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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a szennyvíz pályázatról
A pályázatkezelő szervezet befogadta a Nyugatdunántúli pályázatokat, szám szerint 36 db került
beadásra
a
régióban.
Információink
szerint
Magyarország kormánya átcsoportosította a 2000 fő
alatti
települések
szennyvízberuházására
kiirt
támogatási összegeket a költségvetés egyéb tételeire.
Az átcsoportosításról hivatalos értesítést a pályázó
szervezetek nem kaptak, egyelőre tovább folyik a
pályázati folyamat. (!?!)
Tájékoztató a nyári programokról:
A Keresztúri Hírek hasábjain hírül adtuk már ez évi
programjainkat.
Mint
ismeretes
idén
erdélyi
testvértelepülésünkről is lesznek vendégek, sikeres
Leader pályázat révén már péntek este kezdődnek a
falunapi programok. E szempontokat is figyelembe
véve idén nem tartjuk egy időpontban a sportnapot és
falunapot.
A sportnap június 30-án, szombaton lesz, és a régi
megszokott rend szerint. A programok 13.00 órákor
kezdődnek a sportpályán.
Erdélyi vendégeink tartózkodási ideje július 11-15.
Testvértelepülésünk
Székelykeresztúr-Fiatfalva.
Székely barátainkkal 2002. óta van kapcsolatunk,
amikor is a III.. Keresztúr Nevű Települések
Találkozójának egy Hargita megyei kisváros,
Székelykeresztúr adott otthont. Ekkor a petrikeresztúri
küldöttséget a városhoz tartozó Fiatfalván szállásolták
el a szervezők. A barátság elindult, a testvértelepülési
szerződés megkötésére 2006. augusztusában került
sor. Az elmúlt 10 év alatt számos közös program
erősítette meg összetartozásunkat. Most 30 fő lesz
velünk e pár napban, a vendéglátó családok már
megvannak. Székely barátaink azonban az egész falu
vendégei, hisz az elmúlt évek alatt már sokan
megfordultak Fiatfalván, és hosszú távon cél az is,
hogy új ismeretségek, új barátságok kötődhessenek.
Ezért is szeretnénk ha több közös program lenne
Petrikeresztúr lakóival együtt, ezért erre az időpontra
szervezzük idei falunapi programjainkat is.
Július 13-án, péntek kora este már fantasztikus
műsorral várjuk településünk minden lakóját,
vendégeket, rokonokat, barátokat. A helyi néptánc
együttes, a Cserta és a Boróka tánccsoport tagjaival
és népzenei csoporttal együtt felelevenítik a régi
göcseji lakodalmak hangulatát, vidámságát! Az estét
táncházzal zárjuk.

Szombaton zenés ébresztőre virradhat a falu, majd a
délután folyamán a megszokott programokkal várjuk
az érdeklődőket. Lesz természetesen főzőverseny is.
Várjuk a civil szervezeteket, baráti társaságokat
jelentkezzenek idén is! (részleteket a későbbiekben
beszélünk meg). Délután kulturális műsorok és egyéb
szórakozási lehetőség is várja a résztvevőket. Este
szabadtéri bál!
Ez történt májusban
Május első vasárnapja Anyák napja. A családi
köszöntések mellett, óvodai, iskolai ünnepségeken
köszöntik ilyenkor az édesanyákat. Petrikeresztúr
községben a Művelődési Ház adott otthont az
ünnepségnek. E napra a gyerekek és fiatalok
dalokkal, versekkel készültek.
Az ünnepség kezdetén Gérczei Mónika polgármester
köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. Ezt
követően először a kisfiúk, majd a legkisebb gyerekek
(bölcsisek, ovisok) versei szóltak, végül pedig a
nagyobbacska lányok versei, gondolatai. Közben szép
dalokat énekeltek együtt a fiatalokkal: A műsort egy
szívhez szóló gondolatsor zárta, melynek utolsó
mondatai:
„…És egy napon elhagyva téged, máshoz kötöm
életemet.
És megtapasztalom én is, milyen anyának lenni.
Köszönök neked minden gondoskodást és
szeretetet.
Köszönöm a támogatásodat, figyelmedet, a
megértésedet, az őszinteségedet, és a
tanácsaidat.
Köszönöm a sok segítséget, amit nekem
nyújtottál.
Köszönöm, hogy az anyukám vagy.”
A gyerekek sokat készültek, mégsem sikerült könnyek
nélkül végig szavalni, énekelni a műsort; a szeretet
könnyei betöltötték a színpadot és a közönség sorait
is.
Az ünnepség végén egy-egy szál virággal
kedveskedtek a gyerekek a megjelent anyukáknak,
nagymamáknak, vendégeknek. (képek honlapunkon)
Május 28-án, hétfőn tartotta a polgárőrség éves
közgyűlését. 2012. február 1-én lépett életbe az új
polgárőr törvény, amely számos ponton módosította
az egyesületek munkáját, feladatait. E mellett az új
civil törvény, a számviteli szabályozások változása is
új feladatokat jelent, nemcsak a polgárőr, de más civil
szervezetek tevékenységében is. A polgárőrség
helyzete attól is más, hogy a törvény nevesíti a
polgárőrök feladatait, kapcsolatrendszereit. Ezért
mindenképpen szükségessé vált a petrikeresztúri

