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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt októberben
Vidám hangulatban zajlott a szüreti fesztivál
Az időjárás kegyes volt hozzánk október 16-án,
szombaton, hisz verőfényes napsütésben
zajlott az idei szüreti program.
A felvonulás a sportpályáról indult, délután 3
óra után. A menetet Szikra, a póni lovacska és
gazdája vezette, őket követte két délceg lovas.
A kisbírót, bírónét és bírót hintó vitte. Majd két
lovasszekér követte őket, melyen a helyi
gyerekek, fiatalok foglaltak helyet és énekelték
végig a falut. A szekereket Ács Feri bácsi
traktorja
követte,
melyen
a
Kerka
Néptáncegyüttes tagjai foglaltak helyet. A
menet végén pedig a keresztúri lányok,
asszonyok masíroztak, akik a megállóhelyeken
szép táncokkal szórakoztatták a közönséget. A
menetből nem maradhattak ki a fiatal legények,
akik már idei borral és finom pálinkával kínálták
a lakosokat. Nagy örömünkre szolgált, hogy
nagyon sokan kíváncsiak voltak a felvonulásra,
szinte az egész falu várta a vidám menetet.
Több helyen kedves meglepetéssel is várták a
felvonulókat, süteménnyel, pogácsával, itallal,
zsíros kenyérrel kínáltak bennünket. A
győrfiszegi lakosok feldíszítették a szép új
buszmegállót, asztalkára helyezték a sütiket és
pogácsákat, így várták a vidám csapatot.
Köszönjük szépen!
Egy kis szusszanásnyi idő után kipihenve a
menet fáradalmait, kezdődött a vidám szüreti
műsor a Művelődési Házban. A kisbíró
köszöntőjét követően Gubinecz Ákos énekelt
zalai katonanótákat és bordalokat. Az est
folyamán kétszer lépett a színpadra nagy sikert
aratva a Kerka Néptáncegyüttes. Vendégünk
volt még a Rédicsi Asszonykör és
Nagylengyelből Góczán Viktória és Vörös
Dóra. Természetesen mi, keresztúriak sem
maradhattunk ki a fellépők sorából. A gyerekek
szüreti mondókákkal, énekekkel készültek, de
egy moderntánc-összeállítást is bemutattak.
Nagy Evelyn most is elkápráztatott bennünket
csodálatos hangjával. A fiatalok és a felnőttek
is készültek. Volt néptánc, mulatós dalcsokor
és végül egy operett-egyveleg. Nagy
örömünkre szolgált, hogy Juliska és Mariska
vidám trécselését megosztotta a nagyérdemű
közönséggel, sok taps és nevetés volt érte a
hála. A műsort a kisbíró zárta, de ezzel még
korántsem lett vége a programnak.

A kalácssütő versenyre 8 rúd kaláccsal
neveztek, első helyezett Nagy Erzsébet,
második pedig Nagyné Illés Andrea kalácsa
lett. A zsűrizésben Czimbalmos Magdi és Bita
Attila mesterpékek vettek részt. Az igazi
győztes azonban a közönség volt, hisz a
finomon kalácsok mind egy szálig elfogytak.
Az estet hajnalig tartó buli követte, ahol volt
zsákbamacska és tombola is.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik
munkájukkal,
támogatásukkal
hozzájárultak a program megvalósításához.
Novemberi programok:
November 2-án, kedden 18.30-kor a
Művelődési Házban megbeszélést tartunk az
idei
gellénházi
Dióhéjban
Gesztenye
Fesztiválon való részvétellel kapcsolatban.
Kérjük azokat, akik részt vennének a
versenyen, jöjjenek a megbeszélésre.
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület 2010.
november 6-án, szombaton 19.00 órai
kezdettel a Művelődési Házban tartja soron
következő gyűlését. A gyűlésen sor kerül az
önkormányzattal és a rendőrőrssel való
együttműködési
lehetőségek
megtárgyalására. A tagok megjelenésére
feltétlenül számítunk, de szívesen fogadjuk
azok részvételét is, akik a továbbiakban részt
vállalnának a polgárőrség munkájában.
November 7-én, vasárnap kerül sor a
Gellénházi Művelődési Házban a IV.
Dióhéjban Gesztenye Fesztivál-ra. Tervezett
programok: játszóház gyerekeknek (14.00),
előadás (15.00), játékos vetélkedő (15.30). A
vetélkedőt
követően
a
résztvevőknek
vacsora, vigadalom.
Újból néptánc oktatás településünkön!
November 11-én, csütörtökön 18.30-kor
megbeszélést tartunk a Művelődési Házban.
A leendő oktató: Kiss Molnár István. Várjuk
azok részvételét, akik szívesen kezdenék
vagy folytatnák a néptánc tanulást: Megfelelő
létszám esetén már idén elkezdődhetnek az
órák. Fiúkat is várunk!
A filmklub november 26-án, pénteken este
19.00 órakor lesz. Terv szerint ezentúl
minden hónap utolsó péntekjén lesz ez a
program a művelődési házban.

