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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt áprilisban
Április 2-án a Művelődési Ház adott otthont a Megyei
Vöröskereszt és helyi szervezete, illetve az ÁNTSZ
munkatársai
által
megrendezésre
kerülő
egészségnapnak. 14.00 órától elsősegélynyújtással
kapcsolatos tudásunkat frissíthettük fel. 15.00 órától
véradás volt, közben különböző vizsgálatokon
vehettünk részt: vérnyomásmérés, vércukormérés,
testzsír és koleszterin ellenőrzés, heliko baktérium
vizsgálata. A hölgyeknek bemutatták, hogyan tarthatnak
önvizsgálatot mellükön. 17.00 órakor került sor az
alkotás pályázat zsűrizésére, ahova is a gyerekek
nagyon szép pályamunkákat készítettek. A rögtönzött
zsűri (ÁNTSZ és vöröskereszt munkatársai és Gérczei
Mónika polgármester) bölcsen döntöttek, hisz minden
gyermeket ajándékkal díjaztak. A kiállítás a Művelődési
Ház folyosóján megtekinthető.
Napsütésben és vidám hangulatban zajlott a
szemétszedési akció Petrikeresztúron.
Három szervezet, Petrikeresztúr és Barlahida községek
Önkormányzatai és a Petrikeresztúri Közösségfejlesztő
Egyesület hirdetett április 9-ére szemétszedési akciót.
Az akcióhoz csatlakozott a Petrikeresztúri Polgárőr
Egyesület is, akik gondoskodtak az útvonalon való
biztonságos munkáról.
Reggel
9
órakor
gyülekeztek
a
résztvevők
Petrikeresztúron,
hogy
a
tervezett
útvonalat
megtisztítsák az elszórt hulladéktól. Először a
győrfiszegi falurészben dolgozott a főleg fiatalokból álló
20-25 fős csapat. Ezt követően Barlahida és
Petrikeresztúr
települések
közötti
útszakasz
következett. Itt rengeteg elszórt szemét akadt, amit a
gépkocsikból kidobálnak az emberek. A résztvevőket is
megdöbbentette a látvány, amit az autókból szinte nem
is látni, de közelebbről már igen.
Az akció még ezzel nem ért véget, a Barlahidáról
érkező 15 fős csoport és a helyiek szinte egyidőben
érkeztek a Patóhegyi felvezető útra, ahonnan együtt
folytatták az elszórt hulladékok összeszedését.
A fáradt csapatot meglepetés is várta, frissen sült
lángos fogadta a résztvevőket, amihez természetesen
innivaló is akadt.
A két falu csapatának több mint 100 zsák szemetet
sikerült összeszedni, és még sok olyan terület maradt,
ahol lehetne folytatni a szemétszedést.
Nagyon hasznos nap volt, de a további hasonló akciók
mellett legfontosabb az emberek tudatos tájékoztatása,
környezetünk védelmére való figyelemfelhívás.
Április 17-én, vasárnap délután Nagylengyelben
emlékhely szentelés zajlott dr. Cseke József plébános
emlékére, aki már 6 éve nincs velünk. A rendezvényen
szép számmal vettek részt a hívek, egykori barátok,
ismerősök, Petrikeresztúrról is.

Májusi programok:
• Május 6-án, pénteken este 19.00 órakor kerül
sor a polgárőrség soron következő ülésére.
Kérjük a tagságot, hogy lehetőleg mindenki
legyen ott a megbeszélésen.
• Május 7-én, szombaton a Petrikeresztúri Amatőr
Színjátszók csapata Gellénházán szerepel a
Tavaszi Fesztiválon.
• Május 8-án, vasárnap 15.30-kor lesz hegyi
szentmise a patóhegyi keresztnél.
• Május 14-én Tófejen 14.00 órától lesz az István,
a
király
csapatának
helyszín
bejáró
megbeszélése, aki tud jönni, jelezze Gérczei
Móninál. Első énekpróbánk május 17. kedd
18.00 óra.
