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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt márciusban
Március 26-ára hívta az önkormányzat és a
vöröskereszt helyi szervezete a falu 60 éven felüli
lakóit idősek napi rendezvényre. A szervezők nagy
örömére sokan elfogadták a meghívást, és reméljük,
hogy szép élményekkel gazdagodva tértek haza.
Az ünnepség 14.00 órakor kezdődött, Gérczei Mónika
polgármester köszöntő gondolatival. Ezt követően
Rába Imre plébános úr szólt az egybegyűltekhez. A
falu óvodás és iskolás korú gyermekeinek verses,
dalos műsora következett. Nagy Evelin éneke közben,
az „Úgy szeretném meghálálni” című dal alatt a kicsik
saját készítésű virágajándékaikat osztották ki.
Ezt követően Háriné Vida Hajnalka a helyi
vöröskereszt szervezetének titkára köszöntötte az
időseket. Régi hagyomány, hogy a jubiláló véradókat
köszönti a vöröskereszt. Kustán Sarolta a Megyei
Vöröskereszt vérkoordinátora adta át az ajándékokat
az érintetteknek.
Községünk legidősebb lakóinak köszöntése sem
maradhatott el. A szervezők otthonában látogatták
meg Szabó Mihályné, Bözsi nénit, aki községünk
legidősebb lakója. Az ünnepségen viszont jelen volt a
falu legidősebb férfi lakója, Tücsök János bácsi, akit
nagy szeretettel köszöntött a polgármester asszony.
Ezt követően a vidámságé lett a főszerep, a gyerekek,
fiatalok vidám jelenetekkel és táncokkal, énekkel
szórakoztatták a szépkorúakat.
A finom uzsonna után kellemes zene mellett
beszélgettek, szórakoztak a résztvevők. Reméljük,
hogy aki eljött, jól érezte magát.
A szervezők ezúton szeretnék megköszönni minden
segítő munkáját, akik a finom süteményeket,
pogácsákat készítették, a műsorban résztvevők
felkészülését, szereplését, és minden egyéb
segítséget.
Áprilisi programok:
•
•

•

Április 1-jén, pénteken este 19.00 órakor kerül
sor a polgárőrség soron következő ülésére.
Április
2-án
véradással
egybekötött
egészségnap lesz a Művelődési Házban. 13.00
órától
elsősegélynyújtással
kapcsolatos
előadást
hallhatnak,
majd
különböző
egészségfelmérő vizsgálatokra lesz lehetőség.
Várjuk 17.00 órára azokat a gyerekeket, akik
pályázatot adtak be, jöjjenek, hisz ekkor lesz az
eredményhirdetés. (Csütörtökig még várjuk a
pályázatokat kicsiktől, nagyoktól egyaránt).
Április 9-én, szombaton Petrikeresztúr és
Barlahida Községek Önkormányzatai és a
Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület
szemétszedési akcióra hívja a falu lakóit. Az
akcióban
Győrfiszegben,
Barlahida
és
Petrikeresztúr között a főúton, majd a patóhegyi
felvezető úton szednénk össze az útszéli

szemetet. Az akcióban résztvevőket Patóhegyen
egy kis meglepetés várja pihenés közben. Hozzatok
magatokkal kesztyűt és láthatósági mellényt!
Találkozzunk a győrfiszegi elágazóban, az alsó
búszmegállónál reggel 9.00 órakor! Várunk
benneteket, tegyük együtt szebbé, tisztábbá
környezetünket!
• Április 10-én vasárnap délután Ormándlakon
lesz idősek napi rendezvény, ahol a keresztúri
gyerekek és fiatalok lépnek fel műsorukkal.
• Április 16-án, szombaton több program is várja
az érdeklődőket. Délután 14.00 órára kézműves
foglalkozásra hívjuk az alkotni vágyókat.
Hozzatok magatokkal kifújt tojásokat, pólót
(pólófestésre), 1,5 literes PET palackot. 17.00
órától az anyáknapi műsor előkészítésével
foglalkoznánk. Ezt követően 18.00 órától a
közösségfejlesztő egyesület filmvetítésre várja
az érdeklődőket.
• Április 26-án, kedden 19.00 órakor lesz
megbeszélés az idei Keresztúri Találkozóval
kapcsolatban, várjuk az utazni szándékozókat a
művelődési házba!
Programelőzetes
Május 1-én, vasárnap lesz az anyák napi ünnepség a
művelődési házban.
Május 21-én szombaton lesz a gyerekek kirándulása:
Tapolca, Szigliget, Nemesvita útvonalon.
Június 4-én, szombaton a nagyobb gyerekek, fiatalok
utaznak egy soproni kirándulásra.
Érdeklődni lehet a részletekről a művelődési házban.
Önkormányzati hírek
2011. március 4-én, Rákoskeresztúron zajlott a
Keresztúr
Nevű
Települések
Szövetségének
közgyűlése. A gyűlésen többek között elfogadtuk a
tavalyi beszámolót, idei költségvetést, meghatároztuk
az idei munkaprogramot. Nagy örömünkre szolgált;
növekedett egy településsel a szövetségi tagok
száma, hisz a kárpátaljai Tiszakeresztúr csatlakozott.
Szó esett a tavalyi erdélyi találkozóról, de legnagyobb
részt az idei találkozó előkészületeivel foglalkoztunk.
Az idei találkozó helyszíne Rákoskeresztúr,
időpontja 2011. augusztus 25-28.
A küldöttségeket tehát már csütörtöki napon
várják. A szállás idén egy helyen, Gödöllőn az
egyetem kollégiumában lesz. (kb. 20 perc autóval). A
programok csütörtökön kezdődnek és vasárnap a záró
ünnepséggel érnek véget. Idén – a találkozóval
egybekötve - lesz a felsős gyerekeknek EU-s
vetélkedő, településünkről is lesz csapat.

