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Ez történt júliusban
Elfújtuk a felhőket
Kicsit felhős időre ébredhettünk július 2-án, idei
sport- és falunapi rendezvényünkön.
A sportpályán délelőtt 9 órára gyülekeztek a
focicsapatok, összesen 9. A felhők már ekkor
képződtek a pálya felett, de pár csepp esőn kívül
több nem esett. Fél tíz felé elkezdődtek a
mérkőzések, 2 csoportban.
Tíz órakor megérkezett ifj. Pais Béla és segítője
Nagy Bence, no meg természetesen a gyönyörű
lovak a hintóval. Sokan sétakocsikáztak, délig volt
rá lehetőségük. E közben Lóránt Lia és Vörös Andi
ügyességi játékokat szervezett a gyerekeknek.
A művelődési ház udvarára délben érkeztek meg a
rodeó bikás fiúk, és a gyerekek örömére egy újabb
felhőátvonulást követően már üzembe is helyezték
a játékot. Emellett a péntek este felállított trambulin
is sok örömet szerzett a gyerekeknek.
Már elkezdődött a főzőverseny, amikor a
sportpályáról megérkeztek a focisták. Ebédet
követően eredményhirdetésre került sor. A foci
kupát nagy örömünkre helyi csapat nyerte meg,
Heineken FC néven. A felhők újra kezdtek
sokasodni fejünk felett, ismét pár csepp eső esett,
de kb. fél négy körül eltűntek fejünk fölül. Az idő
jobbra fordulásra a lakosságot is előcsalogatta,
megtelt a művelődési ház udvara.
A kulturális műsorok előtt és közben is játékos
vetélkedők is voltak, ahol közreműködött Horváth
Vera és Lendvainé Szilvi is. Kézműves
foglalkozások és arcfestés is színesítette a
programot.
17 órakor kezdődött a kulturális kavalkád helyi,
nagylengyeli, gellénházi és zalaapáti fellépők
közreműködésével. A keresztúri kislányoktól
láthattunk hastáncot, kán-kánt és egy vidám
táncegyveleget, ami ez alkalomra készült el. A
színjátszók vidám jelenettel szórakoztatták a
közönséget, Nagy Evelin káprázatos énekkel.
Nagylengyelből a Tini Girls együttes érkezett
hozzánk, akik kettő táncot is bemutattak. A
gellénházi
Orchidea
Kamarakórus
vidám
egyveleget adott elő, szólót énekelt Németh Zsófia.
A helyi néptáncosok a Boróka táncegyüttes
fergeteges műsora közt mutatkoztak be, és
bizonyították, hogy bizony táncra termettek.
A bált megelőzően blues dalokat hallhattunk az
Acoustic Experience együttes előadásában.
A műsorok után egy meglepetés várta a
gyerekeket, hisz az udvaron felállított trambulint –

megköszönve közösségi munkájukat – ajándékba
kapták.
A műsorok között a főzőcsapatok is elvégeztek, és
finomabbnál finomabb ételekkel kedveskedtek a
falu lakóinak. 6 csapat főzött, volt Patóhegy és
Pompadúr néven induló csoportok, Nagy Lajos és
barátai, önkormányzati csapat, győrifszegi és
gombosszegi csapat.
A hűvös este ellenére hajnalig tartott a jó hangulatú
szabadtéri bál.
Falunapunkat követő szombaton Nagylengyelben
volt egész napos rendezvény, ahol kézműves
kirakodóvásár, településeket bemutató sátor,
olajipari kiállítás és kulturális kavalkád várta a
nézőket. Települési bemutatkozása Nagylengyel,
Gellénháza és Petrikeresztúr községeknek volt.
Ezen kívül kulturális műsorral is fellépett falunk:
színjátszók, kislányok táncai, néptáncosok és Nagy
Evelin is közreműködött. Verőfényes napsütés és
jó hangulat jellemezte a napot.
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának
közleménye
Június és július hónapban egymást érték a helyi és
környékbeli
rendezvények.
Falunap
volt
Gombosszegen,
Gellénházán,
nálunk
majd
Nagylengyelben egész napos kavalkád. Ezek a
programok a fellépőknek sok gyakorlással,
felkészüléssel jártak. Saját sport- és falunapi
rendezvényünk nemcsak a szereplőknek, de
számos segítőnek adott munkát. Sokan voltak, akik
meglátták, hogy segítségükkel még jobban
sikerülhet e program. Önkormányzatunk képviselő
testülete ezúton szeretné megköszönni mindazok
munkáját, hozzáállását, akik érzik és értik, hogy
csak közös munkával halad előre a közösség.
Köszönjük mindazok segítségét, akik bármely
módon kivették részüket a sikeres programokban.
Augusztusi programok
Augusztus 7-én pénteken este 19.00 órakor lesz
a polgárőrség ülése. Kérjük a tagságot, hogy
vegyen részt a gyűlésen!
Három a magyar igazság – tartja a mondás. Így
idén harmadik alkalommal is bemutatatásra kerül
az István, a király rockopera. Tófej község
meghívásának eleget téve előadjuk a darabot.
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk lakóit,
tartsanak velünk ezen az ünnepi estén.

