vette az ünnepi műsor,
melynek első részében verseket, idézeteket,
hallottunk először a gyerekektől, majd a fiataloktól.
Majd Németh Eszter és Pálfi Tibor énekelt, és egy
közös dallal is meglepték az ünnepelteket a
szereplők.
Régi hagyomány, hogy idősek napján a település
legidősebb férfi és női lakosát is köszöntjük.
Legidősebb, Horváth Jánosné, Kati néni, 94 éves.
Sajnos egészségügyi állapota miatt a rendezvényre
nem tudott eljönni, de az ünnepség után otthonában
kereste fel őt Gérczei Mónika polgármester és
Horváth Kálmán képviselő. Jelen volt azonban
településünk legidősebb férfi lakója, Péntek Elek
bácsi, akit a polgármester kedves szavai után a
gyerekek ajándékkal és virágokkal köszöntöttek.
Az ünnepi műsor második része a vidámságról,
jókedvről szólt. A gyerekek és fiatalok három tánccal
kápráztatták el az időseket, és meglátogatott
bennünket „Bubuci” a világhírű jósnő is.
A műsort követően a fellépő gyerekek és fiatalok a
saját maguk által készített ajándékkal kedveskedtek
az időseknek.
A köszöntők és a műsor alatt kellően elfáradtak
mind az idősek, mind a szereplők ahhoz, hogy
vidám hangulatban együtt fogyasszák a finom
ételeket.
A programnak még korántsem lett vége az
uzsonnával.

Az idősebb generációnak sok mindenben kell az
utókor számára példát mutatnia: ahogy az örökifjak
nótáztak, énekeltek, azt megirigyelhették a fiatalok.
Az idei idősek napi rendezvény méltóan fejezte ki a
fiatalabb generáció megbecsülését, és a szervezők
legnagyobb örömére nagyon szép számmal jöttek el
településünk idős lakosai, és jó hangulatban zajlott a
rendezvény.
Köszönet
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete ezúton szeretné megköszönni
mindazok segítségét, akik a program
szervezésében, lebonyolításában bármilyen módon
részt vettek. Külön köszönet az ünnepi műsorban
résztvevő gyerekeknek, fiataloknak, akik újból
felülmúlhatatlanul szerepeltek, könnyeket és mosolyt
csalva a résztvevők szemeibe.
Március 26-án került sor a közösségfejlesztő
egyesület filmvetítésére, teázással, beszélgetéssel
egybekötve, vidám hangulatban telt az este.
A múlt hét péntekén egy szép nagyböjti
lelkigyakorlatos estén vehettek részt azok a
petrikeresztúri hívek, akik a szokásos, húsvét előtti
gyóntatáson illetve szentmisén jelen voltak.
A Szent Gellért Lovagrend Erdélyi Márton Áron
Tartománya volt a vendégünk Jánó Árpád
tartományi kormányzó és Főtisztelendő Takács
Dezső sepsiszentgyörgyi plébános vezetésével.
A küldöttséget nagy örömmel fogadta Rába Imre
Tamás plébános, FESG kanonok úr, és Ungvárszki
Imre FESG kanonok, somogyvári plébános, aki a 3
napos lelkigyakorlat megtartására érkezett hozzánk
Imre atya meghívására. Nagyon nagy volt az
érdeklődés, hiszen nem csak Petrikeresztúrról voltak
szép számmal, hanem a környékből is érkeztek
kedves vendégek. A Zalai Első Huszárezred 3 tagja
is képviseltette magát, természetesen talpig
huszárdíszben!
A fájdalmas rózsafűzért és a keresztutat erdélyi
vendégeink vezették. Ezt követően Gérczei Mónika
polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. A
lelkigyakorlatos szentbeszédet Takács Dezső
tartotta. A mise végén plébános úr megköszönte
kedves vendégeink látogatását, amit Jánó Árpád
Tartományi Kormányzó úr azzal hálált meg, hogy
nagy szeretettel visszahívta a kedves jelenlévőket
egy látogatásra hozzájuk, Erdélybe, a csodás
székelyföldre.
Az ünnepség után az Erdélyi Tartomány képviselőit,
valamint a jelenlévő kedves vendégeket a plébánia
egy szerény agapéval várta Nagylengyelben, a
faluházban.
Azt gondolom, egy szép és értékes napon vehettünk
ismét részt.

/Rába Attila/

Március 27-én a keresztúri gyerekek és fiatalok nagy
sikerrel szerepeltek az ormándlaki idősek napján is.
Áprilisi programok:
•

•
•

Április 6-án, kedden 18.00-kor kerül sor az idei
anyák napjával kapcsolatos megbeszélésre,
melyre szeretettel várjuk községünk gyerekeit,
fiataljait, akik szívesen részt vennének a
műsorban.
Április
13-án,
kedden
18.00-kor
a
székelykeresztúri találkozóra jelentkezettek
megbeszélésére kerül sor.
Április 23-án 18.30-kor kerül sor a következő
filmklub rendezvényre.

