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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Újra választottunk!
Az Európai Parlamentben a magyar képviselők
száma: 21. A választás eredményeként 12 fő
Fidesz-KDNP, 3 fő Jobbik, 2 fő MSZP, 2 fő DK, 1
fő Együtt-PM, 1 fő LMP képvisel bennünket az
Európai Parlamentben. Az EP választáson
egyébként a magyarországi választásra jogosult
személyek 28,97 %-a vett részt, Petrikeresztúron a
részvételi arány 21,98 % volt.
A közmunka programokról
Az elmúlt év őszétől folyamatosan voltak
közmunkaprogramok országosan, így falunkban is
lehetőség
volt
több
helyi
munkanélküli
alkalmazására április 30-ig bezáróan. Ezek a
foglalkoztatási támogatások 100 %-osak voltak, így
az önkormányzatot csak a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó költségek terhelték (pl. baleseti oktatás
költsége). Május hónapban egyáltalán nem volt
közmunkaprogram. Június 1-től újból van
lehetőség
munkanélküliek
foglalkoztatására.
Megváltoztak azonban a feltételek, a munkaügyi
központ (az állam) csak 70 %-os támogatást
biztosít foglalkoztatásra, ami azt jelenti, hogy 30 %ot önerőből kell kigazdálkodni. Természetesen
június 1-től is lesznek az önkormányzatnál
közfoglalkoztatottak a kötelező és önként vállalt
feladatok (pl. kert gondozása) végrehajtására, de
így
sajnos
jóval
kevesebb
munkanélküli
foglalkoztatására jut lehetőség.
Májusi programok, események voltak:
Petrikeresztúr község tagja a Keresztúr Nevű
Települések Nemzetközi Szövetségének. A
szövetség már 4. éve rendez diáktalálkozót, amely
valójában egy vetélkedő általános iskolás felsős
tanulóknak. A témát mindig az adott rendező
település választja. Az idén Sárkeresztúr (Fejér
megye) adott otthont a diáktalálkozónak május 8-9.
között.
A versenyt több hetes felkészülés előzte meg, és
komoly kutatómunkát is kellett folytatniuk a
gyerekeknek, hisz a főtéma a 15 éve működő
szövetség életének megismerése volt. Emellett
saját településük, térségük bemutatása, népviseleti
ruhák ismertetése is feladat volt. Feladat volt még
egy kisorsolt település bemutatása is, településünk
Sajókeresztúrt húzta, ami azért volt szerencsés,
mert sokunknak személyes élményei is voltak, hisz
jártunk már ott.
A csapat tagjai voltak: Barabás Lilla, Dávid Beáta,
Lendvai Szabina, akik mind a gellénházi általános
iskolai felsős tanulói. Felkészítésükben többen
részt vállaltak és segítséget is kaptak a gyerekek

azoktól is, akik a szövetség életében részt vesznek
(vettek).
A csapat tagjai szorgalmasan készültek és ez meg
is hozta az eredményt: a kárpát-medence
különböző pontjairól érkezett 14 csapat közül az
előkelő 3. helyezést érték el, ezzel településünknek
és iskolájuknak is nagy dicsőséget szereztek.
Gratulálunk nekik!
Május utolsó hétvégéje még egy ünnepséget
hozott a településnek. 31-én tartotta évzáró
közgyűlését a helyi polgárőr egyesület. A kötelező
napirendek mellett (pénzügyi és szakmai
beszámoló és terv elfogadása) maradt idő a
kötetlen beszélgetésre, konzultációra is. A
rendezvényen részt vettek a szomszédos
települések polgárőr egyesületeinek vezetői, a
gellénházi rendőrőrs parancsnoka és munkatársai
is, Nagylengyel község polgármestere. A gyerekek
– némi felnőtt segítséggel – meglepetéssel is
készültek a polgárőröknek. Az 5 éves egyesület
életéből villantottak fel képeket egy vetítés
formájában. Külön fejezetet kapott a tavalyi év
történéseinek képi bemutatása. A képek bizony
még most is sok kedves élményt hoztak elő, jó volt
feleleveníteni a történéseket. Hasznos és szép
közösségi este volt.

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Bajnoki forduló eredménye:
05.11. Zalabaksa – Petrikeresztúr 5-0
05.18. Tormafölde – Petrikeresztúr 3-3
05.25. 17.00 Mumor – Petrikeresztúr 1-5
06.01. Petrikeresztúr – Csömödér-Kissziget 1-2
A bajnokság utolsó mérkőzése:
06.08. 17.00 Bárszentmihályfa - Petrikeresztúr
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület hírei:
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 soron következő ülésének ideje
2014. június 27. péntek, 19.00 óra.
Júniusi jeles napok, ünnepek
06.04. Az összetartozás napja, Nemzeti Emléknap
2010 óta. A trianoni békeszerződés aláírása történt
ezen a napon 1920-ban.

06.08. Medárd napja. Időjárásjósló nap. A
közhiedelem szerint, ha ezen a napon esik az eső,
akkor negyven napig esni fog.
06.08. Pünkösd ünnepe – A szentlélek eljövetele
Reviczky Gyula: Pünkösd (részlet)
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.

06.10. Margit napja. Vértanú Szent Margit ünnep. A
retek-, káposzta-, és lenvetés ideje.
06.14. Szent Iván napja. A nyári napforduló
ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles
napja.
06. 29. Péter-Pál napja. Szent Péter és Pál
apostolok vértanúhalálának feltételezett napja.

Júniusi programok:

Sport- és falunap Petrikeresztúron
2014. június 28-án, szombaton tartjuk idei
rendezvényünket, melyre szeretettel hívjuk és
várjuk településünk minden lakóját!
Programok:
Délelőtt:


Foci torna a sportegyesület szervezésében
10.00 órától Jelentkezni lehet Béres
Norbertnél



Főzőverseny kezdése kb. 10.30-tól

Délután:


Gyermekprogramok



„II.Keresztúri Paraszt Olimpia”- erő- és

ügyességi verseny
A verseny során – a tavalyi feladatokat felelevenítve és
újratervezve - a csapatoknak különböző ügyességi és
fizikai erőt igénylő akadályokat kell teljesíteni.
A versenyre legalább 5 fős csapatok jelentkezését
várjuk, amiben nem árt, ha van 1-2 rátermett legény is,
de kötelező legalább egy hölgy vagy gyermek
szerepeltetése is.
Olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik – folytatva a
tavalyi hagyományokat - jól akarják érezni magukat és
örülnek annak, hogy mások is jól érzik magukat, és arra
törekednek, hogy életben tartsák a Keresztúri
Parasztolimpia szellemét.
Jelentkezni és érdeklődni lehet: minden önkormányzati
képviselőnél és Vörös Andreánál lehet.
Jelentkezési határidő az olimpiára és a főzőversenyre:
június 20.


étkezés minden versenyző, néző számára



este szabadtéri bál

Minden kedves versenyezni vágyót és
érdeklődőt szeretettel várunk!

Június 15-én, vasárnap Gombosszegen lesz a
hagyományos falunap, majd június 21-én
Gellénházán.

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

A
programmal
kapcsolatos
egyeztető
megbeszélésre 2014. június 10-én, kedden
18.30-kor kerül sor a művelődési házban,
melyre várjuk a civil szervezetek tagjait és
minden érdeklődőt, segítőt.
A
részletes
programról
a
későbbiekben
honlapunkról és szórólapokról tájékozódhatnak.