egyesület
új
alapszabályának
kidolgozása,
elfogadása. A hétfői közgyűlésen emellett sor került a
tavalyi év szakmai és pénzügyi beszámolójának, az
idei költségvetés és szakmai program elfogadására. A
költségvetés bevételi összegei önkormányzati és
pályázati támogatásból és a polgárőrök tagdíjából
tevődik össze. Ezen kívül az egyesület már kapott
támogatást magánszemélyektől, hogy munkájukat
minél jobb felszereltséggel tudják végezni. Remélik,
hogy a lakosság is támogatja, nem csak erkölcsileg,
de anyagilag is a polgárőrség működését.
Tisztújításra is sor került, hisz Németh Árpád elnök úr
átadta a fiataloknak a stafétabotot, ígérve, hogy
továbbra
is
tapasztalataival,
kapcsolataival,
munkájával segíti az egyesületet. Az egyesület új
elnöke Horváth Richárd, elnökhelyettese Takács
Richárd, titkára továbbra is Hári István.
A polgárőrség felhívása a lakossághoz:
Az elmúlt hetekben a környékbeli településeken
besurranó tolvajok jártak több esetben is. Kérjük a
lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre,
gondosan zárják be nemcsak lakásukat, de a
melléképületeket is, hisz a besurranók most a hátsó
helyiségekben tárolt eszközökre specializálódtak.
A polgárőrség elérhetőségei: 06-20-2912320, 06202783510; rendőrőrs telefonszámai: 92-366-014, 306335694, körzeti megbízott (Szekeres Zoltán): 306507524.
Júniusi programok:
Június 16-án, szombaton 9.00 órától kerül sor a Dr.
Papp Simon Általános Iskola évzáró és ballagási
ünnepségére Gellénházán.
Június 17-én, vasárnap Gombosszegen lesz falunap,
szentmise időpontja: 11.15.
Június 22-en, pénteken este 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése, melyen a nyári
programok
biztosításának
megszervezése,
és
szolgálatbeosztás lesz napirenden. Kérjük a tagságot,
lehetőleg mindenki vegyen részt a gyűlésen.
Június 23-án, szombaton Gellénházán lesz falunap.
Június 30-án, 13.00 órától sportnap!
• Kispályás labdarugó torna (a csapatokat
12.30-ra várjuk)
• Lányok-asszonyok
mérkőzés
(várjuk
a
hölgyek jelentkezését 4+1 fő)
• 11-es rugó verseny
• Sörivó verseny
• Ügyességi vetélkedők a gyerekeknek
• Este szabadtéri bál, zenél Éder Gabee
Az előkészületi és szervezési munkákhoz várjuk a
fiatalok, sportot kedvelők segítségét. Sátorállítás:
június 29. péntek 17.00 órától
A falunapi műsor próbái:
• minden hétfőn 18.00 órától énekpróba, majd
ezt követően néptánc
• kedden és pénteken 18.00 órától táncpróba a
gyerekeknek

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei
Májusi eredmények:
05.06 Salomvár-Petrikeresztúr: 2-2, 1-0
05.13 Petrikeresztúr-Bagod 1-3, 5-1
05.20 Lakhegy-Petrikeresztúr 3-0, 1-1
05.27 Petrikeresztúr-Kávás 5-2, 1-4
06.03 Pakod-Petrikeresztúr: 3-1, 4-2
Júniusi mérkőzések:
06.10 Zalaszentgyörgy-Petrikeresztúr 17.00/15.00
06.17 Petrikeresztúr-Babosdöbréte 17.00/15.00
Júniusi jeles napok, ünnepek
Június 4-én a trianoni békeszerződésre emlékeztünk.
A békeszerződést 1920. június 4-én budapesti idő
szerint 16.32-kor írták alá a franciaországi Versaiileshoz tartozó Nagy-Trianon kastélyban.
A Magyar Királyság lakóinak száma 20 886 487-ről 7 615
117-re esett vissza. Noha az elcsatolt területeken élők
többsége
nem
volt
magyar
nemzetiségű,
a
békeszerződés során az országhatárok megvonása
gyakran nem követte a nyelvi vagy nemzetiségi
határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar
lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió
magyar rekedt kívül az új magyar állam határain. A
magyar nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt
területeken az 1910-es népszámlálás alapján:
• ma Szlovákiához tartozó területen: 884 000 fő, a
helyi lakosság 30%-a
• Árva vármegye és Szepes vármegye
Lengyelországhoz került részein: 1 000 fő, a
helyi lakosság 1,2%-a
• ma Romániához tartozó területen: 1 662 000 fő,
a helyi lakosság 32%-a
• ma Szerbiához tartozó területen: 420 000 fő, a
helyi lakosság 28%-a
• ma Ukrajnához tartozó területen: 183 000 fő, a
helyi lakosság 30%-a
• Horvátországban: 121 000 fő, a helyi lakosság
3,5%-a
• ma Szlovéniához tartozó területen: 20 800 fő, a
helyi lakosság 1,6%-a
• ma Ausztriához tartozó területen Burgenlandban:
26 200 fő, a helyi lakosság 9%-a
• Fiume városában (ma Horvátország része):
7 000 fő, a helyi lakosság 24%-a
A trianoni tragédiára emlékezve 2010-ben a magyar
országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította június 4-t.
Június 8. Medárd napja
Időjárásjósló nap. A közhiedelmek szerint, ha ezen a
napon esik az eső, akkor negyven napig még esni fog.
Június 8. Margit napja, vértanú Szent Margit ünnepe
Június24. A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos
tűzgyújtás egyik jeles napja
Június 29. Péter-Pál napja
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