Önkormányzati hírek
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Önkormányzatunk megkapta az E.On Északdunántúli
Áramszolgáltató
Zrt.-től
szokásos
felhívását a gallyazási, faeltávolítási munkák
elvégzésére. Ennek értelmében az E.on. felkéri az
ingatlantulajdonosokat
(belés
külterületen
egyaránt) a meglévő kis-, közép- és nagyfeszültségű
elektromos hálózatok, vezeték mentén, a biztonsági
övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet
eltávolítására, gallyazások elvégzésére.
A felhívás teljes szövege honlapunkon olvasható.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata határozatlan
időre bérbe kívánja adni a Kossuth út 6. sz. alatti
ingatlanhoz tartozó lakását (iskola szolgálati
lakását).
Érdeklődni
Gérczei
Mónika
polgármesternél lehet.

Enikő tanárnő és Lóránt Emília. Az előzetes
feladatok elkészítésében részt vesz Pirzsók László
és Szili Ernő. A csapatnak jó felkészülést és sikeres
versenyzést kívánunk.
2010.
augusztus
5-8.
időpontban
kerül
megrendezésre Székelykeresztúron a Keresztúr
Nevű Települések XI. nemzetközi találkozója.
Községünkből a hagyományoknak megfelelően
csoportot szervezünk, melybe szívesen hívjuk és
várjuk a falu lakóit, akik vállalkoznak egy hosszú, de
igen szép útra és településünk találkozón való
képviseletére.
Kérjük,
hogy
jelentkezési
szándékukat 2010. április 13-ig jelezzék Gérczei
Mónika polgármesternél. Ezen a napon, április
13-án tartunk megbeszélést 18.00 órai kezdettel
a művelődési házban és erre az időpontra kell
befizetni (illetve akkor a helyszínen rendezhető) az
étkezésekért
fizetendő
összeg.
Köblös
Domonkossal való megbeszélés alapján ez 2000 Ft,
azaz kettőezer forint, mely a pénteki ebéd és
vacsora, illetve szombati vacsora költségét fedezi.
Szállásról és reggelikről a vendégfogadók
gondoskodnak. Az augusztus 7-i, szombati ebédet a
kötetlen program miatt mindenkinek egyénileg kell
megoldania.
Testvértelepülésünk kb. 40 fő fogadását tudja
vállalni, ezért esetleges túljelentkezés esetén a
jelentkezés sorrendje a mérvadó.
A csoport kényelmes, légkondicionált 50 személyes
autóbusszal utazik. A teljes út részvételi díja
megfelelő létszám esetén várhatóan személyenként
23.000 Ft, amely az étkezési díjat is tartalmazza.
•

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Márciusi eredmények:
16. forduló 03.07. Nagykapornak – Petrikeresztúr 11, tartalék: 2-1
18. forduló 03.21. Petrikeresztúr – Pölöske 1-0,
tartalék: 1-2
19. forduló 03.28. Bucsuszentlászló – Petrikeresztúr
1-4, tartalék: 4-0
Áprilisi mérkőzések:
20. forduló 04.04. Petrikeresztúr – Baktüttös 13.30
ill. 15.30
21. forduló 04.11. Zalacsány – Petrikeresztúr 15.30
22. forduló 04.18. Petrikeresztúr – Zalatárnok 14.00
ill. 16.00
23. forduló 04.25. Söjtör – Petrikeresztúr 16.00

•

•

Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót. Kérjük
a segíteni szándékozókat, hogy a művelődési
ház nyitvatartási idejében adják le a gyűjtött
kupakokat. Közreműködésüket ezúton is
köszönjük.
Az Unilever Magyarország Kft. tovább folytatja a
„Főzzön játszóteret!” programot. Településünk
idén is kapcsolódik a programhoz, azért kérjük,
aki teheti továbbra is jutassa el a művelődési
házba a Delikát8 ételízesítő csomagolóanyagát.
(vonalkódot)
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a meleg
étkezési utalványokat az iskola konyhája
elfogadja. Az utalvánnyal való fizetés esetében
személyesen kell bemenni a konyhára, ahol a
konyhavezető aláírásával igazolja az átvételt.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk a község
minden lakójának!

Közérdekű információk:
Április
19-24
között
rendezik
meg
Székelykeresztúron a helyi Petőfi Sándor Általános
Iskola szervezésében a Ki mit tud Európáról című
földrajzversenyt. A vetélkedőn 16 keresztúri
település
diákjai
vesznek
részt,
köztük
Petrikeresztúr csapata is. Falunkat Dávid Andrea,
Kiss Zsanett, Németh Bence képviseli. A
felkészítésükben segítségükre van Némethné Bedő

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
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