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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Októberi programok:
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület 2010.
október 8-án, pénteken 19.00 órai kezdettel a
Művelődési Házban tartja soron következő
gyűlését.
Október 9-én, pénteken kézműves foglalkozást
is tartunk a könyvtárban, ahol szüreti díszeket,
„töklámpásokat” készítünk. Kisebb méretű
befőttes üveget, üvegmécsest, őszi mintás
szalvétát hozzatok magatokkal!
Akadályverseny Petrikeresztúron
2010.
október
09-én
kirándulást
akadályversenyt rendezünk Petrikeresztúr,
Győrfiszeg érintésével.
Ha szeretnéd jó hangulatban, sétával érdekes
és vicces feladatokkal a természetben eltölteni
ezt a szombatot, akkor jelentkezz barátaiddal!
Várjuk 4-5 fős csapatok: baráti társaságok,
családok jelentkezését. A jelentkező csapatok
összetételében megkötés nincs.
Amit mi garantálunk: jó hangulat, kellemes,
rövid túra, és szórakoztató feladatok. A
verseny végén egy közös szalonnasütéssel
zárjuk a programot.
Jelentkezni lehet:
petrikereszturiegyesulet@gmail.com email
címen és a 06305039521 – es telefonszámon
Pálfi Tibinél, a csapat nevével és a résztvevők
listájával.
Mindenkit szeretettel várunk!!
Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület
Eboltás időpontja:
Dr. Szinku Mihály október 13-án, szerdán tartja
az éves kötelező kutyaoltást a szokásos
helyszíneken. Petrikeresztúron reggel 8.00 10.00 között, Győrfiszegben 10.15 – től. Az
oltási díj 3000 forint. Ezen kívül, aki tavaly nem
vette meg a kötelező új könyvet, most 1000
forintért megteheti.
2010. október 16-án kerül sor az idei szüreti
felvonulásra és műsorra. A terv szerint – és jó
idő esetén – délután 15.00 órakor indul a
menet a foci pályáról. Ezt követően 17.30 - kor
a Művelődési Házban folytatódik a műsor.
Fellépők lesznek a helyieken kívül: Rédicsről,

Lentiből, Nováról,
vendégek.

Nagylengyelből

érkező

Takács Gyula: Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.
Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!
Október 22-én, pénteken, 18.00 órától kerül
sor a filmklub következő előadására.

HIRDETMÉNY
2010. október 9-én, szombaton
lomtalanítási akció lesz.
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy reggel
7.00 órára legyenek szívesek kirakni a
hulladékot.
A hulladék nem tartalmazhat építési
törmeléket és veszélyes anyagokat
(hűtőszekrény, gumi, festék, olaj,
permetszerek)
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Szeptemberi, októberi eredmények:
09.05. Zalaháshágy - Petrikeresztúr 3-2, 3-1
09.12. Petrikeresztúr – Kávás 3-2, 2-4
09.19. Petrikeresztúr – Zalaszentgyörgy
A mérkőzés a pálya alkalmatlansága miatt
(esőzés)
elmaradt,
november
28-ára,
vasárnapra áthelyezve.
09.26.Búcsúszentlászló–Petrikeresztúr 1-4, 4-1
10.03. Petrikeresztúr – Bagod 8-2, 2-0
Októberi mérkőzések:
09. ford. 10.10. Salomvár – Petrikeresztúr
15.00, 13.00
10. ford. 10.17. Petrikeresztúr – Babosdöbréte
14.30, 12.30

11. ford. 10.24. Vaspör – Petrikeresztúr 14.30,
12.30
12. ford. 10.30. Petrikeresztúr – Kustánszeg
14.30, 12.30
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.
A
gellénházi
általános
iskola
újsággyűjtést szervez október 11-12.
(hétfőtől keddig). Kérjük, hogy, akinek
van felesleges újságja, azt az iskola
főbejárata előtt kirakott konténerbe
helyezze el, vagy a tanulóktól is
elküldhető.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata
idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. Nyomtatványok a
művelődési ház nyitvatartási idejében
átvehetők.
A
pályázat
benyújtási
határideje: 2010. október 29.
Októberi
traffipax
időpontok
településünkön:
10.02., 10.03., 10.05., 10.06., 10.07-13.,
10.22., 10.25-26., 10.28-29., 10.31.
Részletes
tájékoztató
honlapunkon
(www.petrikeresztur.hu) olvasható.

Októberi ünnepek, népi hiedelmek,
jóslások:
Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja
1181-ben született Assisiben. A ferences rend
megalapítója, aki az evengéliumi szegénységet
hirdette. Ha ezen a napon ültettek kotlót,
nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el
ne pusztuljanak. Úgy gondolták, a nyírfaág
mindaddig, míg a csirkék ki nem kelnek,
megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól.
Október 6. Az aradi vértanúkra emlékezünk.
Október 15. Teréz napja
Szent Teréz a 16. században élt. Ez a nap
sokfelé a szüret kezdete. Egerben Terézszedés a neve. A Bánságban és Bácskában
asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem
moshattak és kenyeret sem süthettek.
Október 20. Vendel napja
A
jószágtartó
gazdák
és
pásztorok
védőszentjeként tisztelik.
Október 23. Az ’56-os forradalom ünnepe

Az 1956-os forradalom Magyarország népének
a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a
szovjet
megszállás
ellen
folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi magyar
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye
volt.
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
- tegyetek ki gyászlobogót.
A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét
s fogadalmat: te kicsi ország
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
Október 26. Dömötör napja
Az e napi hideg szelet a kemény tél előjelének
tartják.
Október 28. Simon – Júdás napja
Hegyalján ilyenkor kezdődik a szüret. A szüreti
szokások a szőlőszedés utolsó napjához
kapcsolódnak. Követlen a szüret után a gyakori
a szüreti felvonulás, majd az ezt követő bál.
A körjegyzőséghez tartozó társtelepüléseink
polgármesterei lettek a választást követően:
Gellénháza: Farkas Imre Józsefné
Gombosszeg: Török Zoltán
Iborfia: Lakatos József
Lickóvadamos: Gombóczné Török Ildikó Erika
Nagylengyel: Scheiber Ildikó
Ormándlak: Méry Zoltán
A Zala Megyei Közgyűlés összetétele a
választás követően:
FIDESZ-KDNP: Dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Zoltán, Manninger Jenő Vilmos, Nagy
Kálmán, Dr. Pál Attila, Sáringer-Kenyeres
Tamás, Vajda László, Zsuppányi Gábor
JOBBIK: Péntek László, Völgyi Zoltán
MSZP: Góra Balázs, Lelkó Tamás, Veér Miklós

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

