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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Önkormányzati hírek
Felújítás: Közös önkormányzati feladat- és
kötelezettségvállalással felújításra került Iborfia és
Petrikeresztúr községeket elválasztó híd.
Újból a szelektív hulladékgyűjtésről!
Sajnos nem változik, nem fejlődik a szemétszedési
kultúránk. Az előző szelektív kuka ürítés során is
sok nem oda illő dologgal találkoztunk, ezért
fokozatosan hívjuk fel a lakosság figyelmét a
hibákra!
• A szelektív gyűjtősziget nem lim-lom
hulladék gyűjtésére szolgál. Találtunk több
évtizedes lábosokat, fazekakat, melyek a
gyűjtőedények mellé voltak kirakva. Ezeket
ide tilos kirakni. Ősszel lesz idén is
lomtalanítási akció, ezeket szíveskedjenek
ott kirakni.
• A szelektív gyűjtőkonténerekbe csak
tisztára mosott üvegeket, flakonokat lehet
elhelyezni.
Az
elmúlt
időszakban
találkoztunk büdös, mosatlan tejfölös, tejes
dobozokkal. Kérjük, hogy ezeket a
kéthetente
elvitelre
kerülő,
saját
hulladéktárolóban (kuka, zsák) helyezzék el.

TISZTELT LAKOSOK! ÜGYELJÜNK EGYÜTT A
SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGETEK ÉPSÉGÉRE!
A szigetek rendeltetésszerű használata és
környezetük tisztán tartása mindenki számára
egyaránt fontossággal bír.
A szabálytalanul lerakott szemét nem csak
kellemetlen látványával és orrfacsaró bűzével rontja
közérzetünket, de környezetünkre és egészségünkre
is káros lehet.
AZ
ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÁS
A
KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS
MÉRTÉKÉTŐL
FÜGGŐEN SZABÁLYSÉRTÉSNEK MINŐSÜL!
Törekedjünk tehát arra, hogy a szigetek kulturált
környezetben szolgálják a szelektív hulladékgyűjtés
ügyét. Mindig helyezzük a hulladékot a megfelelő
helyre!
Hőség: tűzgyújtási tilalmat rendeltek Zala
megyében is!
A rendkívüli meleg és szárazság miatt már több
megyében tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe közölte
a
Közigazgatási
és
Igazságügyi
Minisztérium (KIM).

A
hirtelen
nappali
felmelegedés
és
a
csapadékmentes, száraz időjárás miatt több
megyében fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az
illetékes kormányhivatalok az erdőkre, fásításokra,
valamint az erdőterületek és fásítások határától
számított kétszáz méteren belüli területre –
átmeneti időre, visszavonásig – több megyében is
tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Aki a tűzvédelmi
rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el
- tették hozzá.
A közlemény szerint Bács-Kiskun, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén már
korábban elrendelték a tilalmat. Július 3-án, kedden
azonban Zala megye több településén is.
Tisztelt Lakosok! Településünkön, környékünkön
még egyelőre nincs tűzgyújtási tilalom. Ennek
ellenére, kérjük Önöket, óvatosan bánjanak a
tüzeléssel, hisz a száraz fű, avar hamar lángra
kaphat, és nagy kárt okozhat.
Ezen kívül felhívjuk figyelmüket, hogy hétvégén,
szabad-, és pihenőnapokon tilos a tűzgyújtás a
településen.
Hétközbe
is
ügyeljünk
a
környezetünkben élőkre, hisz a frissen mosott ruha
hiába szárad, ha szomszédunk éppen oly nagy
tüzet rak, hogy akár a fél falu le is éghetne.
Legyünk egymásra tekintettel!
Ez történt júniusban
Június 30-án, szombaton került sor az idei
sportnapra. 13.00 órakor kezdődött a kispályás
labdarugó torna 7 csapat részvételével. Két pályán
fociztak a fiúk, majd a két csoport 1-2. helyezettjei
folytatták tovább a küzdelmet. A végeredmény a
következőképpen alakult:
3. helyezett lett a Zalaerdő FC,
2. helyezett a Heineken FC (helyi fiatalok csoportja)
1. helyezett pedig Nagylengyel csapata lett.
A gyerekeknek eközben ügyességi játékokat
szervezett Vörös Andi, a nagy melegre való
tekintettel kicsit az árnyékban.
A mérkőzéseket követően sor került a díjak
átadására, majd étkezésre. A finom gulyást – némi
segítséggel - szakavatott csapat készítette: Ács
Ferenc, Gáspár Kálmán, Horváth Péter, Szabó
Miklós személyében.
Ezzel még nem fejeződött be a sportnap, mert
közel 50 fő jelentkezésével 11-es rugó verseny
vette kezdetét, melyet Gáspár Kálmán nyert meg.
Sötétedéskor került sor a helyi fiatalok által állított
májusfa kivételére. Több generáció is neki fogott a

