P

2. évfolyam 5. szám
2010. május
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt májusban:
•

Községünkben sokéves hagyományra
tekint vissza az édesanyák köszöntése
ünnepi műsorral. Idén május 2-án
ünnepeltük az anyák napját, melyre a falu
apraja
és
nagyja
készült,
hogy
meglephesse anyukáját, nagymamáját
verssel, énekkel, jelenettel. A hol vidám,
hol megható műsor végén, a közös dal
után a szereplők 1-1 szál virággal is
megköszönték az ünnepelteknek a sok
törődést, a szeretetet.

(részlet a műsorból)
„Édesanyánk az a személy, akivel először kapcsolatba
kerülünk születésünkkor (de már előtte is), és akivel
ez a láthatatlan kötelék meg is marad egész
életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal,
egyaránt fordulhatunk. Ő az egyetlen aki mindig
feltétel nélkül szeret egész életünkben, és aki számára
mindig a gyermekei a legfontosabbak, akárhány
évesek legyenek is.
Ő az a személy, aki összetartotta és tartja ma is a
családot, akinek a jelenléte, gondoskodása életünk
része, aki meghallgat, aggódik miattunk, aki őszintén
örül sikereinknek, aki mindent megbocsát, és akihez
mindig visszatérhetünk.
Május első vasárnapján illik legalább pár szál
virággal a kezünkben odaállnunk anyánk elé,
megölelni, és egy szép verssel, vagy pár szívből jövő
szóval felköszönteni.”

•

Május 9-én, 14.00 órakor került sor a
Pató-hegyi keresztnél a hegyi-búcsú
szentmisére.

•

Május 21-én – vidám hangulatban - zajlott
az István a király idei első próbája.
Az István, a király stábja továbbra is várja
a tavalyi szereplőket a próbákra, továbbá
szeretettel hívja és várja azokat a
vállalkozó szellemű gyerekeket, fiatalokat
és örök ifjakat, akik szívesen részt
vennének az idei előadásban.

Júniusi programok:
•

Június 5-én, szombaton 17.00 órakor lesz
a petrikeresztúri gyerekek bérmálása
Zalaegerszegen,
a
kertvárosi
templomban.

•

Június 12-én, szombaton tanévzáró és
ballagás a gellénházi Dr. Papp Simon
Általános Iskolában.

•

Június 18-án,
kezdettel lesz
előadása.

•

Június 23-án, szerdán 19.00 órai
kezdettel tartjuk a sport- és falunap
szervezésével kapcsolatos megbeszélést,
melyre várjuk a civil szervezeteket és a
főző csapatok képviselőit is.

pénteken 19.00 órai
a filmklub következő

MEGHÍVÓ
Petrikeresztúr Község Önkormányzata
valamint Sebők Silvia és Sebők Sándor
üdülőház tulajdonosok,
a településhez tartozó zártkertekben
megvalósított beruházások, és a
szálláshely szolgáltatás megindítása
kapcsán szeretettel hívják és várják a
hegyi gazdákat és minden érdeklődőt az
avató-szentelő ünnepségre.
Helyszín: Petrikeresztúr – Pató-hegy
Sebők birtok
Időpont: 2010. június 12. szombat, 16.00
óra

Programok:
– Köszöntő – Sebők Sándor
– Ünnepi gondolatok – Gérczei Mónika
– Út-, villany- és üdülőházak szentelése –
Rába Imre plébános
– Petrikeresztúri Amatőr Színjátszók műsora
A műsor után szeretettel várjuk Önöket
uzsonnára.
A vendéglátás utáni jó hangulatról id. Pirzsók
László gondoskodik.
Ezen a napon, 13.00 órától az üdülőházak az
érdeklődők előtt nyitottak lesznek, a
vendéglátók kalauzolásában megtekinthetők.

Próbák időpontjai:
Június 4-én, pénteken a próba elmarad.
Helyette június 6-án, vasárnap 18.30 órakor a
június 12-i program próbája lesz, melyre várjuk
a gyerekeket és fiatalokat. Ezt követi az István,
a király próbája 19.00 órától.

