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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Önkormányzati gondolatok:
2013. január 1-től új, kombinált (feladat és
lakosságszám arányú) állami finanszírozásban
részesülnek a települések, ami gyakorlatilag
annyit
jelent,
hogy
jóval
kevesebb
támogatáshoz jutunk. A beígért nagyobb
pályázati lehetőség egyelőre várat magára.
Vidékfejlesztési,
falumegújítási
támogatás
keretösszege térségünkben már elfogyott, azok
talán a 2014-ben kezdődő új tervezési ciklustól
lesznek elérhetőek.
A jelenlegi finanszírozásban a havonta kapott
állami támogatás nem elegendő a havonta
felmerülő költségekre, így az adóbevételeket is
működésre kell használni. (Ez is volt az állami
szándék: csak annyi pénz kerüljön a
településekre, hogy éppen fent tudjanak
maradni.) Az adótételek egy része is a nagy
közös kalapba megy, pl. az Önök által befizetett
gépjárműadó 60 %-át utalnunk kell tovább az
államkincstárba.
Gondot
jelent,
hogy
több
kötelező
önkormányzati
feladathoz
nem
került
finanszírozás, amit szintén a településeknek
saját bevételeikből kell kifizetni (pl. orvosi
ügyelet, kötelező belső ellenőrzés, iskolai
étkeztetés).
A tavaszi időszak zord időjárása nemcsak
Önökre, de az önkormányzatra is plusz terheket
rótt (pl. több hónapig tartó hó-eltakarítás,
fagykárok, olvadás okozta károk rendbetétele).
A nehézségek mellett igyekszünk pályázatok
elkészítésével segíteni az önkormányzat
helyzetét. 2013-ban már készítettünk pályázatot
a
sportöltöző
felújítására,
közösségi
programokra
és
alternatív
közösségi
kezdeményezésekre is. Ezek eredménye még
nem ismert.
Közmunka programban idén is részt veszünk,
azonban az elmúlt évekhez viszonyítva kisebb
keretösszeget kapnak az önkormányzatok.
Nagy probléma, hogy falunkban sok a
munkanélküli, számuk sokkal több, mint
amennyi támogatást kapunk, így nem
lehetséges mindenki alkalmazása.
Télen sikerült a művelődési ház parketta
átfestését elvégezni.
Nyáron – részben a közmunkaprogramba
bekerülők közreműködésével – a következő
munkálatokat tervezzük elvégezni az általános
faluszépítési feladatok mellett:

-

temetőkertben beszakadt vízóra akna
helyreállítása
- templomkert kerítésének átfestésében
való közreműködés
- sportöltöző mellett külső mosdó (WCvizesblokk) felállítása
- buszmegállók, eligazító táblák átfestése
E mellett újra elkezdjük a járda-helyreállítás
lehetőségét felmérni és reményeink szerint a
legrosszabb részeket még idén felújítani.
Ezek az önkormányzat közeli tervei, a további
elképzelések megvalósítása nagymértékben
függ a pályázati lehetőségek megnyílásától,
illetve a helyi adókból fennálló tartozások minél
előbbi befizetésétől.
Igyekszünk
a
megszokott
közösségi
programokat megtartani. Művelődési, közösségi
rendezvényekre idén is kapunk normatív
támogatást (amit csak arra lehet használni),
illetve pályázati forrásokkal próbáljuk segíteni a
rendezvényeket.
Legközelebbi
közösségi
program a sport- és falunap, melyet június 29én, szombaton tartunk a sportpályán. A
rendezvény a civil szervezetek összefogásával
valósul meg. Szeretettel várunk minden
Petrikeresztúron élőt falunapra és más
programokra is!
Képviselő Testület
Májusi programok voltak:
Május első vasárnapja anyák napja. Ez az a
kedves
ünnep,
melyről
sohasem
feledkezhetünk
meg
–
kezdte
ünnepi
köszöntőjét Gérczei Mónika a vasárnap
délutáni ünnepségen.
A bevezető gondolatok után a helyi gyerekek
adtak műsort anyukájuknak, nagymamájuknak
és egyben köszöntötték a településen élő
összes édesanyát.
A lurkók táncoltak, énekeltek, szavaltak, jelenet
adtak elő; kis produkciók könnyeket csaltak a
művelődési ház nagytermét megtöltő anyukák,
nagymamák szemébe. A gyerekek műsorát a
felnőtt énekkar tagjai is segítették, a műsor
végén együtt énekelték:
„Anya
tőled
ragyog
fenn
az
ég
Anya
tőled
minden
olyan
szép
Hiszen máig Te adod a szív melegét
Ehhez hidd el, a mosolyod elég.”

