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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt októberben
2011. október 7-én árvízvédelmi gyakorlatot tartott
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaapátiban, melyen petrikeresztúri résztvevők is
voltak: Horváth Péter és Richárd, valamint két
kollégájuk.
Így zajlott az idei szüreti vígasság
2011. október 15-én, szombaton került sor az idei
szüreti felvonulásra, műsorra és vígasságra.
A program a meghirdetett menetrend szerint
zajlott. Délután fél háromkor kezdett el gyülekezni
a felvonulók társasága: a hintó, ahol a bíró és
bíróné nagysága foglalt helyet, még két
lovasszekér gyerekekkel, nótázókkal, és a
kisbíróval. A menetet kísérték a néptáncosok,
cigány asszony és leányai, italkínáló fiatalok. A
biztonságra vigyáztak a gellénházi rendőrőrs
munkatársai és helyi polgárőrök.
Első állomás Győrfiszegben volt, ahol idén is
kedves meglepetés várta a felvonulókat:
feldíszített buszmegálló, sütikkel, pogácsákkal,
italokkal tarkított kínáló asztal és természetesen
mosolygó, kedves emberek sokasága. A kisbíró
felolvasta idei mondandóját, a néptáncosok vidám
táncot roptak az úton és egy kis pihenő után indult
is a csapat vissza a főutcára. A faluban még 6
helyen állt meg a menet, szintén szeretettel és
figyelemmel (meg egy kis melegítő itallal) is várták
a vidám csapatot.
A művelődési házban a felvonulóknak egy kis
pihenésre is volt idejük a műsor kezdetéig. 18
órakor egy szép Petőfi verssel köszöntötte a
megjelenteket Vulkán Zsolt, majd a kisbíró
beköszöntő szövege után először a néptáncosaink
menettánca, majd a gellénházi kisiskolások
hagyományőrző szüreti műsora következett. Erre
az időre már a bíró és bíróné is igen „kapatos” lett,
ezért nagy bátorsággal vették át a műsor
vezetését. Az iskolások után láthattunk még a
néptáncosokat újból, hallhattuk a Söjtöri Népdalkör
vidám szüreti nótáit, rigmusait. Vidám botos táncot
adtak elő a gyerekek, két dallal szórakoztatta a
közönséget Nagy Evelin. „Az ének az esőben”
zenéjére Pálfi Tibor és Németh Eszter énekelt
duettet miközben a lányok táncoltak. És éppen,
hogy vége lett volna műsornak, amikor a bíróné
asszonyságnak eszébe jutott, hogy kihajtotta libáit
a mezőre, és bizony sötétedés előtt azokat illő
megkeresni. Szerencsére még időben sikerült
megtalálni a libákat; a nagy gágogás közepette

nem sikerült a rókának felfalni őket, megmaradtak
Márton napra.
A humoros jelenet után következett a finálé, ahol
vidám nótákat énekelve köszöntek el a fellépők a
nagyérdemű közönségtől. A színvonalas műsort
sok taps jutalmazta.
A műsor után egy kis technikai szünetet követően
kezdetét vette a hajnalig tartó bál, a gyerekeknek
zsákbamacska meglepetésekkel, a bálozóknak
tombolával és sok jó zenével.
A szüreti program egyike azon hagyományőrző
műsoroknak, amely régmúlt idők szokásán
alapszik tisztelve a szőlőben dolgozó emberek
munkáját, hozzáértését. Az elvégzett szüreti
munkák ünnepe. Létünk és jövőnk egyik alapja, ha
tiszteljük a hagyományokat, próbáljuk ebből is
építeni jelenünket és jövőnket. Azoknak, akik
részt vesznek és szerepelnek a műsorokban az az
igazi elismerés, ha minél többen kíváncsiak rájuk,
ha szüleik, nagyszüleik, barátaik, szomszédaik
megtisztelik őket azzal, hogy megnézik műsorukat.
A szüreti felvonulás a hideg ellenére is sokakat
kicsalt az utcára, esetleg az ablakokba. A
művelődési házba is sokan eljöttek, de még sokan
eljöhettek volna emelve az ünnep sikerét.
Reméljük legközelebb többen leszünk!
Október végi, novemberi programok
Október 28-án, pénteken 19.00 óra kezdettel
filmklub lesz a művelődési házban.
Október 29-én, szombaton Nagylengyelben lesz
az idei Gesztenye fesztivál. Programok:
• 14.00 „Kistermelők kis vására”
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
• 16.00 Kalandozások Zalában és Göcsej
éléskamrája című filmek vetítése
• 17.00 Játékos vetélkedő a környező
települések között
Községünk is részt vesz a versenyen, szeretettel
várjuk a helyszínen az érdeklődőket.
November 4-én, pénteken este 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése. Kérjük a
tagságot, vegyen részt a megbeszélésen.
November 22-én, kedden 18.30-kor tartunk
megbeszélést az idei programok (mikulás,
karácsony) egyezetéséről. Hívjuk és várjuk a

színjátszókat,
egyeztetésre.

