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Ez történt májusban
Május 1-jén, vasárnap délután a Petrikeresztúri
Művelődési Ház adott otthont az anyák napi
műsornak, ahol a legkisebb gyermekektől a
felnőttekig részt vettek a műsoron.
Heteken át készülődtek, hogy méltóképpen
köszönthessék szeretteiket.
A műsort Gérczei Mónika polgármester asszony
gondolati nyitották meg, majd a faluban élő
fiatalok, közös műsorral, dallal, verssel, lepték
meg az édesanyákat, nagymamákat, majd 1-1
szál virágot adtak át az ünnep alkalmából.
Május 21-én kiránduláson vettek részt a közösségi
életben résztvevő gyermekek és szüleik.
Nemcsak munkából áll az élet, kell időt szánni a
szórakozásra is. Mi is így tettünk: gyermeknapra
egy kis ajándékot kaptak a közösségi életben
résztvevő
gyerekek.
Szüleikkel
együtt
kiránduláson vehettek részt. Első úti cél Tapolcán
a Tavasbarlang és a Malom-tó volt. Innen
Szigligetre
látogattunk.
Nekünk
sikerült:
„elfoglaltuk a várat”! Majd néhány kilométerrel
odébb, Nemesvitán a vadnyugat izgalmai vártak
ránk. A Westernparkban mindenki nagyon jól
érezte magát, hiszen rengeteg lehetőséget kínált a
hely. Találkozhattunk indiánnal, cowboy-jal,
solymásszal. A bemutatók alatt ízelítőt kaptunk a
vadnyugati életből: indián rituálé, tánc, arcfestés,
vadászat sólyommal, indián-cowboy „harc” (ami ott
az ügyességről, barátságról szólt), a serif sem
mindig állhat a helyzet magaslatán… Közben
lehetőség volt íjászatra, céllövésre, patkó- és
késdobálásra,
hordólovaglásra,
kötélhágcsón
átlendülésre… A lovak és a kis állatok is nagy
sikert arattak, de a legjobb szórakozás a trambulin
volt. Valószínűleg mindenki egy izgalmas napot
tudhat maga mögött.
Júniusi programok:
• Június 3-án, pénteken 19.00 órai kezdettel
a polgárőrség gyűlése lesz. Kérjük a
tagságot, hogy vegyen részt a gyűlésen,
fontos nyári feladatok megbeszélésére kerül
sor.
• Június 5-én, vasárnap Gombosszegen lesz
falunap.
A
hagyományokhoz
híven
remélhetőleg idén is sok keresztúri vesz
részt a szomszédos település napján.
Ünnepi szentmisére délelőtt 11.00 órakor
kerül sor, majd ezt követően 12.00 órától
kulturális műsor következik, ahol

nagylengyeli és becsvölgyei fellépőkön kívül
a petrikeresztúri néptáncosok és színjátszók
is szerepelnek.
• Június 18-án, szombaton lesz a Dr. Papp
Simon Általános Iskolában az évzáró
ünnepség és ballagás.
• Június 25-én, szombaton Gellénházán lesz
falunap.
A nyári időszakban a filmklub rendezvényei
szünetelnek.
István, a király próbák időpontjai: június 3.
péntek 17.45, június 13. pünkösdhétfő 15.00
(Tófej), június 25. szombat 18.30.
Program előzetes:
Nagylengyel Község Önkormányzata és a Dr.
Papp Simon Általános Iskola szabadidős tábort
szervez Nagylengyelben június 27- július 1
és/vagy július 04-08. között. Helye: Nagylengyel
Faluház. 2 turnusban lehetőség van minden
gyereknek részt venni a tábor programjaiban, 6-18
korig. Programok: angol foglalkozás amerikai
diáklány
közreműködésével,
kézműves
foglalkozások, túrák, vetélkedők, strandolás,
sportolási lehetőség. Étkezés biztosított (tízórai,
ebéd, uzsonna).
Önkormányzatunk is csatlakozott a programhoz,
így
a
petrikeresztúri
gyermekek
is
a
kedvezményes 800Ft/napi áron vehetnek részt.
Július 2-án tartjuk településünkön a sport- és
falunapot. A részletes program kidolgozás alatt
van, előzetesen a következő információkat tudjuk
elmondani:
• A nap focikupával kezdődik, délelőtt és
kora délután folynak a mérkőzések.
• Főzőversenyt
hirdetünk
vállalkozó
szellemű csapatoknak, számítunk a civil
szervezetek közreműködésére is.
• Ügyességi játékok és egyéb meglepetések
várják – nemcsak - a gyerekeket.
• Délután, kora este kulturális műsorok
lesznek helyi és környékbeli fellépőkkel.
• Este kedvünkre táncolhatunk, mulathatunk.
A falunapi főzőverseny versenyfelhívása
Idén is szeretettel várjuk a vállalkozó kedvű
csapatokat, mérjék össze főzőtudásukat. A hely
szűkössége miatt a versenyzőknek lehetőleg
bográcsban kellene főznie 20-25 főre. A csapatok
az ételek elkészítéshez maximum 4000,- forint
hozzájárulást kapnak. A jelentkezéseket Meiszter

János alpolgármesternél lehet leadni legkésőbb
június 26-áig. Várjuk a bátor jelentkezőket!
Önkormányzati hírek

Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót. Kérjük a
segíteni szándékozókat, hogy a Művelődési Ház
nyitvatartási idejében adják le a gyűjtött kupakokat.
Közreműködésüket ezúton is köszönjük.

