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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Tisztelt Lakosok!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az
önkormányzat kerti hulladék égetésére
vonatkozó rendelete érvényben van. Ennek
megfelelően kerti hulladékot csak hétközben
lehet
égetni,
szabad-,
ünnepés
vasárnapon ez a tevékenység tilos!
A jó idő beáltával természetes, hogy a
lehulott faaágakat, leveleket, egyéb égethető
kerti hulladékot eltüzelik. Arra kérem azonban
Önöket, hogy tartsuk tiszteletben a többség
igényét, miszerint a hétvégét szabadlevegőn,
füst mentesen szeretnék eltölteni.
Önkormányzatunk
felé
folyamatosan
érkeznek ez ügyben panaszok, kérjük
Önöket, tartsák be a rendeletet, legyünk
egymásra tekintettel!
Gérczei Mónika
Ez történt áprilisban:
2013. április 6-án, szombaton került sor az
idei idősek napi rendezvényre, melyre az
önkormányzat és a vöröskereszt helyi
szervezete hívta és várta a falu 60 éven felüli
lakóit. A kellemes délután családias
hangulatban zajlott. Elsőként Gérczei Mónika
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
Gondolataiban az idősekkel való törődés
fontosságáról beszélt, illetve arra kérte a
megjelenteket, hogy a fiatalabb generációnak
adják át élettapasztalatukat. Ezt követően a
gyerekek verses köszöntői következtek. A
vöröskereszt részéről Háriné Vida Hajnalka
titkár szólt pár szót az idősekhez. Régi
hagyományt folytatva a falu legidősebb lakóit
köszöntötték a szervezők. Név szerint Szabó
Mihályné Bözsit nénit, aki legidősebb a
faluban (Bözsi nénit otthonában keresték fel
és ajándékozták meg a szervezők). Részt
vett a programon a falu legidősebb férfi
lakója, Bokor Lajos, aki szeretettel fogadta a
köszöntő szavakat. Régi hagyományt követve
e rendezvény keretén belül került sor a
többszörös véradók köszöntésére is, akiknek
pár
kedves
szóval
és
ajándékkal
kedveskedett Varga Imréné, a vöröskereszt
elnöke.

A délutáni jókedvet megalapozva táncra
perdültek még a műsorban a gyerekek, illetve
slágeregyveleget énekeltek az énekklub
tagjai.
A műsor követően uzsonnára került sor, majd
talpalávalóról
id.
Pirzsók
László
gondoskodott.
2013. április 13-án, szombaton este törvényi
kötelezettségének eleget téve a polgárőrség
éves, ünnepi közgyűlésére került sor, ahol a
tavalyi év beszámolóját illetve az idei terveket
fogadta el az egyesület tagsága.
A rendezvény egy kicsit rendhagyó is volt,
hisz ezt megelőzően a délutáni órákban az
önkormányzat képviselői és Murakeresztúr
település képviselőinek egy része közös
testületi ülést tartott a diáktalálkozó
szervezéséről ill. az augusztusi találkozó
előkészületeiről. A megbeszélés után részt
vettek az egyesület közgyűlésén.
A tagságot és a vendégeket Horváth Richárd
elnök köszöntötte.
A közgyűlésen részt vett a Megyei
Polgárőrszövetség elnökségének tagja,
Donáczy Dezső úr, illetve a gellénházi és
nagylengyeli polgárőr egyesület vezetői is.
A napi rendi pontok után a megyei szövetség
képviselője szólt a tagsághoz, többek között
a
Belügyminisztérium
polgárőr
egyesületeknek nyújtandó támogatásairól, a
polgárőrség munkájának fontosságáról. Ezt
követően Gérczei Mónika polgármester és
Németh
László
Murakeresztúr
alpolgármestere is megosztotta gondolatait a
tagokkal. Természetesen szóba került az
augusztusi találkozó, ahol mindkét település
polgárőreinek fontos szerep jut a rendezvény
biztosításában.
A
későbbiekben
egy
helyszíni, murakeresztúri egyeztetésre is sor
kerül majd.
A vacsora után bálra került sor.
2013. május 3-án (ballagás miatt) a
művelődési ház nem lesz nyitva, helyette 4én szombaton azonban igen. 17.00 órától az
anyák napi műsor főpróbája lesz, minden
szereplőt várunk.

