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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt augusztusban
2011. augusztus 13-án több száz néző figyelte
Tófejen a Petrikeresztúri Amatőr Színjátszók
előadását, hisz a település polgármesterének
meghívására ott adtuk elő az István, a király
rockoperát. Csoportunkról, az előadásról a Zalai
Hírlapban terjedelmes cikk jelent meg.
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki a csoport
minden tagjának, és azoknak a személyeknek is,
akik már évek óta segítik a csoport munkáját.
Tevékenységükkel hozzájárulnak a település
jóhíréhez, az aktív közösségi élet fenntartásához,
fejlődéséhez.
Ahol a kereszt az úr – a Keresztúr Nevű
Települések
XII.
Nemzetközi
Találkozója
Rákoskeresztúron.
Balatonkeresztúr
és
Bodrogkeresztúr kezdeményezésére 2000-ben
tizenhárom, nevében Keresztúrt viselő település
találkozott a Balaton partján. A nagy sikerű
rendezvény hagyományt teremtett, és azóta
minden évben megrendezik a találkozót valamelyik
Keresztúron.
A
települések
a
második
összejövetelen hivatalosították összetartozásukat,
így 2001-ben a Rákoskeresztúron rendezett
találkozón
megalakult
a
Keresztúr
Nevű
Települések Szövetsége (KNTSZ). „A nevünk és a
szívünk összeköt!” jelmondat ma már 18 tagot fog
össze a szövetségben: az Almás, Balaton, Bodrog,
Hejő, Kapos, Magyar, Mura, Nagy, Nemes, Ördög,
Petri, Rác, Rákos, Sajó, Sarkad, Sár, Székely,
Tisza előnevű Keresztúrokat, ezek mellett
partnertelepülésekként tartják nyilván az Apát,
Bács, Bere, Cserna, Csicsó, Dráva, Gerend, Két,
Maros, Ó, Póka, Puszta, Rába, Sopron, Szécs,
Szilágyfő, Tót előnevűeket. A tagtelepülések között
a 80 főt számláló kisfalu mellett megtalálható
Budapest
egyik
legnagyobb
kerülete
Rákoskeresztúr is 86 ezer lakossal. A szövetség
összeköt olyan magyarokat, akik Magyarországon,
Szlovákiában,
Ukrajnában,
Szerbiában,
Romániában élnek, akár nagyobb egységben akár
szórványban. Az elmúlt évek alatt számos közös
élmény, fesztivál során sikerült egyre közelebb
kerülni egymáshoz, a szövetség jelmondata hűen
tükrözi annak életét. A programok sokasága között
mindig nyílik lehetőség megvitatni településeket
érintő kérdéseket, mint pl. a közigazgatás
átszervezését,
iskolák
ügyét,
közbiztonság
helyzetét.

A Keresztúr Nevű Települések XII. Nemzetközi
Találkozójának idén Budapest XVII. kerülete,
Rákoskeresztúr adott otthont 2011. augusztus 2628. között. Az idei rendezvényen 25 Keresztúr
képviseltette
magát,
köztük
településünk
Petrikeresztúr is 38 fővel. Csütörtökön érkeztünk a
találkozóra, szállásunk Gödöllőn, az egyetem
kollégiumában volt, ahol frissen „elcsíptünk” egy
helyi programot, és egy fergeteges Republic
koncerten
vehettünk
részt.
A
találkozó
megnyitójára pénteken délelőtt került sor, tikkasztó
hőségben, de annál nagyobb ünnepélyességgel. A
megnyitó keretein belül 92 fő határon túli magyar
tett állampolgári esküt. Délután kezdetét vette a
résztvevő települések kulturális kavalkádja. E
mellett még az iskolás gyerekek EU kvíz
versenyének első fordulója is zajlott. Már második
éve - megszólítva a gyermekeket- kerül sor
vetélkedőre. A találkozók e programrészében nem
is a versengés az igazi lényeg, sokkal fontosabb,
hogy a szövetség szellemiségét továbbépíthessük.
Az idei versenyen Petrikeresztúr csapatát Barabás
Kitti, Dávid Beáta, Farkas Dóra alkotta. Péntek este
két sztárvendég is fellépett a fesztiválsátorban.
Először Wolf Kati énekelt, majd a Vegas Showband
különleges élő koncertjével varázsolta elénk az
elmúlt évtizedek zenei világát. Szombaton délelőtt
folytatódott a gyermekek vetélkedője. Települések
bemutatkozó sátrai épültek fel a fesztiválsátor
környékén, és folytatódtak a települések kulturális
bemutatói is. Petrikeresztúr két számmal is
fellépett, először egy néptánc-csokrot láthattunk a
táncosoktól, majd stílust váltva modern tánccal
szórakoztatták a közönséget. Szombat este újból
sztárvendégek érkeztek Rákoskeresztúrra. Palcsó
Tomi műsora után Szikora Robi és az R-GO
szuperkoncertje következett. Az est zárásaként
gyönyörű tűzijátékot láthattunk. Vasárnap délelőtt a
rákoskeresztúri
evangélikus
templomban
ökumenikus istentiszteletet követően a 4 napos
találkozó záró ünnepségére került sor. A záró
rendezvényen Kovács József Balatonkeresztúr
polgármestere, a szövetség elnöke tovább adta a
szövetség zászlaját Kollár Miklós Sajókeresztúr
polgármesterének, hisz jövőre ők várják a
„Keresztúrok nagycsaládját” településükre.
2011. november 11-én lesz a szövetség
közgyűlése Kaposkeresztúron, ahol többek között
a jövő évi találkozó előkészítésével, a gyermekek
vetélkedő
sorozatának
átszervezésével
is
foglalkozunk.

