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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ezt történt júniusban
Június 6-án gyermeknapi rendezvényre került
sor a művelődési ház udvarán. Lehetett sokat
játszani, a legkisebbeknek volt mini ugrálóvár
is. A verőfényes napsütésben a szalonnasütés
volt a legizgalmasabb, hisz a tűz körül 40 fok
körüli hőmérséklet is volt. Szép délután, este
volt azoknak a családoknak, akik részt vettek a
programon.
A hagyományos Gombosszegi Falunapra
június 15-én, vasárnap került sor, ahol a
petrikeresztúri gyerekek is felléptek vidám
táncukkal és újra életre kelt a színpadon
„Bözsi is, aki mindent elintézett”.
Június 28-a volt az idei falunapi rendezvény,
amely egész napos programot hozott a
résztvevőknek. Szerencsére sokan gondolták
azt, hogy egy napot félre lehet tenni, ez nap
lehet a közösségé, az önfeledt szórakozásé:
megtelt a sportpálya és környéke.
A sportegyesület reggel 9 órára várta a
kispályás foci kupa csatait. A 7 induló csapat
fél tíz körül el is kezdte a versenyzést, és nem
zavarta őket az egyre fokozódó meleg sem. A
mérkőzéseket követően még 11-es rugó
versenyre is sor került.
Közben a főzőverseny is kezdetét vette, 4
csapat indult 5 étel elkészítésével.
A gyermekek sem unatkoztak, hisz már
délelőtt ugrálhattak a trambulinon és a
hatalmas, csúzdás légvárat is birtokba
vehették.
Délután 2 óra felé volt a délelőtti versenyek
eredményhirdetése: a focikupát a helyi
Heineken FC nyerte meg, a 11-es rugó
versenyt
pedig
Kovács
Sándor.
A
főzőversenyben a „Dutra-Klub” csapata
remekelt.
Pihenésre azonban nem sok idő maradt, hisz
az eredményhirdetés folytatásaként a „2.
Keresztúri Parasztolimpia” megnyitójára is sor
került.
Az idei olimpiára 10 csapat nevezett, 9 csapat
helyi vagy helyi kötődésű (pl. keresztúriak
barátaikkal, családtagokkal), míg egy csapatot
alkotott a nagylengyeli és a gellénházi
polgárőrök közös csoportja.

A megnyitó gondolatok után – melyet Gérczei
Mónika osztott meg a résztvevőkkel – sor
került a tavalyi évben már jól bevált
technikával
elkészült
olimpiai
láng
meggyújtására.
13 feladaton kellett átvergődni a csapatoknak,
amelyekben szükség volt a logikára, az észre,
az ügyességre és természetesen némi
„paraszti” erőre is. Közel 20 fős P.O.B (Paraszt
Olimpia Bizottság) segítette a munkát. A
feladatok úgy lettek szerkesztve, hogy a
csapatok együtt is versenyezzenek, egymást
is
nézhessék
és
magukban
is
„dolgozhassanak”.
Az utolsó feladat során minden csapattagra
szükség volt és a szervezők nagy része is
csatasorba „ült”.
Közben elkészült a finom babgulyás is, lehetett
étkezni.
Rövid pontösszeszámítás után meg is történt
az eredményhirdetés, az idei győztes a Dobos
Olimpic
Team
lett.
A
parasztolimpia
legnagyobb győztese azonban a közösség.
A kulturális műsorban fellépett a gellénházi
iskolások gitáros csapata, a helyi színjátszó
csoport és Merics Nikolett sanzonénekes.
A kulturális műsor után csak fokozódott a
jókedv és az enyhén hűvös este ellenére
sokáig hangos maradt a focipálya.
(A falunapi program közművelődési támogatás
segítségével valósult meg.)
Petrikeresztúr Község Önkormányzata ezúton
köszöni
mindazoknak
a
segítségét,
közreműködését, akik bármilyen módon részt
vettek az előkészületi, szervezési munkákban.
Munkájukkal, versenyzésükkel, részvételükkel
hozzájárultak a rendezvény megvalósításához,
továbbvitték a parasztolimpia szellemét,
erősítették a közösségi összetartozást.
Sportegyesületi hírek:
Június 8-án fejeződött be az idei bajnokság, a
csapat 8. helyezett lett.
A sportöltöző felújítási munkálatai elkezdődtek.
Várható befejezése július vége. Emellett a
szabványoknak
megfelelő
cserepadok
kialakítására is sor kerül.

