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Ez történt augusztusban
Augusztus 6-8. között került megrendezésre
Székelykeresztúron
a
Keresztúr
Nevű
Települések XI. Nemzetközi Találkozója, ahol
községünk is képviseltetette magát.
Augusztus 5-én, szerdán este érkeztünk
Fiatfalvára, testvértelepülésünkre, ahol sok
szeretettel
és
még
annál
is
több
köménypálinkával
vártak
bennünket
a
házigazdák. Csütörtököt a házigazdákkal
töltöttünk. Délidőben „miccs”-et sütöttünk a
focipályán, majd ki autókkal, ki szekerekkel
nekiindult a Sóskúti strandra. A vihar előtt
szerencsésen hazaérkeztünk. Este közös
vacsora és bál volt a házigazdákkal, ahol
fergeteges hangulat alakult ki. Pénteken
délelőtt kezdődött a hivatalos ünnepség reggel
9-től, majd egész nap zajlottak a kulturális
fellépések, este utcabál volt. Szombaton a
társaság nagy része kiránduláson vett részt.
Jártak Csiksomlyón, Gyilkós-tó-nál, Békásszorosnál,
Korondon.
Farkaslakán
megkoszorúzták Tamási Áron sírhelyét.
Eközben szombat délelőtt közgyűlés zajlott
Székelykeresztúron.
Délután már újból együtt volt a kis csapat, és
kapcsolódott a műsorokhoz. Este a koncert
előtt volt a záróünnepség, ahol bejelentésre
került a következő évi helyszín. Terv szerint
Rákoskeresztúron, 2011. augusztus 26-28
között kerül megrendezésre a következő
találkozó.
Az ünnepség után következett a várva várt
Bikini koncert, melyen rengetegen vettek részt,
és fantasztikus hangulatban zajlott.
Vasárnap reggel fáradtan, de teli élményekkel,
székely
barátaink
vendégszeretetétől
feltöltődve indultunk haza.
Augusztus 20-a,
Szent István napja
„Mi magunk vagyunk
Szent
István
király
öröksége.”
A petrikeresztúri amatőr színjátszók augusztus
20-án ismét előadták Szörényi Levente és
Bródy
János
nagysikerű,
örökérvényű
rockoperáját: az István, a királyt.
A polgármesteri köszöntőt követően Dr. Hóbor
Erzsébet a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

nyugalmazott vezetője ünnepi beszédével
nyitotta meg a rendezvényt.
Idén is szép számmal talált érdeklődőre az
előadás. Sokan másodszorra is kíváncsiak
voltak a darabra, és talán nem csalódtak. Egy
teljesen átdolgozott, színesebb, látványosabb,
mozgásokkal,
látványelemekkel
tarkított,
zeneileg is átszerkesztett rockoperát nézhettek
meg.
Zárásként gyönyörű tűzijátékot láthatott a
nagyérdemű, melyet támogatói felajánlásokból
sikerült kivitelezni.
Idén is sikerült egyik legszebb nemzeti
ünnepünket, augusztus 20.-át méltóképpen
megünnepelnünk. Ehhez hozzájárult minden
szereplő, a szervezésben, előkészületekben,
kivitelezésben részt vevők, és az anyagilag
támogatást nyújtók
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
mindenkinek a hozzájárulását, segítségét, hisz
általuk ismét sikerült településünk jó hírét
öregbíteni.
Szeptemberi programok:
Szeptember 1.
Első tanítási nap.
Gyerekek el ne aludjatok!
Szeptember 3-án 18.00 órakor a szüreti
felvonulással
és
műsorral
kapcsolatban
megbeszélést tartunk. Minden érdeklődőt, kicsit
és nagyot szeretettel várunk!
A rövidre tervezett megbeszélést követően az
István, a király stábját várjuk egy közös
bemutató dvd nézésre.
Szeptember 19-én lesz idén a petrikeresztúri
búcsú, amely a szeptember 14-ét, a szent
kereszt felmagasztalása ünnepét követő első
vasárnap.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Az idei bajnokságra változtak a csoport
besorolások, tartalék csapattal rendelkező
egyesületeket
egy
osztályba
soroltak.
Sportegyesületünk a megyei III. osztály északi
csoportjában szerepel.
Az őszi forduló mérkőzései:
1.
2.
3.

