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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Júniusban történt:
Magyarországot 2013. június 4-én érte le a
Duna
évszázados
rekordot
megdöntő
árhulláma.
Az
árvízi
védekezésben
a
hivatásosokon kívül sokan vettek részt
önkéntes munkával. Így tették ezt a
petrikeresztúri polgárőrök is. Június 8-án,
szombaton 8 fő vett részt a Győrújfalu környéki
gátak
megvédésében,
megerősítésében.
Köszönet érte.
A nyár kezdetével a falunapi programok,
fesztiválok ideje is elkezdődött. A szomszédos
településekkel
egyeztetve
egy
térségi
programsorozatot sikerült összeállítani, ahol
egymást segítve, egymás ünnepét megtisztelve
zajlanak a programok.
A
programsorozat
első
állomása
Gombosszegen volt, június 16-án, vasárnap. A
falunap 11.30-kor szentmisével kezdődött, majd
kulturális műsor következett. A keresztúri
színjátszók gyermek csoportja két vidám táncot
is
bemutatott,
a
felnőttek
pedig
slágeregyveleget énekeltek. A műsorszámok
alatt elkészült a finom pörkölt, mindenkinek
jutott belőle. Délután folyamán csikós
bemutatóra került sor. Szép közösségi nap volt,
melyen számos petrikeresztúri lakos is részt
vett.
A programsorozat következő állomása június
22-én Gellénháza volt, ahol a szokásos SzentIván napi ünnephez kapcsolódott a falunapi
program. Délelőtt mazsorett csoport vonult fel a
településen
ébresztve
az
ott
lakókat.
Sportprogramok, főzőverseny, kulturális műsor
várta az érdeklődőket.
Harmadik állomás településünk közösségi
rendezvénye volt, az idei sport és falunap.
Az előkészületeket már hetekkel előbb
elkezdtük, az újszerű program sok feladatot
igényelt, de megérte.
Hagyományos kispályás focikupával kezdődött
a rendezvény délelőtt 10 órától. A versenyre 7
csapat nevezett, a hosszú küzdelmeket
követően első és második helyezést is helyi
csapat ért el.
Ezzel egy időben kezdődött a megszokott és
kedvelt főzőverseny.
A főzőverseny és a foci eredményhirdetése
után már nem sok idő volt arra, hogy
felkészüljenek a csapatok a délutáni

megméretetésre. Fél háromkor kezdődött az I.
Keresztúri
Parasztolimpia,
először
az
ünnepélyes megnyitóval. A csapatok együtt
énekelték el himnuszunkat, és ünnepélyesen
meggyújtottuk az olimpiai lángot is.
A parasztolimpia versenyszámai, hangulata
igazi
közösségformáló
hatású
volt.
A
versenyzők többek között létrában futottak,
talicskában tolták egymást, növényeket,
gabonákat próbáltak felismerni, petrencét
raktak, szekeret állítottak össze és utolsó
versenyszámként együtt énekeltek a színpadon
fergeteges hangulatot teremtve maguk és a
nézők között. Az olimpiának természetesen lett
győztese, de végeredményben, aki részt vett
(akár versenyzőként, akár nézőként) mindenki
győztes volt. Győztes volt, hisz egy jó
hangulatú közösségi napon vehetett részt, amit
a nagy sikerre való tekintettel jövőre folytatunk.
A versenyszámok után rövid kulturális műsor
következett, ahol a helyi szereplőkön kívül
nagylengyeli és gellénházi fellépők is voltak. A
fiúk nagy örömére a műsort hastánc-produkció
zárta. Közben elkészült a finom babgulyás,
mindenki jól lakhatott. Az est folyamán a
fiatalok egy pillanat alatt kidöntötték az általuk
felállított májusfát, majd kezdetét vette a
hajnalig tartó bál, ahol az sem zavarta a
résztvevőket, hogy egy kicsit hűvösebb volt a
megszokottnál.
Júliusi programok:
Július 6-án, szombaton a nyári programsorozat
negyedik állomásaként Nagylengyelben lesz
ünnepi kavalkád sor érdekes programmal.
Július 26-án, pénteken este 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése.
Júliusi énekpróbák időpontjai:
• 9-e, kedd 18.30 óra
• 12-e, péntek 18.00 óra
• 16-a kedd, 18.30 óra
• 23-a kedd, 18.30 óra
• 26-a péntek, 18.00 óra
• 30-a, kedd, 18.30 óra
A gyerekek táncpróbái 15-én, hétfőn és 16-án,
kedden lesznek Lóránt Liával egyeztetett
időpontban.
Augusztusi program előzetes
2013.
augusztus
9-10-e
között
Murakeresztúron a XIV. Keresztúr

