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Októberi programok
Október 7-én, pénteken, 19.00 órai kezdettel lesz
a polgárőrség soron következő ülése a
Művelődési Házban, amelyen több fontos ügyet is
meg kell tárgyalni, többek között:
• Szüreti program biztosítása
• Halottak napi szolgálatszervezés
• Pénzügyi helyzet alakulása
Kérjük a tagságot, a napirendi pontok fontossága
miatt lehetőleg mindenki vegyen részt a gyűlésen.
Szüretei felvonulás és vigadalom
A szüret nem csak komoly munka, hanem régi
népszokásunk és ünnepünk. Az édes szőlő, és az
ebből készülő isteni nedű, a bor ünnepe. A szüret
mindig is fontos ünnep volt számunkra, és
szerencsére mindmáig megőrizte ezt az örömteli
jellegét szerte az országban. Talán nincs egy
másik nemzeti himnusz a világon a magyaron
kívül, amely azért mond köszönetet istennek, mert
borral és bőséggel ellátta az országot.
A szüret hagyományosan Szent Mihály napján,
azaz szeptember 29-én kezdődik, azonban ma
már a legtöbb helyen (nálunk is) korábban,
szeptember közepén is neki kezdenek a nagy
munkának. A kemény munka mellett jut idő
vidámságra és jókedvre is, ebben az időszakban
több helyen szerveznek szüreti mulatságokat,
felvonulásokat és fesztiválokat.
Hagyományainkat követve így tesszük mi is. Idén,
október 15-én lesz a szüreti felvonulás és
vigadalom, tervezett programok:
•
•
•
•

Gyülekező a sportpályán:
Felvonulás kezdete:
Műsor a művelődési házban:
Szüreti bál a művelődési házban:

14.30
15.00
18.00
20.00

A felvonulás szekerekkel, nótaszóval, tánccal és
természetesen a kisbíró által kihirdetett idei
strófákkal történik. A szokásnak megfelelően
várjuk a felvonulásban résztvevőket, és minden
lakost arra kérünk, kísérje figyelemmel a menetet.
Nem bánják meg!
Jó lenne, ha a továbbiakban is megmaradna
falunkban ez a szép hagyomány! Tegyünk érte
közösen!

Néptáncosok, táncosok figyelmébe! Október 4én, kedden 18. órakor próbálunk a szüreti
műsorra, mind a menettáncot, mind pedig a
modern táncot, melyet a művelődési házban
fogunk előadni október 15-én. Várunk benneteket!
A nyári pihenőt követően októbertől újra
elkezdődik a filmklub Az első vetítési időpont:
2011. október 28. péntek 19.00 óra! Várunk
benneteket!
Önkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy amint
már a héten is tapasztalhatták, ezentúl a
szervezett szemétszállítás nem pénteken,
hanem szerdánként lesz.
2011. október 8-án, szombaton lomtalanítási
akció lesz.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy reggel 7 órára
legyenek szívesek kirakni a hulladékot. A hulladék
nem tartalmazhat építési törmeléket és veszélyes
anyagokat (hűtőszekrény, gumi, festék, olaj,
permetszer).
Kutyatulajdonosok figyelmébe!
Fontos szabályokra szeretnénk felhívni a tisztelt
eb tulajdonosok figyelmét.
Kérjük Önöket, hogy a kutyákat kerítéssel elzárt
területen belül tartsák. A kutyák póráz nélkül nem
tartózkodhatnak közterületen (pl. járda, út,
temető). Az elmúlt időszakban több panasz is
érkezett a lakosságtól, hogy nyitott kapuk miatt a
kutyák szabadon kimehetnek a járdára, útra.
Kérjük a gazdákat, ne engedjék a kutyákat saját
kerítésükön kívülre, mert ez veszélyezteti a
lakosokat.
Másik fontos szabály, hogy a temetőbe tilos
kutyát, még pórázon is bevinni. Mindegyik kiskaput
megcsináltuk, azok zárhatók, kérjük a temetőbe
látogatókat, hogy ezeket ne hagyják nyitva, hogy
még véletlenül se fordulhasson elő, hogy kutyák
mehessenek be.
E szabályokról az önkormányzat állattartási
rendelete és a köz és magánterületek
köztisztasági rendelete is szól, azok betartása
minden itt élőre vonatkozik.

