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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt júliusban:
Az időjárás kegyes volt hozzánk július 3-án,
amikor is, immár második alkalommal rendeztük
együtt a sport- és falunapot.
Délelőtt 10 órától 9 csapat részvételével zajlott a
kispályás foci kupa, melynek csak a délutáni
órákban lett vége. A versengésben a 3. helyezett
a „Muslincák” nevű csapat lett, 2. a Becsvölgye
SE, az 1. helyezett pedig a gellénházi Garázs FC
lett. A legjobb kapus címét egy hölgy, Bognár Lilla
szerezte. A foci terén ezt követően 11-es rúgó
verseny következett, melyet nagy küzdelemben
Nagy Lajos nyert meg.
Időközben a falunapi programok is elkezdődtek.
Délután egy órakor kezdődött a főzőverseny, 7
csapat, és a meglepetés menü készítői mérték
össze tudásukat. A zsűri tagjai (Török Zoltán
Gombosszeg polgármestere, Horváth László
gellénházi polgárőr parancsnok, Meiszter János
petrikeresztúri
képviselő)
értékelésükben
elmondták, hogy nehéz döntésük volt, hisz
minden étel a maga nemében nagyon finomra
sikeredett, így végül 3 első és 4 második
helyezettet díjaztak. 2. helyezett lett: a
sportegyesület babgulyása, a győrfiszegiek csülök
pörkölje, a közösségfejlesztő egyesület nevében
a Pálfi család gombás csirkepörköltje, és a
polgárőrök pacalpörköltje. Első helyezett lett az
önkormányzat (Ács család közreműködésével)
halászleve, Nagy Lajos és Gérczei Béla által
készített csülkös babos káposzta, és a
marhapörkölt, melyet Horváth Péter, Gáspár
Kálmán és Szabó Miklós készített. Különdíjat
kapott a két fáradhatatlan asszonycsapat: Nagyné
Nusi néni és Véghné Mariska néni lángos
készítők, és Vargáné Emi és Szilágyiné Edit
prószasütők.
Délután a gyerekeket meglepetések is várták.
Lóránt Emília és Vörös Andrea közreműködésével
különböző ügyességi játékok zajlottak számunkra.
Kézműves foglalkozás is zajlott Balogh Melinda
(TÁMASZ) segítségével. Pószáné, Böbe néni
pedig csodálatos testfestéseivel kápráztatta el a
gyerekeket. Természetesen a fiúknak is volt
időtöltésük, hisz a látványos motorkiállítást mindig
sok lurkó vette körül.
A kulturális műsorok este 6 óra körül kezdődnek,
melyet a helybéli lányok, asszonyok kórusa nyitott
egy operett egyveleggel. Felléptek még:
gellénházi Orchidea kamarakórus, a nagylengyeli
színjátszók, és természetesen a helyi gyerekek is
adtak még műsort. Nagy Evelyn többször is
énekelt, egyszer énektanárával, Kovács Katával,
másodszor az gellénházi általános iskola
igazgatójával, Horváth Lászlóval is. A kiskutasi
EGO színpad is fantasztikus műsort produkált.

Gérczei Béla és barátai pedig blues dalokat
énekeltek a nagyérdeműnek.
Az éjszakai szabadtéri bál alatt többször
villámlott, de szerencsére elkerült bennünket az
eső, a rossz idő.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata és a
sportegyesület ezúton szeretnék megköszöni
mindazoknak a segítségét, akik bármilyen
formában hozzájárultak a közösségi program
megvalósításához.
Augusztusi programok:
Augusztus 5-8. között kerül megrendezésre
Székelykeresztúron
a
Keresztúr
Nevű
Települések XI. Nemzetközi Találkozója, ahol
községünk is képviselteti magát. A találkozó
alkalmával mód nyílik testvértelepülésünkkel való
kapcsolatépítésre is, hisz szálláshelyet a fiatfalvi
lakók biztosítanak az utazók számára.
Augusztus 14-ére, szombatra közös kirándulást
szervezünk azon gyerekek, szülők, fiatalok
számára, akik részt vettek az idei közösségi
programokban, munkákban: strandolást tervezünk
Bázakerettyére. Jelentkezni Lóránt Emíliánál lehet
augusztus 6-ig. Megfelelő létszám esetén
autóbusszal megyünk. Várjuk a jelentkezőket!
Augusztus 20-a,
Szent István napja
A tavalyi, sok érdeklődőt
vonzó
előadáson
felbuzdulva
idén
is
szeretnénk bemutatni a
rockoperát
a
helyi
gyerekek, fiatalok, örökifjak és pár szomszédos
településen élő jóbarát közreműködésével. A
próbák már folynak, és reményeink szerint az idei
20-i előadásra is szép számmal jönnek el a
faluból és a környező településekről is.
Tavalyi mottónk így szólt: „ Mi magunk vagyunk
Szent István király öröksége.”
És valójában miben is áll Szent István igazi
öröksége? És nekünk mit kell tennünk, hogy
hűséges sáfárok legyünk?
Talán legfontosabb – még ebben a reménytelen
világban is-, hogy mind magánéletünkben, mind a
közösségi életben hittel, kitartással dolgozzunk.
És nemcsak beszélnünk kell, hanem tennünk is: a
rockopera megvalósítása, tenni akarásunk
szimbóluma.
A darabot 20-án este, az óvoda udvarán mutatjuk
be egy kicsit megújult koreográfiával, de
ugyanolyan lelkesedéssel. Köszöntőt Gérczei