Rendőrség-polgárőrség hírei:
A Gellénházi Rendőrőrs Nagylengyel KMB
területén - a körzeti megbízott tájékoztatása
alapján - 2014. június hónaptól újból van
fogadóóra.
Ennek időpontja minden hónap harmadik
keddje, délután 17.00-17.30 között, helyszíne:
művelődési ház, tárgyaló-terem. (ebben a
hónapban ez 15-e, kedd)
Körzeti megbízotti feladatokat Szerdahelyi
Ádám
rendőr
főtörzsőrmester
lát
el
településünkön. Elérhetősége: 06 30 650 75
09.
A polgárőrség soron következő ülésének
ideje 2014. július 25. péntek, 19.00 óra.
A 112-es hívószámról:
Az Európai Unió legtöbb országában egységes
segélyhívó szám és rendszer működik. Ez a
hívószám a 112. Magyarországon is fokozatosan
kerül bevezetésre e hívószám, amelynek
következtében a régen megszokott 104, 105,
107-es
hívószámok
megszűnnek.
Természetesen még hosszabb ideig élnek a régi
számok is, automatikusan kapcsolnak át a 112es számra. Hazánkban két nagy központ fogadja
a
hívásokat:
Miskolc
és
Szombathely
településen.
A polgárőrségben szolgálatot teljesítők már
találkozhattak e fejlesztéssel, hisz a rendőrségre
való bejelentkezés során már nem a
zalaegerszegi ügyeletet érik el, hanem a
szombathelyi központra kapcsolódnak, akik
közvetítik a megfelelő rendőrségi ügyeletre a
bejelentkezés tényét.
Magyarország kormányzata ígéretet tett arra,
hogy
e
fejlesztés
során
a
rendszer
bevezetésével,
a
korszerű
informatikai
támogatásoknak köszönhetően, a Készenléti
Szervek
(rendőrség,
katasztrófavédelem,
mentők) együttműködése hatékonyabbá, a
segítségnyújtás folyamata pedig gyorsabbá
válik.

Júliusi programok:
Július 12-én a szomszédos Nagylengyel
településen lesz Kavalkád, majd a hónap
végén július 26-án, Ormándlakon falunap.
Énekpróbák: továbbra is péntekenként 19.00
órától a művelődési házban.
Lomtalanítási akció július hónapban
Július
26-án
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzatának
finanszírozásában
a
Zalaispa Zrt. közreműködésével lomtalanítási
akciót lesz:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
PETRIKERESZTÚR településen
a lomtalanítás időpontja
2014.JÚLIUS 26. Szombat
A lomhulladékot az adott napon reggel 7 óráig
kell kihelyezni az ingatlan elé a gyűjtőjárat
számára úgy, hogy a tisztaság megóvása
érdekében
a
szóródó
anyagok
gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek
Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- teherautó-, traktorgumi
- állati tetem
- zöldhulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon,
gyógyszer, elem stb.)
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az
ingatlan előtti közterületen a forgalom
akadályozása
nélkül
szíveskedjenek
elhelyezni!
Segítő
közreműködésüket
tisztelettel:

megköszönve,

ZALAISPA Nonprofit Zrt.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata
Júliusi jeles napok, ünnepek
Július 1. Köztisztviselők napja Magyarországon
Július 11. Népesedési Világnap
Július 20. Illés napja. Évszázados megfigyelések
alapján ezen a napon ill. e nap környékén nagy
viharok jellemzőek. Dologtiltó nap volt, azt
tartották, hogy aki ezen a napon dolgozik, abba
belevág a villám.
Július 22. Mária-Magdolna napja. A bűneiből
megtért asszony dús hajával Jézus lábait
törölgette. Szokás volt a kislányok hajából egy
keveset levágni, hogy jobban növekedjen.
Július 25. Szent Jakab napja. Az apostolok közül
ő szenvedett először vértanúhalált.
Július 26. Szent Anna napja, Szűz Mária
édesanyjának ünnepe.
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