2009. és 2010. augusztusa után újra bemutatásra kerül
Boldizsár Miklós Ezredforduló c. drámáján alapuló,
Szörényi Levente - Bródy János nevével fémjelzett

"ISTVÁN, A KIRÁLY"
c. rockopera
a Petrikeresztúri Amatőr Színjátszók előadásában.
A Zikkurat Színpadi Ügynökség engedélyével:

TÓFEJ
2011. augusztus 13. szombat
19.30 óra.
Szeretettel várunk minden kedves lakost!
Próbák: még három helyszíni próba lesz, indulási
időpontok: augusztus 7. vasárnap 14.30,
augusztus 9. kedd 17.30, augusztus 12. péntek
18.30. (kosztümös főpróba)
Augusztus
13-án
nemcsak
a
rockopera
bemutatásán dolgozunk, a gyerekek meghívást
kaptak a szomszédos Barlahidára, falunapra.
2011. augusztus 25-28. között kerül sor az idei
Keresztúri Találkozóra, ahol településünk is
képviselteti magát. 38 fős delegáció utazik, az EU
kvíz versenyen résztvevő gyerekekkel és a fellépő
táncosokkal együtt.
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)

Minden közlekedő figyelmébe ajánljuk!
2011. július 1-től változtak a közúti közlekedés
szabályait
megszegőinek
büntetési
tételei.
Megváltozott a közigazgatási bírsággal sújtandó
szabályszegések köre; bizonyos esetekben a
bírság kiszabása a helyszínen történik, és sor
kerülhet a jármű visszatartására is; a közigazgatási

bírság mellé is társul előéleti, azaz büntetőpont;
növekszik az egyes jogsértések miatt adható
pontok száma.
2011. július 1-jétől közigazgatási bírsággal
sújtható, aki túllépi a megengedett legnagyobb
sebességet, ittasan vezeti a járművet, megsérti a
biztonsági öv használatának szabályát.
Fontos továbbá tudni, hogy megemelkedik a
bűncselekmény és a szabálysértés miatt adható
úgynevezett előéleti (büntető) pontok száma. Ezek
eredményeként akár 2-3 súlyos szabályszegés (pl.
ittas vezetés) révén elérhető a 18 pont, ami a
vezetői engedély ideiglenes visszavonásával jár.
Néhány példa:
Bírság összege Büntetőpont
Gyorshajtás
50 helyett 67 km/ órával
30.000,4
90 helyett 125 km/órával
45.000,4
130 helyett 181 km/órával
60.000,6
Ittas vezetés
0,5 ezrelék alatt
150.000,6
0,5-0,8 ezrelék között
200.000,8
0,8 ezrelék felett
300.000,8
Biztonsági öv használatának elmulasztása
lakott területen belül
15.000,3
lakott területen kívül
30.000,3
autópályán, autóúton
40.000,5

Augusztusi jeles napok, ünnepek
Augusztus 1. Vasas Szent Péter Napja
Augusztus 4. Szent Domonkos ünnepe
Augusztus 12. Nemzetközi Ifjúsági Nap
Augusztus 13. Balkezesek világnapja
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja. Ezen a
napon Mária mennybemenetelét ünnepli az
egyház. Sokfelé búcsúnap. Szokás volt e napon
mindenféle virágot, gyógynövényt szentelni, majd
ezzel füstölni a betegeket. Muravidéken dologtiltó
nap, nem szabad sütni, mert a tűz kitör a
kemencéből. Sok helyen keresztet vágtak a
gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat
teremjen.
Augusztus 20. Szent István napja. Államalapító
királyunk ünnepe.
Augusztus 24. Bertalan napja. Bertalan apostol a
szűcsök és csizmadiák védőszentje.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
A
Zala
Megyei
Labdarugó
Szövetség
Versenybizottságának döntése a csoport beosztásról:
A megyei III. osztály Északi csoportjának csapatai:
Pakod, Kávás, Babosdöbréte, Petrikeresztúr,
Salomvár, Bagod, Vaspör, Zalaháshágy, Botfa,
Zalacséb,
Zalaszentgyörgy,
Lakhegy,
Alsónemesapáti. Sorsolás e hét végén várható.
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