ford. 08.15. 17.30 Petrikeresztúr – Csatár
ford. 08.22. 17.30 Nagykapornak – Petrikeresztúr
ford. 08.29. 17.00 Petrikeresztúr – Botfa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ford. 09.05. 16.00 Zalaháshágy – Petrikeresztúr
ford. 09.12. 16.00 Petrikeresztúr – Kávás
ford. 09.19. 15.30 Petrikeresztúr –
Zalaszentgyörgy
ford. 09.26.15.30 Bucsuszentlászló –
Petrikeresztúr
ford. 10.03. 15.00 Petrikeresztúr – Bagod
ford. 10.10. 15.00 Salomvár – Petrikeresztúr
ford. 10.17. 14.30 Petrikeresztúr – Babosdöbréte
ford. 10.24. 14.30 Vaspör – Petrikeresztúr
ford. 10.30. 14.30 Petrikeresztúr – Kustánszeg
ford. 11.07. 13.30 Alsónemesapáti –
Petrikeresztúr
ford. 11.14. 13.30 Petrikeresztúr – Lakhegy
ford. 11.21. 13.30 Zalacséb - Petrikeresztúr

A tartalék csapat mérkőzései a felnőtt csapaté
előtt 2 órával kezdődnek.
Augusztusi eredmények:
08.15. 17.30 Petrikeresztúr – Csatár 3-4, 1-3
08.22. 17.30 Nagykapornak – Petrikeresztúr 3-1, 7-0
08.29. 17.00 Petrikeresztúr – Botfa 6-4, 1-4

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.
Szeptemberi
traffipax
időpontok
településünkön:
09.05., 09.13., 09.14., 09.16., 09.18.,
09.22., 09.30.
Részletes
tájékoztató
honlapunkon
(www.petrikeresztur.hu) olvasható.

Szeptemberi ünnepek, népi hiedelmek,
jóslások:
Szeptember 1. – Egyed napja.
E napon kezdték meg a búza, rozs vetését. A
néphit szerint, aki Egyed napján veti el a búzát,
bő termésre számíthat. Az Egyed napi esőből
őszt jósoltak, ellenkező esetben pedig száraz
időt.
Szeptember 8. Kisasszony napja
Szűz Mária születésének napja. A XI. század
óta tartják számon. Az egész magyar területen
kedvelt búcsúnap. Egyes helyeken ezen a
napon kezdték meg a gabona vetését.
Kisasszony napjára virradó éjszak kitették a
vetőmagot, hogy az Úristen szentelése fogja
meg.
Szeptember 12. Mária szent Neve napja.
Kultusza a XVIII. századtól a magyar területen
rohamosan terjedt. A kultuszt a passaui
Máriahilf (Segítő Boldogasszony) kegykép
ihlette. Mária nevenapja külön ünnepként az
újkorban bukkan föl, de csak Bécs fölmentése
(1683.09.12.) után, Szent XI. Ince pápa
intézkedésére
válik
egyetemessé
az
Egyházban.

Szeptember
14.
Szent
Kereszt
felmagasztalásának ünnepe
Ezen a napon két történelmi eseményre,
Krisztus keresztjének megtalálására, illetve
visszaszerzésére emlékezünk.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor
Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát,
amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett
Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy
Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona
találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet
szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az
összegyűlt népnek Innen az elnevezés: Szent
Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a
perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül
szerezte vissza és vitte őrzési helyére –
legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a
saját vállán.
Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya
Mária anyai fájdalmára való emlékezés.
Költészetünk egyik legrégebbi emléke az
ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak állít
emléket.
Szeptember 29. Szent Mihály napja
A hagyomány szerin ő a túlvilágra érkező lélek
bírája és kísérője.
Ez a nap a gazdasági év fordulója, ekkor
kezdték a kukoricát törni. Szent Mihály napja a
pásztorok
elszámoltatásának
és
szegődtetésének időpontja.
Gábriel és Ráfael főangyalok ünnepe is.
Vesztergom Andrea: Hát hajrá, új tanév
Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.
Kézenfogva kísér a nyár íze még.
Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük,
Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!
Tanároknak százai készen állnak újra hát,
Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák,
Lehet furcsa, mégis így van: vártam már az iskolát,
S érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-illatát.
A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza,
Minden megváltoztunk, felnőttünk egy kissé.
A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja:
Hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé!
Feljebb lépünk mától, tanárok s diákok!
Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét,
Büszkén szembenézek s várakozva állok:
Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév!
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