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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt júniusban:
2010. június 5-én került sor a zalaegerszegi
Mária
Magdolna
plébániához
tartozó,
a
Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
tiszteletére és Mindszenty József bíboros
emlékére szentelt Kertvárosi templomban az idei
bérmálásra. A gellénházi plébánia fiataljait a
zalaegerszegi plébánia befogadta, így a városi
fiatalokkal együtt kaphatták meg a Szentlelket.
Június 12-én, szombaton délelőtt került sor a
gellénházi általános iskolában az idei ballagásra.
Községünk 5 végzős diákja is búcsút vett
iskolájától.

Bita
család
segítségével
„Töki-pompos”
(hagymás, szalonnás lángos tészta) készült, amit
a
szervezők
szintén
megkóstoltattak
a
résztvevőkkel, vendégekkel. E közben vidám
talpalávalót szolgáltatott Pirzsók László. Hajnali 2
óráig hangos volt Pató-hegy.
A vendéglátás költségeit nagy részben a Sebők
család fizette, a szervezési munkákat az
önkormányzat vállalta fel. Közös munkával egy
nagyon szép programot sikerült megvalósítani a
hegyen, aki elfogadta a meghívást nem bánta
meg.
Júliusi programok:

Verőfényes napsütés, csodálatos idő várta
azokat, akik elfogadták az önkormányzat és a
Sebők család meghívását 2010. június 12-ére,
szombat délutánra. Ezen a napon volt ugyanis a
településhez tartozó zártkertekben megvalósult
beruházások, valamint a Sebők üdülőházak
avatási, szentelési ünnepsége.
A program 16.00 órakor kezdődött Sebők Sándor
házigazda köszöntésével, aki többek között
megköszönte a kivitelezésben részt vevők
munkáját, az itt élő emberek vendégszeretetét,
segítségét. Ezt követően Gérczei Mónika
polgármester ünnepi gondolati következtek, aki a
göcseji táj szépségéről, a göcseji ember
vendégszeretetéről beszélt. Megemlítette, hogy
már 2008-ban összefogásból felújításra került a
Pató-hegyi kereszt. 2009. májusában készült el a
zártkertek közötti aszfaltos út, majd 2009. őszén
került átadásra a villamoshálózat, 2010. tavaszára
már minden befizetett hegyi gazda pincéjében volt
áram.
A
Sebők
család
az
elkészült
infrastruktúrára építve tudta ez év májusában
engedélyeztetni a szálláshely szolgáltatást 5
üdülőházukban. A polgármester is megköszönte a
kivitelezők munkáját és sok sikert és kitartást
kívánt
a
házigazdáknak
elképzeléseik
megvalósításához. Ezt követően Rába Imre
plébános úr megáldotta a felújított keresztet, az
elkészült utat, villanyt és az üdülőházakat is.
A köszöntők után a Petrikeresztúri Amatőr
Színjátszók műsora kápráztatta el a résztvevőket,
a műsor a Himnuszok közös eléneklésével ért
véget.
Ezt követően a házigazdák szeretettel várták a
résztvevőket egy ízletes babgulyásra, pogácsára
és pár pohár finom borra. Este 8 órára finom
pacalpörkölt is készült. Később, éjjel 11 óra felé a
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Július
3-án,
szombaton
kerül
megrendezésre az idei sport – és falunap,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a falu
lakosságát. Programok:
9.00 – Kispályás foci torna
13.00 – Főzőverseny
13.00 – Motorbemutató az MX-Car és
Suzuki-Moto Center közreműködésével
14.00 – 17.00 Játszóház, kézműves
foglalkozások a TÁMASZ munkatársainak
közreműködésével
Ügyességi és sportvetélkedők minden
korosztály számára
17.00 – Uzsonna – a főző-remekek
elfogyasztása
17.30 - Eredményhirdetés
17.45 – Kulturális műsorok, fellépnek:
Nagylengyeli Színjátszó kör
Orchidea Kamarakórus, Gellénháza
EGO Színpad, Kiskutas
Kovács Kata – Nagy Evelyn ének
Petrikeresztúri Amatőr Színjátszók
Drummer ’s Acoustic Blues Band
20.00 – Szabadtéri bál

Rossz idő esetén a programok a művelődési
ház területén kezdődnek 13.00-tól.
István, a király próbák időpontjai:
Július hónapban két vasárnap délután lesz próba.
Ezek a próbák már a helyszínen – az óvoda
udvarán – hangosítással, teljes koreográfiával
fognak történni, ezért feltétlen fontos, hogy
ezeken minden szereplő vegyen részt. Az
időpontok:
• július 4. vasárnap 17.30 óra és
• július 11. vasárnap 16.00 óra.
Várunk minden szereplőt!

