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Választottunk: mindent vitt a Fidesz!
Április 6-án rendben megtörtént a négyévenként
esedékes országgyűlési választás, az idén
azonban
az
új
választási
törvénynek
megfelelően lényeges változás a korábbiakhoz
képest az országgyűlési képviselők számának
csökkenése (199 fő, ebből 106-an egyéni, 93 fő
pedig országos listán került be), de megváltoztak
a választókerületek határai, továbbá egyfordulós
volt a választás. Ezeken túl a külhoni magyarok
is szavazati jogot kaptak az országos listát
illetően. Községünk az új rendszerben a Zala
megyei 1. számú, Zalaegerszeg központú
választókerülethez tartozik.
Petrikeresztúri adatok a választási statisztikából
(megtalálható a www.valasztas.hu weboldalon):
324 fő választásra jogosult 60,19%-a élt
választási jogával, ami 195 fő volt, ebből
érvényes szavazó 194 fő volt.
Kisebb pártokra (négyre) összesen 10 fő
szavazott, független jelöltre 6 fő, MSZP-re 19 fő,
Jobbikra 62 fő, a Fidesz-KDNP jelöltjére pedig
90 fő szavazott.
Május 22-25 között az Európai Unió
tagállamaiban európai parlamenti választásokat
tartanak. Hazánkban május 25-én lesz ez a
választás.
Az európai parlamenti választásokra azért
kerül sor, mert Magyarország európai uniós
csatlakozása után képviselőket küldhet az
Európai
Parlamentbe
(EP).
Az
első
magyarországi EP-választás 2004. június 13-án
zajlott 24 mandátumért, a legutóbbi 2009. június
7-én, 22 mandátumért, a következő pedig 2014.
május 25-én lesz rendezve, 21 mandátumért (a
nizzai szerződésnek megfelelően).
A megadott határidőig 9 párt és 2 pártszövetség
adta le az aláírásgyűjtő íveket, de a JESZ, a
MOMA és az ÚMP esetében nem volt meg a
szükséges 20 000 érvényes támogató aláírás.
Így csak az alábbi 8 lista közül lehet választani :









A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Demokratikus Koalíció
Együtt – A Korszakváltók Pártja–Párbeszéd
Magyarországért Párt
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség–
Kereszténydemokrata Néppárt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Lehet Más a Politika
Magyar Szocialista Párt
Seres Mária Szövetségesei

A Fidesz és a KDNP az Európai Néppárt (EPP),
az MSZP a Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége (S&D), az LMP pedig
az Európai Zöld Párt (EGP) tagja. A többi induló
szervezet
nem
rendelkezik
európai
pártcsaláddal.
Áprilisi, május elejei programok voltak:
Április 12-én húsvéti kézműves foglalkozás volt a
művelődési
házban.
A
programban
a
hagyományos
tojásfestés
(hagymával)
ismerkedhedtek a résztvevők és egyéb apróbb
(pl. virághajtogatás) kézműves feladatokra volt
lehetőség. Ezek mellett a konyha is életre kelt,
szorgos lányok-asszonyok készítettek hidegtálra
való húsvéti finomságokat, csípték el egymástól
a fortélyokat.
Április 26-án kerámia foglalkozás volt Págyi
Zsóka vezetésével.
Május első vasárnapján a hagyományokat
folytatva anyák napi ünnepségre került sor a
művelődési házban. Talán a rossz idő is
befolyásolta, de most nem voltak nagyon sokan
az ünnepségen. Aki azonban ott volt, az igazán
megható műsort láthatott, hallhatott. A gyerekek
versekkel, dalokkal köszöntötték édesanyákat,
nagymamákat, a műsor végén pedig minden
jelenlévő édesanya kapott egy szál virágot. Igaz
ezt már csak a könnytenger között sikerült
átadni, de ettől talán még meghatóbb lett a
műsor, a köszöntés.
Isten éltesse az édesanyákat, a meghaltaknak
pedig adjon csendes pihenést.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Bajnoki forduló eredménye:
04.06. Pórszombat – Petrikeresztúr 9-0
04.13. Petrikeresztúr – Pusztaederics 6-2
04.20. Lovászi – Petrikeresztúr 6-2
04.27. Szilvágy – Petrikeresztúr 5-0
05.04. Petrikeresztúr – Zalatárnok 2-2
A tavaszi forduló további mérkőzései:
05.11. 16.30 Zalabaksa – Petrikeresztúr
05.18. 17.00 Tormafölde – Petrikeresztúr
05.25. 17.00 Mumor – Petrikeresztúr
06.01. 14.30 Petrikeresztúr – CsömödérKissziget
06.08. 17.00 Bárszentmihályfa - Petrikeresztúr
A községi sportegyesület adószáma:
19956569-1-20.

