P

6. évfolyam 3. szám
2014. március hó

PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Önkormányzati hírek
A 2013-i évi járdafelújítást követően évvégére
sikerült biztos anyagi hátteret teremteni, ami
részben köszönhető a kötelező önkormányzati
feladatokra kapott kiegészítő támogatásnak is,
illetve az adókintlévőségek beérkezésének. A
támogatásból némi önerővel kiegészítve tudtuk a
Hunyadi és a Győrfiszegi utcában a kátyúzást
elvégezni. Ez most első fázisban csak a
legforgalmasabb helyek rendbetételét jelentette,
ami azonban folytatható, amennyiben erre anyagi
lehetőség van. A szakemberek által természetesen
megtörtént a teljes utca rész helyreállításának
felmérése is: különböző technikák alkalmazása
jöhet szóba, amely akár 18-25 millió forintba is
kerül. Ennek (és természetesen az Ady utcának)
teljes felújítása csak pályázati támogatásból
valósulhat meg.
Tisztelettel kérjük a Hunyadi és Győrfiszegi
utcában közlekedőket, hogy a 30 km-es és 10
tonnás korlátozást szíveskedjenek figyelembe
venni, betartani, hogy minél tovább szolgálhassa
az itt élőket a megtörtént kátyúzás.
A tavaszi időszak feladata az önkormányzati
kiskert gondozása, és tovább folytatjuk az utak
menti és egyéb területek tisztítását. Egyelőre
azonban nem ismeretes a közmunkaprogramok
folytatása,
csak
április
végéig
vannak
foglalkoztatottak. Remélhetőleg választás után e
témában is többet fogunk tudni.
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy nyár
folyamán felújításra kerül a sportöltöző. Már
hosszú ideje pályázik a település erre, a
belügyminisztérium által évekig kiirt – főleg
utánpótlás nevelést biztosító – pályázatai azonban
kistelepülések számára nem voltak elérhetőek.
Második éve működik az országos és megyei
labdarúgó
szövetségek
gondozásában
sportegyesületek részére az úgynevezett TAO
program, ahol mód van a meglévő sporttelepek
felújítására. Tavaly is pályáztunk erre, és idén is,
de idén végre sikerrel. 70%-os támogatást
biztosít az MLSZ, a 30%-os önerővel Petrikeresztúr
Község Önkormányzata rendelkezik.
A 4,5 milliós fejlesztésből az épület teljes felújítása
megtörténik (tetőszerkezet cseréje, szigetelés,
villamoshálózat korszerűsítése, padlózat cseréje,
nyílászárók cseréje, ereszcsatornák cseréje). Ezen
kívül a szövetség által előírt cserepadok
beszerzésére is sor kerül, és informatikai fejlesztés
is megvalósul (amit
indokol, hogy hamarosan, valószínűleg ősztől már
elektronikus felületen kell a bírói jegyzőkönyveket
vezetni). A pályázat megvalósításában nagy előny,

hogy előfinanszírozott, így a szerződés aláírását
követően remélhetőleg megkapjuk a megítélt
összeget, és ennek megléte után kezdjük a
felújítást.
Tervezési ciklusban van a járda Petőfi utcai
bővítése. Míg a meglévő járda tavalyi munkálati
felújításnak
minősültek,
addig
a
bővítés
engedélyköteles
tevékenység,
a
különböző
hatóságokkal való egyeztetés nem kerülhető el. Ezt
a folyamatot nyár elején mindenképpen be
szeretnénk fejezni, hogy abban az esetben,
amennyiben pályázati lehetőség akad, esetleg
saját megvalósításra fedezet, azonnal lehessen
kezdeni a munkálatokat.
A tavaszi időszak bekövetkeztével természetes,
hogy mindenki igyekszik a kertjét rendbe tenni, a
száraz növényzetet, gallyakat elégetni. Kérjük
azonban a tisztelt lakosokat, hogy ezt nagy
figyelemmel tegyék, hisz ebben a száraz időben
könnyen történhet baj. Tartsuk be azokat az íratlan
szabályokat, melyek ilyenkor fontosak, pl.
szélcsendes időben nappal égessünk, ügyeljünk
arra, hogy a közelben ne legyen könnyen éghető
anyag, és arra is legyen figyelmünk, hogy ne
éppen a szomszéd nagymosása idején végezzük a
tűzrakást. Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét,
hogy az önkormányzat rendelete értelmében
hétvégén és ünnepnapokon továbbra is tilos a
tűzrakás!
A
lakosok
80
%-tól
visszakaptuk
a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdőívet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy véleményükkel
segítik munkánkat. Igyekszünk minél hamarabb
feldolgozni ezeket, és a további munkánkban
figyelembe venni. Tisztelettel várjuk még a vissza
nem ért kérdőíveket is, hisz mindenki véleménye
fontos.
Tavasz folyamán – időpont egyeztetés alatt –
mindenképpen lesz lomtalanítási akció is, aminek
költségét az önkormányzat fedezi. Az időpont
megléte esetén értesíteni fogjuk a lakosokat.
A polgármesteri hivatal munkatársai köszönik az eb
összeíráshoz az adatlapok beküldését. Idén
mindenképpen várható hatósági ellenőrzés, ezért
célszerű azoknak is elvégezni a kötelező oltatást
és chippeltetést, akik még nem tették ezt meg.
Keresztúri Szövetség hírei:
Mint az már ismeretes augusztus 21-24. között
Bodrogkeresztúr ad otthont a jubileumi 15.
találkozónak. Településünkről eddig 30 fő
jelentkezett utazásra. A szervezők még korlátozott
számban fogadnak vendégeket, de ezt a
jelentkezést április elején már le kell adni, és a
továbbiakban már nem lesz lehetőség – csak