Változott a körjegyzőség ügyfélfogadásának
időpontja.
Csütörtökönként
meghosszabbított
nyitva tartással, ügyeleti rendszerben várja a
hivatal Gellénházán a lakosságot 18.00 óráig
Emellett természetesen Petrikeresztúron, a
keddenkénti fogadóórán is van lehetőség 16.3017.30 között intézni hivatali ügyeket. A
körjegyzőséghez tartozó települések közös
testületei az aktív (munkát végző) lakosság
érdekében hozta ezt a döntést.

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)

2011. május 20-án Sajókeresztúron zajlott a
Keresztúr Nevű Települések Szövetségének soros
közgyűlése, melyen leginkább az idei találkozó
szervezésével kapcsolatos feladatokat beszélték
meg a polgármesterek. Részletes információt
honlapunkon
olvashatnak
a
találkozóról.
(www.petrikeresztur.hu) A részvételi költséget
július második felében kell a szövetség számára
biztosítani, ezért kérjük az utazókat a hozzájárulás
második részletét július 15-ig fizessék be.
A találkozón Petrikeresztúr település kulturális
műsorral is fellép, és az EU kvíz vetélkedőn is
indul csapatunk. Csapattagok: Barabás Kitti, Dávid
Beáta, Farkas Dóra. A felkészülésben Horváth
László iskolaigazgató és Lóránt Emília is
segítségükre van. Jó felkészülést a csapatnak!

Június 5. Június első vasárnapja: pedagógusnap.
Június 8. Medárd napja, ismert időjárásjósló nap
egész
Magyarországon.
Évszázados
megfigyeléseken
alapul,
manapság
is
hagyatkozunk rá, bár már nem vesszük olyan
szigorúan szó szerint, mint elődeink. A
megfigyelés lényege, hogy ha Medárdkor esik az
eső, negyven napos esős, hűvösebb, felhős
időjárás következik. Ha szép napos idő van ekkor,
negyven napos aszály várható. Bizonyos
vidékeken a várható szőlő és szilvatermésre
következtetnek a Medárd napi időből. Ha meleg,
napos, jó gyümölcstermés várható, ha esik,
savanyú lesz a bor, viszont bő lesz a
gabonatermés.
Június 13. Páduai Szent Antal ünnepe.
Június 24. Szent Iván napja, azaz Keresztelő
Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelőjének az
emléknapja. A szertartásos tűzgyújtás egyik jeles
napja. Szent Iván a nyári napforduló ünnepe is.
Június 29. Péter-Pál napja. A hagyományok
szerint az aratás megkezdésének az időpontja.

Közérdekű információk:
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
következő szemétszállítás ideje kivételesen nem
pénteken lesz, hanem június 6-án, hétfőn. Az
időpontváltozás miatti esetlegesen keletkező
(arányos) többlethulladékot a szolgáltató a
következő, június 24-i szállításkor díjmentesen
elviszi.
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy a szelektív
szemétgyűjtést folytassák. A gyűjtőszigetre a
megfelelő konténerekbe a megfelelő hulladékot
tegyék. Nagyon fontos kérés: a PET palackokat
már kiürülésükkor, otthon tapossuk össze, ha ezt
nem teszik, nagyon hamar megtelik az erre
szolgáló konténer. A többszöri szállítás többlet
költséget jelent az önkormányzat számára.
Környezetvédelmünk egyik sarkalatos pontja a
keletkezett háztartási és egyéb hulladék megfelelő
kezelése. Ne váljunk saját környezetünk
ellenségévé! Még most is sokan az erdő és mező
széleket
választják
a
szemét
helyének.
Szemléletváltás szükséges, hogy belássuk, hogy a
jövő nemzedékeinek és élő természetre van
szüksége, amit mi hagyjunk örökül számukra.

A petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület és a
Petrikeresztúri Polgárőrség közhasznú jelentése
honlapunkon megtalálható. (www.petrikeresztur.hu)
Júniusi jeles napok, ünnepek

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Májusi eredmények:
23. ford. Bagod - Petrikeresztúr 3-2, 2-3.
24. ford. Petrikeresztúr – Salomvár 3-4, 7-0.
25. ford. Babosdöbréte – Petrikeresztúr 2-1, 1-1.
26. ford. Petrikeresztúr – Vaspör 6-2, 4-0.
27. ford. Kustánszeg - Petrikeresztúr 11-0, 5-2.
Júniusi mérkőzések:
28. ford. 06.05. Petrikeresztúr – Alsónemesapáti
29. ford. 06.12. Lakhely – Petrikeresztúr
30. ford. 06.19. Petrikeresztúr – Zalacséb
A mérkőzések 17.00 illetve a 15.00 órakor
kezdődnek.
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