gyerekeket,

jöjjenek

az

November 25-én, pénteken 19.00 órakor lesz a
filmklub következő adása.
Szentmise
rend
Petrikeresztúron
a
mindenszenteki ünnepkörben:
• Október 30. vasárnap 8.30
• November 1. kedd 8.30
• November 1. kedd 15.00 temetői
megemlékezés, imádkozás a keresztnél
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma
könnyektől a hangos zokogásig utat törhet
magának az emlékezés, a fájdalom. A novemberi
hideg csendben mintha csak megelevenednének
Ady Endre fájóan szép sorai:
Ó hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
Dobjuk el a tettető álcát
Ma ünnep van, ma sírhatunk.
/Ady: Halottak napján /

Néptáncosok figyelmébe!
A megbeszélések szerint ezentúl hétfőnként 19.00
órakor lesz a próba. Mindenképpen nézzetek a
honlapra, mert ha változás lenne ott olvashatjátok,
illetve a facebook-n is hírül adjuk.
Közérdekű információk:
Petrikeresztúr Község Önkormányzata idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíj
rendszerhez,
ezáltal
a
helyi
felsőoktatásban résztvevő tanulók juthatnak
támogatáshoz. November 14-ig lehet leadni a
pályázati űrlapokat.
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 jeles napok, ünnepek
November 1. Mindenszentek napja
Az ünnep IX. század óta kötelező az egész katolikus
egyház számára.
E naphoz időjósló regula is kapcsolódott:
Mindenszentek napján, ha hó esik, nem olvad el
márciusig.
November 2. Halottak napja
A hagyományok szerint tiltották ezen a napon a
munkát, nehogy megzavarják a halottak nyugalmát.
Mindkét nap egyaránt a halottakra való emlékezés
ünnepe.

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 légnépszerűbb szentje, kultusza
hazánkban is virágzott: emlékét helynevek is őrzik.
Márton napon országszerte lakomákat rendeztek,
hogy egész esztendőben ehessenek, ihassanak.
Ilyenkor vágták le a tömött libát, mert úgy tartották: „
Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át
éhezik.”
November 19. Erzsébet napja
Árpádházi Szent Erzsébet (1207-131) a katolikus
egyház egyik legtiszteltebb női szentje. A
néphiedelem szerint, ha e napon havazik, azt
mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
November 25. Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért
mártírhalált halt. Napjához férjjósló hiedelmek és
praktikák kapcsolódtak. A vízbe tett gyümölcság, ha
kizöldül karácsonyig, a lány közeli férjhez menetelét
jósolja. Az ágat katalinágnak nevezik.
November 25. A magyar labdarúgás napja
1953. november 25-én a magyar labdarúgó
"Aranycsapat" 6 : 3 arányban legyőzte a hazai
pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat!
Ez az esemény méltó arra, hogy november 25-ét a
magyar labdarúgás napjaként ünnepeljük!
November 27. Advent első vasárnapja
Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészületek
időszaka. Adventi koszorúnkon az első gyertyát e
napon meggyújtjuk.
November 30. András napja
Szent András apostol a keleti egyház védőszentje az
1. században élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt
kereszten halt mártírhalált, ezért hívják az ilyen
keresztet andráskeresztnek. Házasságjósló nap is.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Októberi eredmények:
10.02 Petrikereszúr – Zalaháshágy 1-2, 3-3
10.09. Bucsuszentlászló – Petrikeresztúr 0-1, 0-3
10.16 Petrikeresztúr – Salomvár 1-2, 1-0
10.23. Bagod – Petrikeresztúr 4-5, 0-1
Október végi, novemberi mérkőzések:
11.ford. 10.30. Petrikeresztúr – Lakhegy 14.30 ill. 12.30
12.ford. 11.06. Kávás – Petrikeresztúr 14.00 ill. 12.00
13.ford. 11.13. Petrikeresztúr – Pakod 14.00 ill. 12.00
14.ford. 11.20. Petrikeresztúr - Zalaszentgyörgy13.30
ill. 11.30
15.ford. 11.27. Babosdöbréte – Petrikeresztúr 13.30 ill.
11.30 (utolsó mérkőzés)
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