lemondás esetén – jelentkezésre. Kérjük a tisztelt
lakosokat, aki kedvet kapott esetleg még a
találkozón való részvételre április 5-i jelezze
Gérczei Mónika polgármesternél.
Idén is lesz diáktalálkozó a felsős tanulók számára
május második hétvégéjén. Első ízben válik
azonban szét a nagytalálkozó és a diáktalálkozó
helyszíne. Az idei diáktalálkozó Sárkeresztúron
lesz, ahol 14 település csapata versenyez
leginkább
a
szövetség
életéből
a
tagtelepülésekből. Petrikeresztúrt Barabás Lilla,
Dávid Beáta és Lendvai Szabina képviseli.
Évek óta jó barátság köti össze településünket a
Győr-Moson-Sopron megyei Magyarkeresztúrral,
akik többször is voltak nálunk rendezvényen. Idén
ők hívnak bennünket falunapi programra, melynek
időpontja 2014. május 17-e. Kérjük Önöket, hogy,
aki szívesen utazna erre a programra, jelezze a
testület bármely tagja felé. Szeretnénk, ha április
20-ig beérkeznének a jelentkezések.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Március edzőmérkőzések eredményei:
Március 2. Nagylengyel-Petrikeresztúr 1-1
Március 9. Petrikeresztúr-Kemendollár 5-4
Március 16. Zalatárnok-Petrikeresztúr 2-1
Március 23. Petrikeresztúr-Zalatárnok 0-2
Bajnoki forduló eredménye:
Március 30. Petrikeresztúr – Lenti TSZ 0-5
A tavaszi forduló további mérkőzései:
04.06. 15.30 Pórszombat – Petrikeresztúr
04.13. 14.30 Petrikeresztúr – Pusztaederics
04.20. 16.00 Lovászi – Petrikeresztúr
04.27. 16.00 Szilvágy – Petrikeresztúr
05.04. 14.30 Petrikeresztúr – Zalatárnok
05.11. 16.30 Zalabaksa – Petrikeresztúr
05.18. 17.00 Tormafölde – Petrikeresztúr
05.25. 17.00 Mumor – Petrikeresztúr
06.01. 14.30 Petrikeresztúr – Csömödér-Kissziget
06.08. 17.00 Bárszentmihályfa - Petrikeresztúr
A községi sportegyesület adószáma:
19956569-1-20.
Áprilisi jeles napok, ünnepek
04.08. Az emberszeretet világnapja
04.11. A költészet világnapja – József Attila
születésnapja
04.13. Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak
szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását:
sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra,
mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták.
Ezt követi a húsvét előtti nagyhét.
04.20. Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe
04.21. Húsvét hétfő, remélhetőleg nem felejtik el a
keresztúri fiúk sem a régi szokást!

Ma van húsvét napja, második hajnala,
Melyben szokott járni az ifjak tábora.
Serkenj fel ágyadbol, cifra nyoszolyádból
Add ki hímesedet arany kosaradból.
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is.
Hogyha belôle bár kettôt-kettôt kapunk,
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk!
04.22. A Föld napja
04.24. Sárkányölő Szent György ünnepe
04.25. Máté evengélista napja
Áprilisi programok a művelődési házban:
6-án, vasárnap az országgyűlési képviselők
választásának napja lesz. Szavazni reggel 6.00
órától este 19.00 óráig lehet. Részletes
információkat a valasztas.hu honlapon találnak.
12-én,
szombaton
kézműves,
közösségi
foglalkozásra várunk minden érdeklődőt. 15.00
órától húsvéti hidegtálak készítése történik, majd
16.00 órától tojásfestés, virághajtogatás egyéb
apró kézműves feladatok az ünnepi készülődés
jegyében.
18-án, nagypénteken a művelődési ház és
könyvtár nem lesz nyitva.
25-én, pénteken 17.00 órától újból lesz kerámiázás
Págyi Zsóka vezetésével.
26-án, szombaton este a Petrikeresztúri Polgárőr
Egyesület évértékelő bankettjére kerül sor.
Az egyesület adószáma: 18019443-1-20
Zumba oktatások keddenként 19.00 órától,
énekpróbák péntekenként 19.00-tól!
Kedden, pénteken próbák is lesznek az anyák
napjára, a pontos időpont meghatározása a
szereplőkkel való egyeztetés alapján történik.
Szeretettel hívjuk az óvodásokat is, hogy itt is
köszöntsék anyukájukat, mamájukat.
A művelődési ház állandó nyitva tartása: minden
kedden és pénteken, 17.00 és 20.00 óra között.
Ekkor működik a könyvtár is. A könyvtárban
lehetőség van a kölcsönzés mellett folyóiratok
olvasására is. Az ellátó könyvtár támogatásának
következtében
megtalálható:
Nők
Lapja,
Lakáskultúra, Praktika, Receptfüzetek, Autó-Motor,
Garfield.
Az idei könyvtárrendezés folyamán több száz régi
könyv került kiselejtezésre, az ellátó könyvtár
ezekre nem tart igényt. A művelődési házban ezek
kiállításra kerültek, ingyen elvihetőek.
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