Májusi programok:
2013. május 5-én, vasárnap
délután 16.00 órakor anyák
napi ünnepségre kerül sor,
melyre szeretettel várjuk a
településen élő anyukákat,
nagymamákat.
Anyák napjára
Úgy repültem, mint a madár!
Pedig szárnyam sincsen.
Virágot is hoztam Neked!
Pedig kertem sincsen.
A szeretet az én szárnyam
Szívem az én kertem.
Anyák napján köszöntelek,
Édesanyám, lelkem!
2013. május 9-10-e között kerül sor a
Keresztúr
Nevű
Települések
Diáktalálkozójára, melynek első napján,
csütörtökön 10.00 órától várhatóan este
18.00 óráig Petrikeresztúron zajlanak a
programok a következő ütemezés szerint:
A két napos vetélkedőre 14 csapat
jelentkezett, többségük Magyarországból, de
Romániából (Székelykeresztúr) és Szerbiából
(Bácskeresztúr) is érkezik csoport.
- 10.00 órakor szövetségi ülés lesz a
művelődési házban, ez idő alatt az óvoda
épületében
a
csapatok
településeket
bemutató kiállítást készítenek.
- Délután 13.00 órától a művelődési házban a
diákok számára folytatódik a vetélkedő.
- 15.00 órától kis falunkat mutatjuk be a
vendégeknek egy tereptúra keretében.
- 18.00 órakor a vendégsereg már indul
tovább Murakeresztúrra, ahol vacsora után
folytatódnak még aznap este illetve pénteken
is a feladatok. Péntek este tábortűz mellett
történik meg a program zárása.
Kedves Keresztúriak!
A falunkba érkező diák, vendégek többször is
végig járják a települést, hol gyalog, hol
autókkal. Legyünk jó vendéglátók, fogadjuk
őket sok szeretettel.
A diákok által elkészített – településeket
bemutató – kiállítás nyilvános lesz a falu lakói
számára is. Megtekinthetik május 9-én,
csütörtökön, délután 15.00-17.00 óra között
az óvoda épületében.
Május 12-én vasárnap a régi hagyományokat
folytatva hegyi búcsúra kerül sor. Az ünnepi
szentmise délután 15.00 órakor lesz a
Patóhegyi keresztnél.

Május 31. hónap utolsó péntekje, a
polgárőrség szolgálatbeosztó gyűlésének
időpontja 19.00 óra.
Polgárőr Egyesület hírei
Az egyesület telefonszámai: szolgálatban
lévő polgárőr száma: 06-20- 2783510,
állandó ügyeleti szám: 06-20- 2912320.
A gellénházi rendőrőrs állandóan hívható
telefonszáma: 06 30 6335694. (Ha nincs
szolgálat,
akkor
automatikusan
a
zalaegerszegi ügyeletre kapcsolódik a
telefon.)
A polgárőrség adószáma: 18019443-1-20
Sportegyesület hírei:
Áprilisi eredmények:
04.07. Petrikeresztúr – Alibánfa 1-1
04.14. Lakhegy – Petrikeresztúr 2-2
04.21. Petrikeresztúr – Kertváros 5-0
04.28. Olajmunkás – Petrikeresztúr 4-0
Májusi mérkőzések:
05.01..16.30 Bocfölde- Petrikeresztúr
05.05. 16.30 Petrikeresztúr – Nemesrádó
05.12. 16.30 Páterdomb – Petrikeresztúr
05.19. 17.00 Petrikeresztúr – Nagylengyel
05.26. 17.00 Pacsa - Petrikeresztúr
A sportegyesület adószáma: 19956569-1-20.
Májusi jeles napok, ünnepek
Május 1. Munka ünnepe
Sok helyütt 1-én májusfát állítottak a
természet újjászületésének szimbólumaként.
Remélhetőleg a petrikeresztúri fiatalok is
ismerik még e szép szokást.
Május első vasárnapja (5-e), anyák napja
Május
12-13-14.Pongrác,
Szervác
és
Bonifác,
ókeresztény
vértanúk
napja.
Időjárási megfigyelések kötődnek ezekhez a
napokhoz (fagyosszentek). Az egyébként
meleg májusi időjárás általában hirtelen
hűvösre fordul ilyenkor, nem ritkák az
éjszakai fagyok.
Május 19. Pünkösd ünnepe
A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep. A Szentlélek kiáradásának
emlékét ünnepeljük. A Szentlélek az Atya és
a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja,
áradása; ez a kiáradás.
Május 25. Orbán a szőlősgazdák, kádárok,
kocsmárosok védőszentje. Sajnos ezen a
napon is gyakori a hideg éjszaka, ami a
szőlőnek különösen ártalmas.
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