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.
2011. október 1-je és október 31-e között
népszámlálás kell tartani.
A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a
lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen
él.
Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet
kitöltheti önállóan, interneten vagy papíron,
valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az
internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011.
október 1. és 2011. október 16. között van
lehetőség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a
válaszadás kötelező! A kitöltött kérdőívek adatai
csak statisztikai célra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a
személyi
igazolvánnyal
együtt
érvényes
igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek
kell tekinteni őket.
Akik az adatszolgáltatási kötelezettségüknek a
fenti meghatározott időszak alatt nem tettek
eleget, azok 2011. november 1. és november 8.
között jelentkezzenek népszámlálási összeírás
céljából a körjegyzőségen.
Októberi jeles napok, ünnepek
Október 1. az Idősek Világnapja.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította
október 1-jét az Idősek Világnapjává.
Ezúton szeretettel köszöntjük községünk időskorú
lakóit, kívánunk jó egészséget mindnyájuknak.
Október 4. Assisi Szent Ferenc napja.
1181-ben született Assisiben. A ferences rend
megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet
hirdette. A hiedelem szerint, 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 15. Teréz napja
Szent Teréz a 16. században élt. Ez a nap sokfelé
a szüret kezdete, Egerben Teréz-szedés a neve. A
Bánságban és Bácskában asszonyi dologtiltó nap
volt, amikor nem moshattak és kenyeret nem
süthettek.
Október 20. Vendel napja
A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt
ír királyfi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz
szegődött, annak nyáját ellenőrizni. A jószágtartó
gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztelték.
Ha állatvész ütött ki, azt mondták Vendel viszi az

állatokat. E napon nem fogták be a jószágokat és
vásárra sem hajtották.
Október 21. Orsolya napja
A pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép az idő,
akkor karácsonyig meg is marad. Úgy vélték,
amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.
Október 23. Az 1956-es forradalom ünnepe
1989. október 23. óta a jeles nap kettős ünnep: az
1956-os forradalom kitörésének és a Magyar
Köztársaság kikiáltásának napja.
Wittner Mária : 1989. október 23.
Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,
ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése,
ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk.
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket,
ma lélekben Veletek emlékezünk.
A felnövekvő lelkes ifjúság
méltón he1yetekre áll.
És jön, jön az eleven áradat, kezükben apró kis
gyertya ég,
mintha tenyerén tartaná égő szívét.
Könnytől csillogó ezernyi szempár,
emelt fő és hatalmas méltóság,
ez hát a Nép,
a kicsiny és mégis oly hatalmas büszke
Magyar.
Október 26. Dömötör napja
E napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják.
Október 28. Simon-Júdás napja
Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Szeptemberi eredmények:
09.04. Petrikeresztúr – Botfa: felnőtt: 1-3, tart: 3-1
09.18. Csatár – Petrikeresztúr: 3-1, 5-1
09.18. Petrikeresztúr – Alsónemesapáti: 4-3, 1-0
09.25. Pölöske – Petrikeresztúr 3-1, 6-5
Októberi mérkőzések:
7.ford. 10.02 Petrikereszúr – Zalaháshágy 15.30 ill.
13.30
8.ford. 10.09. Bucsuszentlászló – Petrikeresztúr 15.30
ill. 13.30
9.ford. 10.16 Petrikeresztúr – Salomvár 14.30 ill. 12.30
10.ford. 10.23. Bagod – Petrikeresztúr 14.30 ill. 12.30
11.ford. 10.30. Petrikeresztúr – Lakhegy 14.30 ill. 12.30
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