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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
TÁJÉKOZTATÓ
Petrikeresztúr
Önkormányzata
az
Emberi
Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2013.
évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a jelenlegi és
leendő felsőoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév
első félévére vonatkozóan.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében ( a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtaniuk
a pályázóknak 0 körjegyzőségre 2012. november
23-ig.
A
pályázati
kiírás
megtekinthető
a
http://www.emet.gov.hu oldalon.
Ez történt októberben
2012. október 13-án volt településünkön a szüreti
mulatság.
A délelőtti rossz idő egy kicsit megzavarta a
programot, no meg a szervezőket. Délutánra
azonban elállt az eső és összeszerveződött a
menet. A lovasok egy része nem mert vállalkozni
a kocsikázásra, de Varga Laci és lovai bátrak
voltak és élére álltak a menetnek. A szekeret két
terepjáró követte, melyek a táncosokat és
énekeseket vitték.
A kicsit fagyos csapat Győrfiszegbe menetelt
először, ahol a szokásos kedves fogadtatás várta
őket. A kisbírónak kétszer is el kellett mondania
idei hirdetnivalóját, mert a vidám fogadtatás kicsit
hangosra sikeredett. A csoport fel is melegedett a
feldíszített buszváró mellett, hisz nemcsak
sütemény, kalács, pogácsa, de pálinka, bor is volt
a kínálatban.
A Kossuth utcán is több helyen megállt a
felvonuló csapat, a kisbíró kihirdette az idei
rigmusokat, a táncosok vidám táncot roptak. A
presszó előtt újból sikerült egy kis „melegséget”
összeszedni, ezért is esett olyan nagyon jól
Horváthné Jutka még forró pogácsája, amely
éppen abban a pillanatban „ugrott ki” a tepsiből,
mikor odaért a menet. A postánál fordult meg a
csoport, majd visszaérkeztek a művelődési
házhoz, ahol volt még egy kis idő pihenni a műsor
előtt.

A szüreti műsor 17.30-kor kezdődött a művelődési
házban, műsorvezetője Horváth Richárd volt. A
kisbíró – Nagy Bence – újból kihirdette az idei
szüreti tudnivalókat és báli beharangozót. Majd a
helyi gyerekek, verses, mesés őszköszöntő
műsora következett. Ezt követően a néptáncosok
egy vidám táncot roptak. Vendégszereplőként a
gellénházi 2. osztályos kisdiákok műsora
következett,
melyben
versekkel,
dalokkal,
táncokkal köszöntötték a szüretet, az őszt.
A helyi „komédiások” két vidám darabbal
szórakoztatták a közönséget. Először Juliska és
Mariska
pletykálkodott
egy
nagyot,
csúcsformában voltak a „hölgyek”, a világ és falu
dolgait beszélték meg. A másik jelenet egy népi
komédia volt, A beteg disznó címmel. A
történetben nagyon beteg volt a gazda is és
Samu, a kandisznó is. A bonyodalmak végére
azonban mindketten meggyógyultak, és se
böllérre, se orvosra nem volt szükség. A darab
rengeteg nevetést, vidámságot hozott a
műsorban. A műsor zárásaként a gellénházi
Vajda
József
népdalkör
és
Galagonya
citerazenekar adott fergeteges műsort.
Ezt követően zenés nosztalgia estre került sor,
ahol a talpalávalót id. Pirzsók László szolgáltatta.
Október 20-án polgárvédelmi gyakorlatra került
sor a településen. Törvényi szabályozás miatt
minden
településen
helyi
polgárvédelmi
szervezetnek kellett megalakulnia. Így történt ez
Petrikeresztúron is, ahol 20 fővel ez év
augusztusában létrejött a csoport. A Megyei
Védelmi
Bizottság
anyagi
és
szakmai
támogatásával jött létre a gyakorlat. Ezt
megelőzően
16-án,
kedden
törzsvezetési
gyakorlat is volt, ahol alapvető információkat
szereztek a résztvevők a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos törvényi szabályozásról, a települési
polgárvédelmi feladatokról, és előkészítették a
szombati tényleges gyakorlatot. A keddi
tájékoztatóban
és
a
szombati
gyakorlat
levezetésében a Lenti Tűzoltóság munkatársai
vették részt: Stocker Dávid százados (lenti tűzoltó
parancsnoka), Tóth Tibor alezredes és Vörös
Istvánné főmunkatárs, a jegyzőség részéről
Domján Lászlóné, aki a térség katasztrófavédelmi
referense.
A szombati időjárás igazán kedvezett a gyakorlat
végrehajtására. Rövid eligazítás után, reggel 8
órakor már munkában is volt a 2 raj. Mindkét
csoportnak
vízelvezető
árkok
tisztítását,
mélyítését kellett végezni. Kézi munkával az Ady
utcában, míg gépi segítséggel és természetesen