A programok helyszínei egymáshoz közel lesznek: a
Vigyázó Sándor művelődési ház, a népkert és a
sportpálya, tehát egy területrész.

kapcsolódik a programhoz, azért kérjük, aki teheti
továbbra is jutassa el a művelődési házba a Delikát8
ételízesítő csomagolóanyagát. (vonalkódot)

A találkozó nyitó és záró ünnepsége a most épülő és
addigra átadásra kerülő főtér lenne, de amennyiben a
közjogi méltóságok (várható a köztársasági elnök vagy
a miniszterelnök megjelenése az ünnepségen)
biztonsága miatt zárt helyen kell megtartani akkor a
Békési iskola, vagy a Pál apostol iskola jöhet szóba.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy a szelektív gyűjtőszigetre
csak a megfelelő hulladékot vigyék. Nem szállítható
oda sem sörös doboz, sem konzerves doboz, sem
egyéb olyan szemét, ami nem a szelektív gyűjtőkbe
való. Oda csak papír szemetet, PET palackokat,
színes és fehér üveget lehet vinni, és azokat a
gyűjtőedényekbe kell rakni. Sajnos más hulladék is
került oda, és nem is az edényekbe, hanem melléjük
leszórva. Ezt a vállalkozó nem szállítja el.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata szigorúan fel
fog lépni az illegális szemételhelyezőkkel szemben.
Kérjük, hogy saját hulladékgyűjtőikbe rakják az egyéb
háztartási szemetet. Együttműködésüket köszönjük.

Pénteken
délután
a
vendégcsoportok
bemutatkozására kerülne sor, amelyek szombaton
folytatódnak. Újdonságként tervezik, hogy a
vendégcsoportok bemutatkozása közé meghívott
vendégek műsorait illesztenék be. Az is újdonság,
hogy az EU Kvíz vetélkedő a programokba beépítve
lesz, nagyon sok program a gyerekeknek, fiataloknak
szól. A szövetség céljaival egyezően szeretnék a
fiatalokat is megszólítani, ők is vegyenek részt a
találkozón. Nagyon sok koncert lesz (ezekről még
részleteket nem lehet tudni).
A 4 napos programsorozat egy főre jutó
hozzájárulása 8.000 Ft körül lesz, amely tartalmazza
a 3 éjszaka szállását és az összes étkezést. A
találkozóra a végleges részvételi névsort árpilis végéig
le kell leadni, ezért terveink szerint április 26-ig
fogadunk el jelentkezést, majd aznap este tartanánk
egy megbeszélést. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a részvételi összeget két részletben
szedjük össze, első részletet április 26-ig, a második
részletet nyáron, annak megfelelően, hogy mikor kell
fizetni a szövetség felé. Szintén az előző évek
gyakorlatának megfelelően, részvételi lemondás
esetén gondoskodni kell új utazóról, más esetben a
részvételi díjat nem tudjuk visszaadni, hisz nekünk is
ki kell fizetni a szervezők felé. Ha megfelelő utazó
létszám jön össze, akkor természetesen busszal
megyünk.
Kedves Keresztúriak!
Településünk
a
hagyományokhoz
híven
természetesen idén is részt vesz a találkozón, várjuk
azokat, akik a küldöttség részeként szívesen utaznak
el a programra. A szállás miatt a jelentkezés akár
korlátozott is lehet, ezért arra kérjük az utazni
szándékozókat, hogy minél előbb jelentkezzenek. Ha
a találkozóval kapcsolatban bármi kérdésük merülne
fel,
szívesen
állok
rendelkezésükre,
illetve
honlapunkon bővebb információ is olvasható.
Gérczei Mónika
Közérdekű információk:
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

Petrikeresztúr Község Önkormányzata és a
Petrikeresztúrért
Alapítvány
Kuratóriuma
fotópályázatot hirdet „TAVASZ ÉBREDÉSE” címmel.
Várjuk a települést megörökítő tavasz témához
kapcsolódó fotókat (digitális formában). A fényképek
beérkezésének ill. leadásának határideje 2011. május
31. Leadhatók a Művelődési Házban, nyitvatartási
időben ill. a következő email címre is elküldhetők:
A
legjobb
felvételeket
pkmuvhaz@gmail.com
falunapon kiállítás keretében bemutatjuk, illetve
díjazzuk.
Ragadjuk meg a tavasz legszebb pillanatait!
Áprilisi jeles napok, ünnepek
Április 5. Vince napja. Megcsordul a jégcsap az
ereszen. Ha eddig nem, most már biztosan itt a
tavasz.
Április 17. Virágvasárnap. Jézus Jeruzsálembe való
bevonulása, kapcsolódik hozzá barkaszentelés,
körmenet.
Április 24. Húsvétvasárnap. Jézus feltámadásának
ünnepe. Idén egybeesik Sárkányölő Szent György
napjával.
Április 25. Márka napja. Márk evangelista ünnepe.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Márciusi eredmények:
16. ford. Csatár – Petrikeresztúr 3-4, 6-2.
17. ford. Petrikeresztúr - Nagykapornak 1-2, 2-2.
18. ford. Botfa – Petrikeresztúr 2-2, 3-1.
Április mérkőzések:
04.03.15.30 ill.13.30 Petrikeresztúr – Zalaháshágy
04.10.15.30 ill.13.30 Kávás – Petrikeresztúr
04.17.16.00 ill.14.00 Zalaszentgyörgy – Petrikeresztúr
04.24.16.00 ill.14.00 Petrikeresztúr - Bucsuszentlászló
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