Szeptemberi programok
Szeptember 2-án, pénteken, 19.00 órai kezdettel
lesz a polgárőrség soron következő ülése a
Művelődési Házban.
Szeptember 9-én, pénteken 19 órai kezdettel az
idei
szüreti
felvonulással
és
műsorral
kapcsolatosan tartunk megbeszélést. Várjuk
azokat, akik a rendezésben részt kívánnak venni,
illetve műsorral kapcsolatban ötletekkel tudnának
segíteni, jöjjenek a megbeszélésre.
Szeptember 18-a a falu ünnepe. Településünk
történetéből is ismerhetjük, hogy templomunkat
1735-ben barokk stílusban állították helyre, amely
már ekkor a Szent Kereszt tiszteletére lett
felszentelve. Szent Kereszt Felmagasztalását
szeptember 14-én ünnepeljük, a búcsú mindig az
azt követő vasárnap van. E napi programok
falunkban:
• Az ünnepi szentmise 9.45-kor kezdődik a
Szent
Kereszt
Felmagasztalása
templomban.
• Bajnoki mérkőzés:
Petrikeresztúr - Alsónemesapáti
Tartalék mérkőzés kezdete: 14.00
Felnőtt mérkőzés kezdete: 16.00
• Búcsúi bál 21.00 órától kezdődik a
Művelődési Házban, zenél Éder Gábor.
Önkormányzati hírek
Petrikeresztúr Község Önkormányzata augusztus
elején tárgyalásokat folytatott Székelykeresztúr
város vezetőségével. Ennek apropója, hogy a
testvértelepülési
szerződés
szellemének
megfelelően, előzetes szóbeli egyeztetéseket
követően jövő évben, 2012-ben, várhatóan július
közepén (18-22) Fiatfalva lakói pár napot nálunk
töltenek. Önkormányzatunk igyekszik pályázati
forrásokat is keresni a találkozó finanszírozásához,
de mindenképpen szükséges a fogadó családok és
segítők közreműködése. Várjuk azoknak a
családoknak a közreműködését, akik eddig is
aktívan
részt
vettek
a
testvértelepülési
kapcsolatokban, és szívesen fogadjuk azok
segítségét
is,
akik
most
lépnének
a
kapcsolatrendszerbe.
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 jeles napok, ünnepek
Szeptember 5. Lőrinc napja, úgy nevezett
„rontónap”. Lőrinc sok kárt csinál, például
megrontja a vizeket, azokban már nem lehet
fürödni (hideg van), beleesik (máshol belepisil!) a

dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e nap után már
élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.
Szeptember 8. Kisasszony napja, Szűz Mária
születésének napja. Magyarországon kedvelt
búcsúnap.
Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása
ünnepén két történelmi eseményre is emlékezünk.
Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására,
másrészt visszaszerzésére. A szent Keresztet
Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona
találta meg Jeruzsálemben. A róla szóló legenda
szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy
beteghez
érintették,
és
amikor
Krisztus
keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult.
Az ereklyét, melyet később elraboltak a perzsák,
Herakleiosz császár 628-ban szerezte vissza, és
vitte őrzési helyére mezítláb, szegényes ruhában, a
saját vállán.
Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya napja.
Szeptember 21. Máté apostol és evengelista
napja.
Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Augusztusi eredmények:
08.21. Petrikeresztúr – Zalacséb: 3-3, 0-1
08.28. Vaspör – Petrikeresztúr 5-3, 0-1
Szeptemberi mérkőzések:
3.forduló 09.04 Petrikereszúr – Botfa 16.30 ill. 14.30
4.forduló 09.11. Csatár – Petrikeresztúr 16.30 ill. 14.30
5.forduló 09.18 Petrikeresztúr – Alsónemesapáti 16.00 ill.
14.00

6.forduló 09.25. Pölöske – Petrikeresztúr 16.00 ill. 14.00
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!
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

