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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt novemberben
Gesztenye fesztivál
Idén negyedik alkalommal rendezték meg
Gellénházán november 7-én a művelődési ház
szervezésében a „Dióhéjban gesztenye fesztivál”t, melyre községünk csapata is benevezett.
A nevezés feltétele minimum 3 gesztenyés vagy
diós sütemény elkészítése volt, melyet a
szervezők díjaztak is a rendezvény végén.
Természetesen ez nem okozott gondot a kis
csapatnak. A kreatív és ügyes kezű lányok,
asszonyok nem vallottak szégyent műveikkel,
sőt… A gyönyörű és ráadásul finom sütemények
nagy tetszést okoztak. Háriné Vida Hajnalka
gesztenyéből készült „vargányái” különdíjat
kaptak, a „Legmutatósabb sütemény „díját.
Az egész délutánt betöltő színes programon
mindenki jól érezhette magát. A gyerekeket
játszóház várta. A felnőttekre is gondoltak a
szervezők: Éder Katalin természetgyógyász
előadásában a gesztenye és a dió jótékony
hatásairól kaphattunk ízelítőt.
Majd következett a várva várt verseny. 10 csapat
mérte össze ügyességét, tudását, kreativitását.
Érkeztek „versenyzők” a helyieken és csapatunkon
kívül
Lickóvadamosról,
Becsvölgyéről
Nagylengyelből.
Előzetes
feladatként
a
résztvevőknek verset, éneket kellett írni, mely a
dióról vagy a gesztenyéről szólt, majd az egyik
feladat keretében előadni. A 14 feladatból álló
vetélkedő jó hangulatban telt el, rengeteg
tudással, ismerettel, tapasztalattal gazdagodtunk.
A szoros küzdelemben községünk 4. helyezést ért
el. Első helyezett Nagylengyel csapata lett, de
senki sem távozott üres kézzel, minden csoport
kapott 1-1 ajándékcsomagot. Természetesen, aki
részt vett ezen a vetélkedőn, mind-mind nyert: egy
vidám, jó hangulatú délutánt.
A rendezvény közös vacsorával zárult, és
desszertként terítékre kerültek a szép és ízletes
sütemények is.
December programok:
• December 3-án, kettő megbeszélésnek is
otthont ad a Művelődési Ház.
18.00 órára hívjuk és várjuk a gyerekeket,
fiatalokat és örök ifjakat, hogy együtt
beszéljük meg az idei karácsonyi ünnepi
programot, műsort.
19.00 órától a polgárőrség soron következő
gyűlése lesz.
• December 4-én, szombaton este 19.00 órai
kezdettel a sportegyesület szezon végi záró
bankettjét tartja.

•

•

Ezt követően a kukorica aratás és egyéb
őszi munkák befejezésének ünnepére bál
kerül megrendezésre.
Levelet kaptunk a Mikulástól: december 5én, vasárnap délután 17.00 órakor ellátogat
a Művelődési Házba, és várja a jó
gyerekeket.
December 12-én vasárnap, 16.00 órától
kézművest foglalkozást tartunk a Művelődési
Házban,
szeretettel
várunk
minden
érdeklődőt.
Kérjük, hozzatok magatokkal háztartási
gyertyát. Díszítéséhez: karácsonyi mintás
szalvétát, apró karácsonyi képeket…

2010. november 27-én (szombaton) 15 órától a
Petrikeresztúri
Közösségfejlesztő
Egyesület
közösségi programot tart a Művelődési házban:
kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak.
A közelgő Adventre szeretnénk ötleteket adni:
kosárfonás, terméskép készítés, asztali díszek
készítése,
A résztvevők saját kezűleg készíthetnek el
különböző természetes kozmetikai szereket,
melyeket recept alapján otthon is alkalmazhatnak.
Megtapasztalhatjuk, mi a különbség a fehér
lisztből, a teljes kiőrlésű lisztből és a tönkölybúza
lisztből készült kenyér között. Ezek közül
némelyiket a helyszínen fogjuk megsütni.
Elkészítünk egy - két egészséges, növény alapú
krémet és a frissen sütött kenyérrel kóstoljuk meg.
Ezeken kívül gyógynövényeket ismerhetünk meg,
melyekből nagyon finom, és hatásos teát lehet
készíteni.
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekelnek a
természetközeli dolgok, és szeretne egy kicsit
kikapcsolódni a mindennapok rohanásából.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Október végi, novemberi eredmények:
10.30. Petrikeresztúr – Kustánszeg 6-1, 12-1
11.07. Alsónemesapáti – Petrikeresztúr 1-2. 0-2
11.14. Petrikeresztúr – Lakhegy 6-2, 1-0
11.21. Zalacséb- Petrikeresztúr 3-1, 1-1.
November 28 – án kerül sor az elmaradt 6. forduló
(búcsúi mérkőzés) mérkőzésének lejátszására, a
pálya rendbetétele miatt Nagylengyelben:
Petrikeresztúr – Zalaszentgyörgy 13.00, 11.00.
Önkormányzati hírek:
•

November
6-án
módosította
az
önkormányzat képviselőtestülete a köz- és
magánterületek
köztisztaságának,