A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület hírei:
Április 26-ára tervezett évzáró bankett időpontja
május 31-én lesz. Ennek oka, hogy a
szomszédos
településeken
hasonló
rendezvények voltak. A jó kapcsolatokat ápolva
a polgárőrség vezetősége ezeken részt vett,
ahol mód nyílt tapasztalatok szerzésére,
kapcsolatok továbbmélyítésére. Szükséges is
ez, hisz úgy, mint tavaly idén is több
támogatással segíti a belügyminisztérium a
polgárőrszervezeteket.
A polgárőrség 5 éve működik a faluban,
megelőző járőrszolgálattal sokat tesz a
közbiztonság fenntartásához. A polgárőrség
szívesen fogad új tagokat, aki részt venne a
mozgalomban, jelezze bármely vezetőségi
tagnak, illetve szeretettel várjuk őket a május 31i banketton.
A
bankett
szervezésével
kapcsolatban
megbeszélést tartunk május 18-án, vasárnap
este 19.00 órakor a művelődési házban, melyre
várjuk a tagságot!
A polgárőrség állandóan hívható száma: 202912320. A Gellénházi Rendőrőrs telefonszáma:
30-6335694, amely átkapcsol a zalegerszegi
ügyeletre, amennyiben nincs szolgálat a
rendőrőrs területén. A körzeti megbízotti
feladatokat Szerdahelyi Ádám látja el, az ő
elérhetősége: 06 30 6507509.
A polgárőrség adószáma: 18019443-1-20
Májusi jeles napok, ünnepek
05.06. A magyar sport napja
05.09. A győzelem napja, Európa nap, Az
Európai Unió ünnepe 1985-től
05.10 Madarak és fák apja, Mentősök napja
05.12-13-14. Pongrác, Szervác és Bonifác,
ókeresztény
vértanúk
napja.
Időjárási
megfigyelések kötődnek ezekhez a napokhoz
(fagyosszentek). Az egyébként meleg május
időjárás általában hirtelen hűvösre fordul
ilyenkor, nem ritkák az éjszakai fagyok.
Védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor
szoktak füstölni. A kényes egynyári zöldségeket,
pl paradicsomot, paprikát csak a fagyosszentek
után szokták kiültetni.
05.16. Nepumoki Szent János napja
05.25. Orbán a szőlősgazdák, kádárok,
kocsmárosok védőszentje. Sajnos ezen a napon
is gyakori a hideg éjszaka, ami a szőlőnek
különösen ártalmas, ezért a szőlőben szobrokat
emeltek neki, illetve ezen a napon a
szőlőtermelő vidékeken szent misét tartottak
tiszteletére.
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.

www.petrikeresztur.hu

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap
Ezt az ünnepet a világ sok
országában tartják, ünneplik,
sok helyen június elsején.
Hazánkban 1931-től tartjuk
ez a napot.
„Azért mert szerettek, jöttem
a világra,
S lettem új fény, csillag,
szülők boldogsága!
Szeressetek, mindig igaz
szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember….
Boldog gyermeknapot!
Májusi programok a művelődési házban:
Zumba oktatások 13-tól keddenként 19.00 órától,
énekpróbák 16-tól péntekenként 19.00-tól!
25-én, vasárnap az európai parlamenti
képviselők választásának napja lesz. Szavazni
reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet.
Részletes információkat a valasztas.hu honlapon
találnak.
Hegyi búcsú
A Csőszi-, Keresztúri- és Patóhegyi gazdák
közös búcsú ünnepe május 11-én vasárnap lesz.
A Patóhegyi keresztnél délután 14.30-kor lesz
ünnepi szentmise, melyet Nagy Péter plébános
úr
celebrál.
Szeretettel várunk
minden
szőlősgazdát, vendéget!
Júniusi program előzetes
A nyár beköszöntével miden településen
elkezdődnek a falunapi rendezvények. A
szomszédos falukkal egyeztetve ezeket nem egy
időpontban tartjuk, hogy akiket más települések
programjai is érdekelnek, részt tudjanak venni.
Június 15-én, vasárnap Gombosszegen lesz a
hagyományos falunap, majd június 21-én
Gellénházán.
Petrikeresztúron június 28-án, szombaton lesz a
hagyományos sport és falunap. A délelőtti
focimérkőzések után a tavalyi sikert követően
idén újra megrendezzük – a civil szervezetek
segítségére számítva – a II. Keresztúri
Parasztolimpiát. A feladatok a tavalyihoz
hasonlóak lesznek, sok vidámsággal fűszerezve.
Várjuk legalább 5 fős csapatok jelentkezését,
akik megmérettetik magukat a különböző
ügyességi és fizikai erőt igénylő akadályokban.
Idén is olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik
jól akarják érezni magukat és örülnek annak,
hogy mások is jól érzik magukat. Várunk
benneteket, tartsuk fenn együtt a Keresztúri
Parasztolimpia szellemét!