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Októberi eredmények:
10.10. Salomvár – Petrikeresztúr 3-0, 0-1
10.17. Petrikeresztúr – Babosdöbréte 2-4, 1-3
10.24. Vaspör – Petrikeresztúr 1-4, 2-1
Októberi, novemberi mérkőzések:
12. ford. 10.30.(szombat) Petrikeresztúr –
Kustánszeg 14.30, 12.30
13.
ford.
11.07.
Alsónemesapáti
–
Petrikeresztúr 13.30. 11.30
14. ford. 11.14. Petrikeresztúr – Lakhegy
13.30, 11.30
15. ford. 11.21. Zalacséb- Petrikeresztúr 13.00,
11.00
6. ford. 11.28. (búcsúi elmaradt mérkőzés)
Petrikeresztúr – Zalaszentgyörgy 13.00, 11.00
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.
Novemberi ünnepek, népi hiedelmek,
jóslások:
November 1. – Mindenszentek napja
Egyházi ünnep, azon szentekről emlékezünk
meg, akiknek nincs külön emléknapjuk az
egyházi naptárban. Az ünnep a IX. sz. óta
kötelező az egész katolikus egyház számára.
Ma is szokás, hogy erre a napra rendbe
hozzák a sírokat, virágokat, koszorúkat
helyeznek rá. Az est közeledtével gyertyákat,
mécseseket gyújtanak.
E naphoz kötelező időjósló regula is
kapcsolódik: Mindenszentek napján, ha hó
esik, nem olvad el márciusig.
November 2. Halottak napja
A családok halottaikra emlékeznek.
Elseje és másodika is az ünneplés és gyász
napja, amikor utat törhet magának az
emlékezés és a fájdalom.
Kucskáné Pap Erika: Ma egy pillanatra
Ma egy pillanatra,
megáll majd a világ,
minden sírra kerül,
néhány apró virág.
Ma egy pillanatra,
csendesen megállunk,
elfojtott zokogás,
rázza meg a vállunk.

Ma egy pillanatra,
összeér a lelkünk,
kicsiny temetőben,
békességre leltünk.
Ma egy pillanatra,
lelassul az élet,
szívem mélyén őrzöm,
drága kedves lényed.

November 3. A magyar tudomány napja
Ez az ünnep a "legnagyobb magyar", gróf
Széchenyi István nevéhez fűződik. 1825-ben
ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyévi
jövedelmét (60 ezer forintot) a Magyar Tudós
Társaság - a mai Tudományos Akadémia megalapítására a pozsonyi országgyűlésen.
1997 óta ünnepeljük.
November 11. Márton napja
Szent Márton 316-ban született Pannóniában.
A középkor egyik legnépszerűbb szentje,
kultusza hazánkban is él, ma is sok település
őrzi nevében.
Ilyenkor vágják a tömött libát, úgy tartják: aki
Márton napján libát nem eszik, egész évben át
éhezik.
November 19. Erzsébet napja
Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) a
katolikus egyház egyik legtiszteltebb női
szentje. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz:
ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet
megrázta pendelyét.
November 25. Katalin napja
Szent Katalin a IV században élt, hitéért
mártírhalált halt. A házasságra vágyó lányok
védőszentje, vértanúságának az eszköze – a
kerék – miatt a fuvarosok, kerékgyártók,
bognárok, molnárok, fazekasok tisztelték,
Napjához férjjósló hiedelmek és praktikák
kapcsolódtak. A vízbe tett gyümölcság, ha
kizöldül karácsonyig, a lány közeli férjhez
menetelét jósolja. Az ágat katalinágnak,
katalingallynak nevezik.
November 30. András napja
Szent András apostol az I. században élt. A
hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten
halt mártírhalált, ezért hívják az ilyen keresztet
andráskeresztnek.
András napja a legjelentősebb házasságjósló,
varázsló nap.
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