kézi munkával a Győrfiszegi utcában végezték
feladatukat a polgárvédelmi egységek.
A támogatás finanszírozta a kötelező napi ellátás
költségeit,
az
üzemanyagköltséget,
védőfelszerelések, eszközök (ásó, lapát, talicska,
áramfejlesztő) beszerzését. Az anyagi támogatás
mellett az elvégzett munka is hasznos volt. Ezen
felül betöltötte azt a legfontosabb célkitűzést, mi
szerint a település lakossága felkészült a
veszélyek
elhárítására,
a
megalakult
polgárvédelmi szervezet összekovácsolódott. A
csoport egy fegyelmezett, de jó hangulatú napot
töltött együtt. Köszönet a szervezet tagjainak, és
a szakmai munkát segítő szakembereknek.
Október 27-én településünk is képviseltette magát
- a térségben minden évben megrendezésre
kerülő - Gesztenye Fesztiválon, melynek idén
Lickóvadamos adott otthont. Hét csapat
jelentkezett idén a versenyre, ahol ügyességi és
fejtörő játékok váltották egymást.
A keresztúri csipet-csapat 2. helyezett lett.
Novemberi programok
Meghívó! November 10-én, szombaton 18.30 órai
kezdettel egy ének-klubot szeretnénk indítani. Az
elmúlt évek munkái már bebizonyították, hogy a
zene, a dal varázsa összehozott egy jó csapatot.
Néha nehezen indult el egy közös feladat, a
végére azonban mindig jól sikerült, és élmény volt
együtt
énekelni.
Ezt
szeretnénk
újból
felébreszteni, és ha elég kedvet találunk ehhez
másokban is, akkor hetente, két hetente (ahogy
megbeszéljük) összejönnénk, tanulnánk új
dalokat, úgy hogy mindenki zenei ízléséből
válogatnánk. Várjuk azokat, akik szívesen
folytatják az eddig megkezdett munkát, de azokat
is, akik most csatlakoznának hozzánk. Szeretettel
vár benneteket: a keresztúri csipet-csapat!
November 30-án, pénteken este 19.00 órakor lesz
a polgárőrség soron következő ülése.
A művelődési ház (könyvtár) – a megszokottól
eltérő - nyitvatartási rendje az ünnepek miatt:
• november
2-án,
pénteken
zárva,
november 9-én, pénteken és 10-én,
szombaton nyitva lesz.
Ne feledjük: december 2-án, már advent első
vasárnapja!
Gyerekeknek fontos információ: december 6-án
kis falunkba is ellátogat a mikulás, legyetek
nagyon jók addig is!
Novemberi jeles napok, ünnepek
November 1. Mindenszentek ünnepe
November 2. Halottak napja

Mikor harang kondul...
Mindenszentek napján,
Mikor harang kondul,
Felderengnek arcok
Gyertyalángokon túl.
Nyújtanád a kezed,
Ám el sosem éred,
Szemedből pár könnycsepp
Az arcodra téved.
Miközben az emlék
Ellobban a lánggal,
Köszöntsd mindnyájukat
Csendben egy imával.
November 11. Márton napja. A középkor egyik
legnépszerűbb szentje, kultusza hazánkban is
virágzott: emlékét helynevek is őrzik. Ma is
országszerte ünneplik Márton napját. Ezen a
napon ludat illik enni, mert, „aki Márton-napján
nem eszik libát, az majd egész évben éhezik”.
November 19. Erzsébet napja. Árpádházi Szent
Erzsébet (1207-1231) a katolikus egyház egyik
legtiszteltebb női szentje. Időjárásjóslás fűződik
ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt
mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
November 25. Katalin napja. Szent Katalin a IV.
században élt, hitéért mártírhalált halt. A
házasságra vágyó lányok védőszentje. Napjához
férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. A
vízbe tett gyümölcság, ha kizöldül karácsonyig, a
lány közeli férjhez menetelét jósolja. Az ágat
katalinágnak, katalingallynak nevezik.
November 30. András napja. Szent András
apostol a keleti egyház védőszentje az I.
században élt. A hagyomány szerint átlósan
ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért hívják az
ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a
legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Az őszi forduló további mérkőzései:
11.04. 13.30 Nagylengyel – Petrikeresztúr
11.11. 13.30 Petrikeresztúr – Pacsa
11.18. 13.00 Németfalu – Petrikeresztúr
11.25. 13.00 Petrikeresztúr – Zalabaksa
November eredmények:
8. forduló Kertváros - Petrikeresztúr 4-2
9. forduló Petrikeresztúr – Gellénháza 4-0
10. forduló Nemesrádó – Petrikeresztúr 2-1
11. forduló Petrikeresztúr – Páterdomb 3-2
Az egyesület 2012. december 1-én tartja évzáró
bankettjét.
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