zajlik
Nevű

Települések
Nemzetközi
Találkozója.
A
találkozóra eddig 26 település jelezte részvételi
szándékát.
Augusztus 9-én, pénteken, 10.00 órakor veszi
kezdetét a program az ünnepélyes megnyitóval.
Délután folyamán a résztvevő települések
kulturális bemutatkozása lesz, illetve vendég
horvát előadók is fellépnek.
Augusztus
10-én,
szombaton
délelőtt
„Keresztúrok Keresztje” szentelésére kerül sor,
majd ünnepélyes közgyűlés következik. Délután
szintén a résztvevő települések kulturális
csoportjai lépnek fel. A záróünnepségre
szombat este kerül sor, majd aznap még a
Neoton Família ad koncertet a fesztiválsátor
nagyszínpadán.
Mi változik július 1-től?
Komolyabb változásokat hoz július 1-je, néhány
példa ezekre:
• 3 %-kal olcsóbban vásárolhatnak online,
bankkártyával vagy a mobiltelefonos
egyenleg terhére menetjegyet a vonaton
utazók.
• Bővül a SZÉP-kártya zsebei között az
átjárhatóság.
• A
közalkalmazottaknak
és
köztisztviselőknek választaniuk kell,
vagy munkabér, vagy nyugdíj, vagyis ha
dolgoznak, nyugdíj nem jár nekik.
• Szigorodik az új büntetőtörvénykönyv.
Pl. Indokolt esetben – akár 12 éves
gyereket is őrizetbe vehet a rendőrség.
Szigorodik
az
ittas
vezetés
szabályozása is, 0,8 ezrelék helyett már
a
sofőr
0,5
ezrelék
feletti
véralkoholszintje is bűncselekménynek
számít. Új, önálló tényállássá válik a
„járművezetés bódult állapotban”, ami
után könnyebben és szigorúbban
büntethetik a bedrogozott sofőröket.
• Startol az e-útdíj. A kéttengelyes
teherautóknak a gyorsforgalmi úton
49,90 forintot, míg a főúton 21,23
forintot kell fizetniük egy kilométerért. A
háromtengelyes teherautónál ez az
összeg 70,02 és 36,75 forint, a
négytengelyes kamionnál pedig 108,38,
illetve
67,60
forint.
A
„C”
környezetvédelmi kategóriás két- és
háromtengelyes járműveknél 1,15, míg
a négytengelyeseknél pedig 1,2 lesz a
szorzó.
A
„B”
környezetvédelmi
besorolású
motorral
rendelkező
haszongépjárműveknél
az
üzembentartók
a
kétés
háromtengelyesek
0,85-os,még
a
négytengelyeseknek 0,8-es szorzóval
kalkulálhatnak.

•
•

Csökkenek az Eu-n belüli roaming díjak.
Cigarettát, dohányárut csak trafikokban
tudunk vásárolni.

A fogorvosi ügyeletet ellátó Pa-med Bt.
közleménye:
A fogorvosi ügyelet időszaka:
• munkanapokon 17.00-21.00 óra között,
• munkaszüneti napon 08.00-12.00 óra
között.
Az ügyelet helye: Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.
A Zalavíz Zrt. felhívása:
A rezsicsökkentésről szóló törvény értelmében
2013.07.01-től 10 % - os díjcsökkentés lesz
érvényben. Július 7-ig be lehet jelenteni a
mérőállást a www.zalaviz.hu weboldalon vagy a
92/500-390, 92/500-391 telefonszámon illetve
az ügyfélszolgálati irodában személyesen.
Amennyiben nem jelentik be, akkor sincs gond,
időarányosan tüntetik fel a díjcsökkentést.
A polgárőrség felhívása a lakosok számára:
Az elmúlt hetekben több alkalommal is
előfordult, hogy idegen autók „tekeregtek”
különböző ürüggyel falunkban. Arra kérjük a
lakosokat, idegeneket ne engedjenek még
udvarukba se, de a lakásokba semmiképpen.
Amennyiben a rendszámokat fel tudják
jegyezni,
jutassák
el
a
polgárőrség
vezetőségéhez vagy a falugondnokhoz. A
polgárőrség állandóan hívható száma: 202912320.
A
Gellénházi
Rendőrőrs
telefonszáma: 30-6335694, amely átkapcsol a
zalegerszegi ügyeletre, amennyiben nincs
szolgálat a rendőrőrs területén.
Júliusi jeles napok, ünnepek:
Július az aratás hónapja. A kenyérgabona
betakarításának sikerét számos hiedelemmel
és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát
fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel
kezdték.
Július 1-én volt a köztisztviselők napja. 1997ben tartották meg először.
Július 11. Népesedési világnap
Július 22. Szent Mária Magdolna napja
A bűnös életből megtért asszony ünnepiéhez
számos szokás tartozik. Pl. e napon az
asszonyoknak tilos volt a mosás, sütés. Szokás
volt a kislányok hajából egy keveset levágni
ekkor, hogy gyorsabban nőjön. Ha esett az eső,
úgy tartották, Mária Magdolna siratja bűneit.
Július 26. Szent Anna napja, Szűz Mária
édesanyjáé.
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