•

•

környezetvédelmének
rendjét.
Ennek
értelmében
kerti
hulladékot
csak
hétköznap lehet égetni, szombat, vasárés ünnepnap tilos.
November 6-án került sor az önkormányzat
és a Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület
közötti
együttműködési
megállapodás
aláírására.
Mely
a
felek
kölcsönös
egyetértésével született annak érdekében,
hogy településünkön minél biztonságosabb
körülményeket lehessen teremteni. A
gyűlésen részt vettek a Gellénházi
Rendőrőrs munkatársai is segítve a
polgárőrség munkáját.
A falu nevében köszönet illeti azokat a
személyeket, akik anyagi áldozatot is
vállalva részt vesznek a polgárőrség
munkájában.
November
12-én,
pénteken
zajlott
Murakeresztúron
a
Keresztúr
Nevű
Települések Szövetségének közgyűlése. A
gyűlésen többek között az új elnökség
megválasztására is sor került és a soron
következő
találkozó
előkészületei
is
megkezdődtek. Jövőre Rákoskeresztúr ad
otthont a találkozónak, augusztus 26-28
között, ahol nemcsak kulturális területen, de
a sport területén is kívánnak programokat
rendezni.

November 28-án kezdetét veszi az adventi
időszak. Advent a Megváltó eljövetelére való
várakozást, a bűnbánatot, az elmélyülést, és az
ünnep örömét szimbolizálja.
Ágh Tihamér: Adventkor
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
A földön hajnal-órák, tejszínű reggelek,
A földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át nap,
Sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul,
És ahogy megvirrad, már be is alkonyul…
Este tompa fények remegnek az utcán,
Megtörnek a tócsák fodrozódó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
Nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
Boldog karácsony-várás….
A négy hetet több jeles nap is színesíti:
December 4. Szent Borbála emlékünnepe, aki
Kis-Ázsiában
élt,
keresztény
hitéért
halt
mártírhalált. A bányászok, tüzérek védőszentje.
December 6. Szent Miklós napja. Myrai püspök,
a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a
gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek és
diákok védőszentje. A történelmi Miklós életéről
kevés dokumentált adat áll rendelkezésre. Azt

tudni, hogy a szüleitől örökölt vagyont szétosztotta
a szegények között.
December 13. Luca napja: Ezen a napon az
asszonyoknak és a lányoknak tilos volt dolgozni.
Luca nap estéjén és éjszakáján nemcsak
tréfálkozni lehetett, de még a lopkodás is
megengedett volt. Voltak, akik az udvarokon álló
kútból vizet loptak, volt, aki bohócnak öltözve
koldulni indult. Rengeteg ház udvara reggelre
kapu nélkül maradt, mert a lopkodók magukkal
vitték. Megtalálni csak valamelyik szomszédnál
lehetett, vagy egy gödörbe vagy a pincébe hajítva.
Szintén ezen a napon kezdték el készíteni a Luca
székét, aminek karácsonyra kellett elkészülni. A
lényeg, hogy minden nap kell rajta csinálni valamit.
A hiedelem szerint, aki rááll karácsonykor az éjféli
misén pontban éjfélkor a maga által készített
székre, az megláthatja, hogy kik a boszorkányok,
mert ilyenkor azok szarvat viselnek. Ha valóban
meglátja az illető, kik a boszik, akkor aztán spuri
haza, mert különben azok széttépik. Maradt is
fenn egy mondás, mely így szól: Lassan készül,
mint a Luca széke. A mise után el kellett égetni a
széket.
Luca napi szokás volt az is, hogy egy cserépbe
búzát vetettek, hogy karácsonyra kikeljen. Akkor a
karácsonyfa alá tették, mint az élet jelképét. Ha
karácsonyig minden elvetett szem kikelt, akkor a
következő évben bőséges termésre lehetett
számítani. Luca napjától figyelték az időjárást is. A
karácsonyig eltelt 12 nap a 12 hónapot jelölte.
Luca nap volt a január, az utána következő nap a
február és így tovább. Eszerint minden hónap
olyan lesz, mint a neki megfelelő nap a
tizenkettőből.
Szokás volt, hogy a nagylányok süteményt
sütöttek és minden kis kalácsban elrejtettek egy
fiúnevet. Amelyik utoljára maradt meg, az a fiú
volt a várva-várt jövendőbeli. Híres volt még a
Luca-cédula is. 12 papírra ráírták 12 fiú nevét,
egyet pedig minden nap tűzbe vetettek. Akinek
a neve rajta volt az utolsó fennmaradó cédulán,
az volt a leányzó jövendőbelije.
December 21. Tamás napja. Hitetlen Tamás
néven emlegetett apostol napja. A hagyomány
szerint pünkösd után megjelent neki külön
Jézus. Innen ered a szólás: Szent Tamás
szolgája vagyok, azaz hiszem, ha látom. E
naphoz férjjósló praktikák is kapcsolódnak.
December 24. Karácsony vigíliája, Ádám-Éva
napja.

Tisztelt lakosok, kedves olvasók!
Karácsony előtt a „Keresztúri Hírek”
különszáma még megjelenik. Ebben a
számban karácsonyi és egyéb év végi
programokról részletesebb tájékoztatást
olvashatnak.
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