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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt júliusban:
Idén a szokottól eltérően augusztus helyett
július 25-én tartottuk meg a falunapot, melyet
összekötöttünk a rossz időjárás miatt elmaradt
sportnappal. Az idő végre kedvezett a sportolni,
szórakozni vágyóknak. A délelőtt borongós volt,
a focisták nem is kívánhattak volna
kellemesebb időt a játékhoz. A kupára 10
csapat nevezett, reggel 9-től 3 pályán
mérhették össze tudásukat. A küzdelmekben
az első helyezést a helyiek Heineken Fc nevű
csapata szerezte meg, második helyezett a
gellénházi Öregfiúk, harmadik pedig a szintén
gellénházi
Garázs.hu
csapata
lett.
A
hagyományos 11-es rúgó verseny sem
maradhatott el, melyre nemcsak a férfiak
neveztek, hanem a vállalkozó kedvű lányok is.
A győztes Németh Attila (Geno) lett. A
sportnapon a lányok és fiúk is összemérték foci
tudásukat. Egy rögtönzött, 3 csapatos kupán a
fiúk végeztek az élen.
A délután folyamán a sport után, falunapi
rendezvényünk vette kezdetét. A gyerekeket
ugrálóvár, csúszda és különböző sportolási
lehetőségek fogadták. A felnőttek, az
érdeklődők folyamatosan nyomon kísérhették a
főzőverseny résztvevőinek munkáját, hogyan
készültek el a finomabbnál finomabb húsos
ételek. A megmérettetésre 6 csapat nevezett, a
7. csapat, a Vöröskereszt helyi szervezetének
képviselői versenyen kívül, egész délután
palacsintával és krumpli prószával látták
vendégül a megjelenteket. Az elkészült ételek
bírálata komoly fejtörést okozott a zsűrinek,
melynek tagjai Tóth Károly és Horváth Zsolt
(Gellénházáról) és Szili Ernő (Nováról) voltak.
Végül megszületett a sorrend: 1. helyezést ért
el a sportkör részéről főző lányok csapata
vegyes pörköltjével, 2. helyezett lett Nagy Lajos
és Gérczei Béla pacal pörköltje, a 3. helyen
pedig a Horváth Péter, Szabó Miklós és Gáspár
Kálmán
alkotta
csapat
végzett,
akik
vadpörköltet készítettek. A zsűri különdíjban
részesítette a prószát és palacsintát készítő
Vöröskeresztes csapatot.

Délután 5 órától kezdődtek a kulturális
programok. A szép számban összegyűlt
nézőközönség remélhetőleg jól szórakozott a
látott műsorszámok alatt. A helyi táncos
produkciók (country, sramli, kánkán, néptánc,
hastánc) mellett a nagyérdemű hallgathatott
népdalokat Gubinecz Ákos, novai kisfiú
előadásában.
A
gellénházi
Subridom
néptánccsoport és a Galagonya citerazenekar
is elfogadta a meghívást, és a jó hangulatot
tovább fokozta. A novai Göcsej Szíve Dalkör
Apácashow produkciójával könnyeket csalt a
nézők szemébe (természetesen nem a
szomorúságtól). A helyi Nagy Evelin és a
gellénházi Kulcsár Vivien magyar és külföldi
előadók dalait énekelte nagy sikerrel.
A jól sikerült napot vidám hangulatú szabadtéri
bál zárta.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata ezúton
szeretné megköszönni mindazok munkáját,
akik
a
program
előkészítésében,
megvalósításában részt vettek.
Augusztusi programok
2009. augusztus 20-án Szent István napi
ünnepségünk a következő programokkal
valósul meg:
• 18.15-kor
ünnepi
szentmise
a
templomban
• 19.30 ünnepi köszöntő, majd ezt
követően
• István,
a
király
rockopera
a
Petrikeresztúri Amatőr
Színjátszók
előadásában.
Az
előadás a Zikkurat
Színpadi Ügynökség hozzájárulásával
valósul meg.
Az előadás jó idő esetén, az óvoda
udvarán, rossz idő esetén az iskolában
lesz.
• A rockopera után az előadás helyszínén
nosztalgia zene est lesz.

A tilalom nem terjed ki a családi házak
udvarán sütés, főzés, vagy akár a gaz
égetése
miatt
gyújtott
tüzekre.
Gondoskodni kell azonban az alapvető
biztonsági intézkedésekről, például
körül kell határolni a tüzet, oltóanyagot
kell kikészíteni, és a legfontosabb, hogy
a tüzet nem szabad őrizet nélkül hagyni.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket
megszegi, szabálysértést követ el - áll a
miniszteri közleményben.

