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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Programok, események:
•

•

Június 28-án, kedden este 19.00 órakor
lesz polgárőrség ülése. Kérjük a tagságot,
hogy vegyen részt a gyűlésen!
Július 2-án tartjuk, idei falunapi
rendezvényünket,
az
elmúlt
évek
hagyományait követve együtt a sportnappal.
Idén azonban újdonsággal találkozhatnak,
mégpedig
azzal,
hogy
a
délutáni
rendezvények helyszíne a művelődési ház és
udvara lesz. A délelőtti programok nagy
részét a hagyományos focikupa adja, a
sportkör
szervezésében,
hazai
és
szomszédos
települések
csapatainak
részvételével. Emellett egyéb sportolási
lehetőségekre is mód nyílik, és kisebb
ügyességi versenyeken is részt vehetnek.
Ifj.
Pais
Béla
közreműködésével
sétakocsikázásra
van
lehetősége
a
lakosoknak.
A délutáni programok a foci kupa befejezése
után kezdődnek, helyszíne a művelődési ház
udvara lesz. Itt sokkal jobb feltételek vannak
mind a főzéshez, mind a kulturális
műsorokhoz. (mosdók, öltözési lehetőség a
fellépőknek), nyári zápor esetén rövid idő
alatt beköltözhetünk az épületbe, és
folytatódhatnak a programok. A főzőverseny
is
a
hagyományos
formában
kerül
megrendezésre, a könnyebbség az, hogy
most nem 50 főre, hanem 20 főre kell a
csapatoknak
főzni.
(Hétvégén
még
elfogadunk jelentkezéseket!). Vidám játékok,
ügyességi
versenyek
lesznek
minden
korosztály
számára,
majd
kulturális
programok
sokasága
szórakoztatja
a
közönséget. Finom étellel kedveskedünk a
rendezvényen megjelenőknek. Este pedig bál
lesz.
A művelődési ház folyosóján megtekinthető a
gyerekek egészségnapra készült alkotásai,
illetve a faluban készült tavaszi képek.
Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát
mind a délelőtti, mind a délutáni programokra,
hisz
mindkét
helyszínen
érdekes,
szórakoztató programok lesznek. Tegyék
félre – legalább e napra – a hétköznapok
rohanását, legyen július 2-a a falu napja, ahol
mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző
szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget.

• Július 10-én, vasárnap lesz az István, a király
következő tófeji próbája, a szereplőket levélben
értesítjük az indulásról.
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 jeles napok, ünnepek
Július 1. Köztisztviselők napja Magyarországon.
Július 2. Sarlós Boldogasszony napja.
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 mezőn dolgozik, abba
belecsaphat a villám, a termést pedig elveri a jég.
Július 22. Mária Magdolna napja. Az evangéliumi
történet szerint a bűnös életből megtért Mária
Magdolna
ünnepe.
Időjárásjósló
hiedelem
kapcsolódik ehhez a naphoz: esnie kell az esőnek,
mert Mária Magdolna siratja bűneit.
Július 25. Jakab napja. Szent Jakab az apostolok
közül elsőként szenvedett vértanúhalált. Ő a
búcsújárók, utasemberek, hajósok védőszentje. A
néphagyomány szerint Jakab napra kellett learatni
a zabot, mert ami kint marad, az elvész. A Jakab
napi időből jósoltak a várható téli időjárásra.
Július 26. Anna napja. Szűz Mária édesanyjának
ünnepe.
Gyermekáldásért
Szent
Annához
imádkoznak a katolikus asszonyok. A hagyomány
szerint e napon szakad meg a virágos kender töve,
ezért ilyenkor kezdték a felszedését.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Júniusi eredmények:
06.05. Petrikeresztúr – Alsónemesapáti 6-3, 7-1
06.12. Lakhegy – Petrikeresztúr 0-3, 2-7
06.19. Petrikeresztúr – Zalacséb 6-1, 6-3
A 2010/11-es bajnokság lezárult, a tartalék csapat
a 8., a felnőtt csapat pedig az 5. helyen végzett.
Az egyesület játékosai ezúton is szeretnék
megköszönni a támogatóknak, a szurkolóknak ez
évi segítségüket!

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

Szeretettel hívjuk és várjuk egész napos rendezvényünkre!

Délelőtti programok, helyszín: Sportpálya, Ady út
•

9.00 -

•

9.00 - 12.00: Sportolási lehetőségek, sportvetélkedők

•

10.00 - 12.00: Sétakocsikázás (ifj. Pais Béla felajánlásából)

Kispályás labdarugó torna

Délutáni programok, helyszín: Művelődési Ház udvara
• 13.00 - 19.00

Rodeóbika, trambulin (a játékok használata ingyenes)

•

14.00 -

Sportversenyek eredményhirdetése

•

14.00 -

Főzőverseny

•

14.00 -

Kézműves foglalkozás (Támasz Intézmény közreműködésével),
arcfestés, ügyességi játékok

•

17.00 -

Kulturális műsorok:
Tini Girls, Nagylengyel
Orchidea Kamarakórus, Gellénháza
Boróka Tánccsoport, Zalaapáti
Helyi fellépők: Nagy Evelin ének, néptáncosok, gyerekek és
fiatalok vidám táncai, színjátszók

Közben: főzőverseny zsűrizése, eredményhirdetés, vacsora!
•

19.00 -

Rock és blues dalok az élő zene kedvelőinek
ACOUSTIC EXPERIENCE együttes

•

20.00 -

Szabadtéri bál, zenél: Rabi Attila

Rossz idő esetén a programok 13.00 órától kezdődnek a Művelődési Házban!