Önkormányzati tájékoztató
Petrikeresztúr Község Önkormányzata még 2009.
január hónapjában adott be pályázatot a
135/2008 FVM rendelet alapján, falumegújításra
és fejlesztésre igénybe vehető támogatásra.
Településünk 2009.12.11- i dátummal kapott
határozatot a MVH Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatóságától miszerint pályázatunk nyert.
2010. május-június hónapokban került sor a
pályázat megvalósítására.
A beruházás a következő tartalommal valósult
meg.
Cserére került mind a négy buszváró épület. Az
épületek szerkezete fa. A hosszabb élettartam
miatt a faszerkezet az aljzatbetontól 5 cm-rel
emelésre került. Az oldalra való kitekintés
biztosítására ablakok kerültek beépítésre. A tetőre
Villas antracit színű téglány mintázatú bitumenes
zsindely került.
Az új buszvárók belső falára parafa táblák
kerültek elhelyezésre azzal a céllal, hogy
hirdetőtáblaként működjenek. Az alsó, a felső és
györfiszegi megállóknál a régi hirdető táblák
megszűntek. Kérünk mindenkit, hogy csak a
parafatáblákra ragasszon, vagy tűzzön ki hirdetni
valót, hogy tudjuk védeni az új épületeket. A bolt
előtt megújul a hirdetőtábla, az továbbra is
használatban marad.
A polgármesteri hivatal (posta, orvosi rendelő)
udvar parkosításának fő alapja volt, hogy az
autóforgalmat a zöld területtől elválasszuk. A kert
gyepes részét a parkolónak kijelölt területtől
elválasztandó
Spireae
japonica
(Japán
gyöngyvessző) sövény került kiépítésre. A terület
déli határára széles lombozatot növelő, magas
lombhullató cserjék sora került telepítésre.
A faluház kertjénél elsődleges szempont volt a
közösségi rendezvények megtartásához elegendő
méretű szabad zöldterület megtartása. Ezen kívül
fontos volt, hogy a meglévő csúszda mellé
játszótéri
elemek
kerüljenek
beépítésre.
Ugyancsak el nem hanyagolható szempontként
jelentkezett a kert elszeparálása a szomszédos
lakótelkektől, haszonkertekből. A terület északnyugati sarkába került elhelyezésre a két
lapülőkés lengőhinta és egy rugós játék, és két
darab köztéri pad. A kertben Acer ginnala
(Tűzvörös juhar) bokrok kerültek kiültetésre. A
terület jobb használhatóságát elősegítve térkő
burkolattal láttuk el a gépkocsi feljárót, és a
gyalog bejáratot is.
A most megvalósult pályázat teljes költsége több
mint 8 millió forint (tervezéssel, műszaki ellenőri
feladatellátással együtt), melyből 6,5 millió forint a
támogatás. A pályázat azonban utófinanszírozott,
ami azt jelenti, hogy Petrikeresztúr Község
Önkormányzatának a teljes bekerülési összeget ki
kell fizetni, majd ezt követően – remélhetőleg pár
hónap alatt – kapjuk meg a támogatást.

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Júniusi eredmények:
29. forduló 06.06. Csatár – Petrikeresztúr 1-2, 3-2
30. forduló 06.13. Petrikeresztúr – Bak 3-2, 2-8
A felnőtt csapat 4. helyen végzett a
bajnokságban, a tartalék csapat a 6. helyen.
Gratulálunk!
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)

Júliusi népi hiedelmek, jóslások:
Július 2. – Sarlós Boldogasszony napja
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a
szükségben szenvedők és a halottak oltalmazója.
Hazánkban az aratás kezdőnapjaként tartják
számon. A nap elnevezése az aratás egykori
módjára utal, amikor a nők még sarlóval arattak.
Július 20. Illés napja.
Évszázados megfigyelések szerint ezen a napon,
ill. e nap táján gyakoriak a viharok. E napon
munkatilalom volt, mert úgy gondolták, hogy aki
ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsaphat a
villám, a termést pedig elveri a jég.
Július 22. Mária Magdolna napja
Időjárásjósló hiedelem kapcsolódik ehhez a
naphoz: úgy hitték esnie kell az esőnek, mert
Mária Magdolna siratja bűneit.
Július 25. Jakab napja
A néphagyomány szerint Jakab napra kell learatni
a zabot, mert ami kint marad az elvész. A Jakab
napi időből jósoltak a várható téli időjárása, pl. az
e napi északi szélből hideg telet jósoltak.
Július 26. Anna napja
Szűz Mária édesanyjának ünnepe. Évszázadok
óta asszonyi dologtiltó napnak számított. A
hagyomány szerint Anna nap szakad meg a
virágos kender töve, ezért ilyenkor kezdték a
felszedését.
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