Közérdekű információk:
•

A MKEH Győri Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatóság az E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt. számára
megadta a Vezetékjogi engedélyt
Petrikeresztúr,
Pató-hegy
villamosenergia-ellátás
létesítésére.
Remélhetőleg már semmi akadály nem
gördül az áramszolgáltató elé a kiépítés
minél hamarabb való végrehajtásához.

•

Védekezési felhívás parlagfű ellen
Az egészséghez való alapjog és az
egészséges
környezet
biztosítása
érdekében közös cél, hogy a parlagfű
felszaporodását és terjedését allergén
pollentermelése
miatt
megakadályozzuk. Mindezt törvényi
szintű
rendelkezésként
az
élelmiszerláncról
és
hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvényben írták elő a földtulajdonosok
és földhasználók számára egyaránt.
Az elmúlt napok szeszélyes és
változékony időjárása kedvezett a
parlagfű fejlődésének, növekedésének.
A parlagfű ellen kézi gyomlálással,
kaszálással
és
kapálással
vagy
vegyszeres gyomirtással védekezni kell.
A parlagfű-mentesítéssel összefüggő
jogszabályi feladatok és kötelezettségek
maradéktalan
végrehatása
közös
ügyünk és érdekünk.

• Országos tűzgyújtási tilalom
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el
azonnali
hatállyal
Gráf
József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter az ország egész területén
fekvő erdőkre - olvasható a tárca
közleményében. Az átmeneti időre
szóló tilalom érvényes az erdőterületek
határától számított kétszáz méteren
belüli területre is.
Tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken
kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a
közút- és vasút menti fásításokban,
beleértve a parlag- és gazégetést is. A
miniszter
azzal
indokolta
a
rendelkezést, hogy az utóbbi időben a
rendkívül meleg és csapadékmentes
időjárás miatt az erdőkben fokozott
tűzveszély alakult ki.

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei
A sportegyesületnek az őszi idénytől nem
megoldott a szerelések mosása. Aki kedvet
érez, némi anyagi ellenszolgáltatás fejében
ezt a munkát elvégezni, keresse Béres
Norbertet.
A Zala Megyei Labdarugó Szövetség
átszervezte a megyei bajnokságokat.
Sportegyesületünk a megyei III. osztály
északi csoportjába adta be nevezését a
2009/10-es bajnokságra. Ezzel szemben a
megyei
középső
csoportba
került
csapatunk. Ebbe a csoportba azonban csak
5-6 csapatnak van tartalék csapata illetve
nagy távolságokra vannak más ide besorolt
csapatok. Egyesületünk és más hasonló
problémával szembesülő egyesületek is
tiltakozásukat fejezték ki e miatt. Többszöri
egyeztetés után a következőképpen alakult
az őszi forduló sorsolása, amely még
mindig változhat. Az esetleges változásokat
következő számunkban közzé tesszük.
1. 08.16. 17.30
2. 08.30. 17.00
3. 09.06. 16.00
4. 09.13. 16.00
5. 09.20. 15.30
6. 09.27. 15.30
7. 10.04. 15.00
8. 10.11. 15.00
9. 10.18. 14.30
10. 10.23. 14.30
11. 10.25. 14.30
12. 10.31. 14.30
13. 11.08. 13.30
14. 11.15. 13.30

Petrikeresztúr – Nagykapornak T
Pölöske – Petrikeresztúr T
Petrikeresztúr – Bucsuszentlászló T
Baktüttős – PetrikeresztúrT
Petrikeresztúr – Zalacsány
Zalatárnok – Petrikeresztúr T
Petrikeresztúr – Söjtör T
Hahót – Petrikeresztúr T
Petrikeresztúr - Dióskál
Esztergályhorváti – Petrikeresztúr
Petrikeresztúr – Gránit Gyógyfürdő
Zalavár – Petrikeresztúr T
Petrikeresztúr – Csatár T
Bak – Petrikeresztúr T

A „T” betűvel jelzett fordulóknál van tartalékmérkőzés, ami
két órával a felnőtt meccs előtt kezdődik.

2009. augusztus 9-én, 18.00 órakor
kupamérkőzés lesz Csatárban, előtte
15.30-kor
edzőmérkőzés
a
tartalék
csapatnak.
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