Mónika polgármester, ünnepi beszédet Dr. Hóbor
Erzsébet mond. Szűkös anyagi kereteink mellett
reméljük, hogy idén is belefér egy szerény
tűzijáték, majd ezt követően az est folyamán
szabadtéri bálra várjuk az érdeklődőket.
Kedves keresztúriak, szeretettel hívunk és várunk
benneteket, családtagjaitokat, barátokat, hogy
ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, legyünk legalább ezen az estén – Szent István király méltó
utódai!
István, a király próbák időpontjai:
•
•
•
•
•

augusztus 10. kedd 17.45 óra
augusztus 12. csütörtök 17.45 óra
augusztus 15. vasárnap 17.00 óra
augusztus 17. kedd 19.00 óra
FŐPRÓBA: augusztus 19. csütörtök 19.00
óra

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
A bajnokság augusztus 15-én kezdődik,
részletesen sorsolás csak augusztus 6-án lesz, a
következő számban tesszük közzé.
Változnak
a
csoportbeosztások,
a
tartalékcsapattal rendelkező csapatok kettő
csoportba (északi, déli) lesznek beosztva.
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)
A Dr. Papp Simon Általános Iskola
tanévnyitó ünnepsége augusztus 31-én,
16.00 órakor kezdődik.
Ingyenes
tankkönyv
igényléshez
az
igénylőlapokat az iskola portáján lehet
átvenni minden nap 8-14 óra között, illetve a
művelődési ház nyitvatartási idejében
Lóránt Emíliánál is átvehető.

Augusztusi népi hiedelmek, jóslások:
Augusztus 1. – Vasas Szent Péter napja.
Ez a nap a Muravidéken a szőlőtermelőknek
dologtiltó nap volt, mer úgy vélték, a szemek
lehullanának a fürtről.
Augusztus 6. Urunk színeváltozásának napja
A bab és a bor szentelésének ideje.

Augusztus 10. Lőrinc napja
Ha ezen a napon szép idő van, szép, hosszú ősz
lesz.
Augusztus 15. Mária mennybevitele, magyar
nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja
Mária mennybemenetelét ünnepli az egyház.
Sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon
mindenféle virágot, gyógynövényt szenteltek,
hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A
Muravidéken dologtiltó nap, nem szabad sütni,
mert a tűz kitör a kemencéből. A Drávaszögben
azt tartották, hogy ezen a napon keresztet kell
vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen,
és sokat teremjen.
Augusztus 20. Szent István napja
Mária Terézia 1774-en nyilvánította országos
ünneppé. Első alkalommal 1818-ban rendeztek
ünnepélyes körmenetet, Szent István jobbjának a
tiszteletére. Az új kenyér ünnepe is.
Ha jó idő van az ünnepnapon, akkor nagyszerű
gyümölcstermés lesz.
Augusztus 24. Bertalan apostol ünnepe
E
napon
köpült
vajnak
gyógyító
erőt
tulajdonítottak.
Reviczky Gyula: Szent István napján
Hatalmas, bölcs, előrelátó,
Jézus tanát megismerő;
Néped' pogányságból kiváltó,
Te jóság, bölcsesség, erő!...
Kinél dicsőbbet és nagyobbat
Nem szűlnek hosszú századok:
Első királya magyaroknak,
Áldassék áldott jobb karod!
Hazámnak szentje, nagy királya!
Tisztelni meg nem szűn' e nép.
Kezében a kereszttel állta
Meg ezer éven át helyét.
Török félhold, tatár s a német
Hiába vívták ekkorig:
A vésszel mindig szembenézett,
Mohácstól le Világosig.
Ha néha hallád is fohászát,
Midőn kitört az érckebel,
Panaszkodón, hogy ős hazáját
Egy rosszabbal cserélte fel:
Véres csatákban, végveszélyben
Azért nem ingott, csüggedett;
Mint büszke cédrus, oly kevélyen
Állott meg századok felett.
S lesz még idő, lesz még olyan nap.
Midőn, dicsőséges király,
Hatalmát a rég' vert magyarnak
Majd nem gyöngíti belviszály,
Ha majd a népek viharába'
Csak a te koronád nem ing,
S a magyarok fölkent királya
Magyar király leszen megint!
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