Az iskola befejezését követően, június 15-től
kezdődően minden kedden 18.00 órától egy óra
időtartamra várjuk azokat a gyerekeket, akik az
István, a királyban szerepet vállaltak.
A rockopera próbái egyeztettt időpontokban, a
foci bajnokság után, valószínűleg vasárnap
délutánonként lesznek. Az újságon kívül a
honlapunkon
folyamatosan
megtalálhatók
lesznek az aktuális időpontok.
Nyári program előzetes
2010. július 3-án kerül sor az idei sport- és
falunapra jó idő esetén, a sportpályán. A
program a délelőtti órákban a szokásos
kispályás labdarúgó tornával kezdődik. A
délután folyamán több program várja az
érdeklődőket: a gyerekeknek lesznek kézműves
foglalkozások,
ügyességi
játékok,
de
remélhetőleg minden korosztály megtalálja a
maga szórakozási lehetőségét. Mint az elmúlt
években – úgy idén is – várjuk a vállalkozó
kedvű társaságokat főzőversenyre, melyre
jelentkezni június 20-ig Horváth Kálmán
képviselőnél lehet. A késő délutáni órákban
kulturális műsorok lesznek, és természetesen
egy tál ételre szeretettel várjuk a résztvevőket,
a falu lakosságát. Este szabadtéri bállal zárul a
program.
Rossz idő esetén a művelődési ház területén
délután 2 órakor kezdődnek a programok. A
főzőverseny, különböző játékos vetélkedők, a
kulturális program és az esti bál meg lesz
tartva.
Idén augusztus 20-án a Petrikeresztúri Amatőr
Színjátszók újból előadják az István, a király
rockoperát. Szeretettel várunk minden lakost és
hozzátartozót,
hogy
idén
is
együtt
ünnepelhessük Szent István napját.
Várhatóan augusztus hónapban, egy szombati
napra, közös programra várjuk a gyerekeket és
fiatalokat – akik szerepelnek a különböző
előadásokon vagy más területen dolgoznak a
közösségért. Egy strandolással egybekötött
kirándulást szervezünk, megfelelő létszám
esetén autóbusszal. Az érdeklődők Lóránt
Emíliánál jelentkezhetnek.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Áprilisi, májusi eredmények:
20. forduló 04.04. Petrikeresztúr – Baktüttös 3-3, 3-5
21. forduló 04.11. Zalacsány – Petrikeresztúr 1-9
22. forduló 04.18. Petrikeresztúr – Zalatárnok 2-0,
4-1
23. forduló 04.25. Söjtör – Petrikeresztúr 0-4, 5-0
24. forduló 05.02. Petrikeresztúr – Hahót 2-2, 3-0
25. forduló 05.09. Dióskál – Petrikeresztúr 0-2

26. forduló 05.16. Petrikeresztúr – Esztergályhorváti
14-2,
27.
forduló
05.23.
Gránit
Gyógyfürdő
–
Petrikeresztúr: Gránit Gyógyfürdő visszalépett,
megállapított eredmény: 0-3
28. forduló 05.30. Petrikeresztúr – Zalavár 5-1

Júniusi mérkőzések:
29. forduló 06.06. Csatár – Petrikeresztúr 17.00,
15.00
30. forduló 06.13. Petrikeresztúr – Bak 17.00, 15.00

Közérdekű információk:
• Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót.
Kérjük a segíteni szándékozókat, hogy a
művelődési ház nyitvatartási idejében
adják
le
a
gyűjtött
kupakokat.
Közreműködésüket ezúton is köszönjük.
• Az Unilever Magyarország Kft. tovább
folytatja a „Főzzön játszóteret!” programot.
Településünk idén is kapcsolódik a
programhoz, azért kérjük, aki teheti
továbbra is jutassa el a művelődési házba
a Delikát8 ételízesítő csomagolóanyagát.
(vonalkódot)
Júniusi népi hiedelmek, jóslások:
Június 8. – Medárd napja
Időjárásjósló nap. A közhiedelem szerint, ha
ezen a napon esik az eső, akkor negyven napig
esni fog.
Június 24. Szent Iván napja.
A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos
tűzgyújtás egyik jeles napja
Június 29. Péter-Pál napja
Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálának
feltételezett napja. Ezen a napon kezdődik az
aratás, mivel a néphit úgy tartja, hogy a búza
töve "Péterpálkor" megszakad.
Pálóczi Horváth Ádám: Édes rabság

A szerelem szárnyan jár,
Repűl mint tündér madár;
Ha kire száll, s ki bevár,
Kincsre tesz szert, és jól jár.
Igaz, hogy gond s félelem
Elébb minden szerelem,
De mivelhogy szerelem,
Édes ez a gyötrelem.
Elbír ez vasláncokat,
Bilincseket, békókat;
S mint köteles zsóldokat,
Könnyen tűri azokat.
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
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