feladatnak, végül azonban a „tapasztaltabbaknak”
sikerült kiemelni a fát. Hajnalig tartó bállal zárult az
est.
Összességében elmondható, hogy a rekkenő
hőség ellenére is sokan megmozdultak ezen a
napon.
Júliusi programok:
Július 7-én, szombaton Nagylengyelben egész
délutános program várja az érdeklődőket, kulturális
műsorok sokasága, kirakodóvásár lesz a focipályán
és környékén. A petrikeresztúri gyerekek du. 18.00
után szerepelnek.
Július második hetében mozgalmas napok várnak
településünkre.
Július 11-én, szerdán érkeznek erdélyi vendégeink,
este egy közös vacsorával fogadjuk őket, majd
másnap Patóhegyen lesz program.
Péntektől pedig vendégeink is csatlakoznak a
falunaphoz. Idei programjaink már péntek este
kezdődnek. A helyi, a becsvölgyei és zalaapáti
néptáncosok és népi zenekar közreműködésével
egy vidám műsort láthatunk, Göcseji Lakodalmas
címmel. Szombaton délután folytatódnak a
programok a megszokott formában. Lesz idén is
főzőverseny, még fogadunk jelentkező csapatokat.
A főzőcsapatoknak megbeszélés július 10-én,
kedden este 19.00 órakor lesz, kérünk minden
csapatból legalább egy főt, vegyen részt az
egyeztetésen, hisz ekkor beszéljük meg, hogy
melyik csapat mit és milyen mennyiségben főz.
Júliusi jeles napok, ünnepek
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 a mezőn dolgozik, abba belecsaphat a
villám, a termést pedig elveri a jég.
Július 22. Mária Magdolna napja
Július 25. Jakab napja
Július 26. Anna napja
Szűz Mária édesanyjának ünnepe. Szent Anna a
gazdasszonyok, bányászok, szabók valamint a
járványos betegségben szenvedők, haldoklók egyik
pártfogója. Különösen tisztelt védőszentje a
katolikus asszonyoknak, főként a meddő és terhes
és szülő nők fohászkodtak hozzá pártfogásért.
Kultusza a középkorban a keddi naphoz kötődött. A
Szent Annának szentelt kedd sok helyen
évszázadok óta asszonyi dologtiltó napnak
számított. A hagyomány szerint Anna nap szakad
meg a virágos kender töve, ezért ilyenkor kezdték a
felszedést.

FALUNAP PETRIKERESZTÚRON
2012. JÚLIUS 13-14.
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAMOK:
2012. július 13. péntek 19.00 órától „Göcseji
lakodalmas” címmel folklór műsor, ahol a
térségre
jellemző
népszokások
felelevenítésével a régi lakodalmak hangulatát
varázsolja elénk a:
• Petrikeresztúri Néptánccsoport
• Cserta Néptánccsoport (Becsvölgye)
• Boróka Néptánccsoport (Zalaapáti)
• Kiss Judit és népi zenekara
Művészeti vezető: Kiss Molnár István
A műsor sok vidámságot és meglepetést ígér a
nézők számára!
2012. július 14. szombat
9.00 zenés ébresztő
14.00- főzőverseny
14.30 ünnepi megemlékezés a kopjafánál
15.30- kulturális műsor-kavalkád, ahol
fellépnek:
• Nagylengyeli Tini Girls tánccsoport
• Építők Vadrózsa Dalköre (Botfa)
• Borostyán hastánc-csoport
• Petrikeresztúri Amatőr Színjátszók
gyermek és felnőtt csoportja,
vendégfellépők: Horváth László és
Szombathelyi Attila (gitár)
• Mutyi bohóc interaktív show műsora
nemcsak gyerekeknek
15.30- gyermeksarok kézműves foglalkozással,
csillámtetoválással, játékokkal
16.00- sétakocsikázás
Közben főzőverseny zsűrizése, étkezés.
19.00- zenés táncos mulatság a Flamingó
együttes közreműködésével
Petrikeresztúr Község Önkormányzata és a
település civil szervezetei szeretettel és
tisztelettel várják Önöket a falunapi
programokon!
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