• Május 21-én, szombaton lesz a gyerekek és
családok
kirándulása
Tapolca,
Szigliget,
Nemesvita
útvonalon.
Kérjük,
hogy
a
jelentkezéseket legkésőbb május 10-ig adjátok le
a művelődési házban.
Másik kérés, hogy a fiatalok június 4-i
kirándulására is várjuk a jelentkezéseket,
legkésőbb május 20-ig.
• Május 27-én, pénteken este 19.00 órakor lesz a
filmklub következő programja a művelődési
házban.
• Május 31-én, kedden 19.00 órai kezdettel
falunapi előkészületi megbeszélést tartunk,
melyre várjuk a civil szervezetek vezetőit.
Néptáncosok figyelmébe: a május 5-i próba elmarad!
Programelőzetes:
Június 5-én Gombosszegen,
településünkben lesz falunap.
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Önkormányzati hírek
2010. őszén kezdte meg az önkormányzat saját
beruházásban a település mellékútjainak rendbetételét.
Sajnos a korai ősz és a hosszú tél miatt a munkák
befejezése ez év tavaszán fejeződött be. Fő célkitűzés
volt, hogy azokat tegyük rendbe, ahol lakott terület van.
Felújításra került a temetőhöz vezető bejáró is. Másik
tavaszi munka a focipálya rendbetétele volt.
Vízelvezető csövek kerültek lefektetésre, majd földréteg
került rá és bevetettük fűmaggal. A munkában sok
kétkezi segítséget kaptunk a fiataloktól illetve a focit
kedvelő lakosoktól, amit ezúton is köszönünk. A
munkáknak köszönhetően május 8-án (14.30 ill. 16.30
órakor) és ezt követően újra hazai pályán lesznek a
mérkőzések.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata 04.27-én
módosította szociális rendeletét, hisz a zalaegerszegi
kistérség egységes szociális rendeletet fogadott el.
Ennek alapján, a kistérség településein szociális
étkezést igénybevevőknek egységes térítési díjat kell
megállapítani. Petrikeresztúr Község Önkormányzata

azonban továbbra is kedvezményt biztosít a
rászorultaknak, mértéke azonban változott. Az
érintettek levélben kapnak részletes tájékoztatást.
Szintén a szociális rendeletet érinti, hogy változtattuk
mind a temetési, mind a születési segély összegét,
ezek emelkedtek.
Petrikeresztúr település nem tud hagyományos
bölcsődei, óvodai intézményt fenntartani. Keressük az
optimális megoldást a legkisebbek megnyugtató
elhelyezésére, azonban a közoktatási törvény változása
(jelenleg folyik róla a kormányzati egyeztetés) még sok
ismeretlen
tényezőt
rejt.
Önkormányzatunk
intézményfenntartó társulásban van a gellénházi óvodát
fenntartó településekkel. Lehetnek azonban olyan
édesanyák,
akik
szeretnének
dolgozni,
vagy
rákényszerülnek, ezért szükséges lehet, hogy
gyermekük két éves korától bölcsődei elhelyezésben
részesüljön.
Nagylengyelben
ősztől
indítanak
kiscsoportot (egységes bölcsődei, óvodai). Ez az
intézmény csak (korlátozott létszámban) azokat a
gyerekeket fogadja, melyek után lakóhelyük szerinti
település vállalja az állami normatíván felüli
hozzájárulást. A nagylengyeli intézményt fenntartó
településekkel kötött megállapodásunk értelmében
lehetőség
van
a
legkisebbek
nagylengyeli
elhelyezésére. Nagyon fontos: szervezett gyermek
kíséret ezután is csak Gellénházára lesz. Nagylengyel
korlátozott számban tud csak fogadni gyerekeket, és
csak azokat, akik után a hozzájárulást megkapják.