Távozóban minden megjelent édesanya a
megható, szép műsor mellé egy-egy szál
virágot is kapott.
Május 9-10. között zajlott a Keresztúr Nevű
Települések Zalai Diáktalálkozója, melynek első
napján pár órát nálunk töltöttek a keresztúri
diákok és kísérők. A program ragyogó
napsütésben, vidáman zajlott, a vetélkedő
feladatai mellett maradt idő egy kis kirándulásra
is. Honlapunkon megtalálható a diáktalálkozóról
készült képsorozat.
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete ezúton köszöni meg a
segítők munkáját, a felajánlásokat, melyekkel
hozzájárultak
a
rendezvény
sikeres
lebonyolításához.
Fogadalmi ünnep Pató-hegyen
1925 óta áll kereszt Pató-hegyen és a gazdák
azóta teljesítik fogadalmukat, hogy szentmisét
szolgáltatnak e helyen és együtt imádkoznak a
jó termésért, a földet művelő emberért.
Május 12-én, vasárnap kegyes volt az időjárás
a gazdákkal, hisz napsütéses idő várta őket, így
már a déli órákba megtelt a hegy, sok helyen
összegyűltek a családok.
Az ünnepi szentmise 16.00 órakor kezdődött, a
kereszttel
szembeni
birtokok
megteltek
emberekkel a szertartás kezdetére. Nagy Péter
plébános
úr
beszédének
kezdetén
megköszönte a sokaságnak, hogy a régi
fogadalmukat megtartva megtartják e szép
ünnepet. Urunk mennybemenetelének ünnepén
tartott szentmise a magyar és a székely
himnusz csodálatos dallamaival zárult.
A szőlőbirtokok kis pincéi még sokáig hangosak
voltak, vidámsággal telt meg a hegyhát, ahol ez
a nap nem a munkáról szólt.
Május 26-án, vasárnap az Ormándlak
településhez tartozó Laki-hegyen volt búcsúi
szentmise, ahol több petrikeresztúrinak is van
birtoka.
Sportegyesület hírei:
Májusi eredmények
05.01. Bocfölde- Petrikeresztúr 1-5
05.05. Petrikeresztúr – Nemesrádó 9-2
05.12. Páterdomb – Petrikeresztúr 0-5
05.19. Petrikeresztúr – Nagylengyel 3-1
05.26. Pacsa – Petrikeresztúr 0-2
06.02. Petrikeresztúr – Németfalu 3-3
Júniusi mérkőzés:
06.09. 17.00 Zalabaksa – Petrikeresztúr

Júniusi programok:
Június 15-én, szombaton 9.00 órakor lesz a
ballagás és évzáró ünnepség a gellénházi
általános iskolában.
Gombosszeg település június 16-án, vasárnap
tartja falunapi rendezvényét. A szentmise
11.30-kor kezdődik a faluháznál, majd kulturális
műsorral folytatódik a program.
A gombosszegi falugondnoki kocsi 11 órakor
érkezik Petrikeresztúrra és a buszmegállókban
szedi össze az érdeklődőket.
Június 28-án, este 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése.

Sport- és falunap Petrikeresztúron
2013. június 29-én, szombaton tartjuk idei
rendezvényünket, melyre szeretettel hívjuk
és várjuk településünk minden lakóját!
Programok:
- 9.30 - Gyülekező a kispályás
labdarugó versenyen résztvevőknek
- 10.00 –Foci torna a sportegyesület
szervezésében
Jelentkezni lehet Béres Norbertnél
- 13.30 –Eredményhirdetés, étkezés a focisták
számára
- 14.00 – ugráló vár, gyermekprogramok
- 14.00 – parasztolimpia megnyitója, az olimpiai
láng meggyújtása
- 14.30 -

„I. Keresztúri Parasztolimpia”- erő- és
ügyességi verseny
A verseny során a csapatoknak
különböző ügyességi és fizikai erőt
igénylő akadályokat kell teljesíteni.
A versenyre 5 fős csapatok jelentkezését
várjuk, amiben nem árt, ha van 1-2 rátermett legény is, de
kötelező legalább egy hölgy vagy 10 éven felüli gyermek
részvétele is.
Olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik jól akarják érezni
magukat és örülnek annak, hogy mások is jól érzik
magukat, ezen felül arra törekednek, hogy életre keltsék,
majd életben tartsák a Keresztúri Parasztolimpia
szellemét.
Jelentkezni és érdeklődni lehet: Vörös Andreánál, Háriné
Hajninál és minden önkormányzati képviselőnél.
Jelentkezési határidő: június 20.
- 17.30 – étkezés minden versenyző, néző számára
- 18.00 –kulturális műsor
- 19.30 –Parasztolimpia eredményhirdetése
- 20.00 - Szabadtéri bál

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

Minden kedves versenyezni vágyót és
érdeklődőt szeretettel várunk!