Petrikeresztúr Önkormányzata a település kisgyermekei
után vállalja az anyagi felelősséget. Nagyon fontos
azonban, hogy csak a helyiek után, vagyis csak
állandó lakosok után, hisz a település (mint minden
más település) a jelenlegi szabályozások szerint csak
az állandó lakosok után kap normatív támogatást.
Hangsúlyozzuk, hogy Gellénháza továbbra is várja és
fogadja az óvodás gyerekeket, Nagylengyelben csak
azokat a gyerekeket tudják fogadni, ahol feltétlen
szükséges a bölcsődei elhelyezés, hisz itt nagyon sok
gyermek van, és kevés hely. Ebben az esetben a
szülőknek saját maguknak kell gondoskodni a
gyermekük szállításáról.
Közérdekű információk:
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy a szelektív
szemétgyűjtést folytassák. A gyűjtőszigetre a megfelelő
konténerekbe a megfelelő hulladékot tegyék.
Környezetvédelmünk egyik sarkalatos pontja a
keletkezett háztartási és egyéb hulladék megfelelő
kezelése. Ne váljunk saját környezetünk ellenségévé! A
szemétszedési akció során sajnos nagyon rossz
tapasztalatokat szereztünk. Még most is sokan az erdő
és mező széleket választják a szemét helyének.
Szemléletváltás szükséges, hogy belássuk, hogy a jövő
nemzedékeinek és élő természetre van szüksége, amit
mi hagyjunk örökül számukra.
Településünkön április 10-től közel két hétig, (21-ig) sok
felhasználónál nem volt telefonvonal. A Magyar
Telekom Nyrt. ügyfélszolgálatával fel vett kapcsolat
alapján egyéni számlareklamációjukat (vagyis, hogy
ezen időszakra ne számlázzon a szolgáltató) csak úgy
érvényesíthetik, hogy azt egyénileg kérik. A

szolgáltatónak írt levelükben tüntessék fel ügyfélazonosítójukat, vezetékes hívószámukat. Postacím:
Magyar Telekom Nyrt. 1519. Budapest. Pf. 434.
A Zalavíz Zrt. tájékoztatása alapján 2011. május 20-án
12.00-16.00 között tároló tisztításra kerül sor, ezért
átmeneti vízhiány ill. nyomáscsökkenés előfordulhat.
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)
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:
pkmuvhaz@gmail.com A legjobb felvételeket falunapon
kiállítás keretében bemutatjuk, illetve díjazzuk.
Ragadjuk meg a tavasz legszebb pillanatait!
Májusi jeles napok, ünnepek
Május 1. Májusfaállítás. Szerencsére ezt a szép
szokást településünk fiataljai sem felejtették el.
Május 2. Anyák napja. Ünnepségünkről a következő
számunkban olvashatnak.
Május 4. Flórián napja, a tűzoltók védőszentje.
Május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 9. A II. Világháború befejezésének napja
Európában, Európa Nap – az Európai Unió ünnepe
Május 12-14. Fagyosszentek napjai: Pongrác, Szervác,
Bonifác
Május 16. Nepomuki Szent János. A gyónási titkot
megőrző cseh vértanú ünnepe.
Május 25. Orbán napja. A kádárok, kocsmárosok,
szőlőtermesztők védőszentje.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Áprilisi eredmények:
19. ford. Petrikeresztúr – Zalaháshágy 2-1, 0-1
20. ford. Kávás - Petrikeresztúr 1-2, 8-2
21. ford. Zalaszentgyörgy – Petrikeresztúr 2-5, 6-0
22. ford. Petrikeresztúr – Bucsuszentlászló 3-0, 3-0
23. ford. Bagod – Petrikeresztúr 3-2, 2-3.
Májusi mérkőzések:
05.08.16.30 ill.14.30 Petrikeresztúr – Salomvár
05.15.17.00 ill.15.00 Babosdöbréte – Petrikeresztúr
05.22.17.00 ill.15.00 Petrikeresztúr - Vaspör
05.29.17.00 ill.15.00 Kustánszeg - Petrikeresztúr

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
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