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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt júliusban
Július 7-én, szombaton Nagylengyelben volt
kulturális kavalkád, ahol a petrikeresztúri
gyerekek is felléptek.
Július 11-én, szerdán, ebéd után érkeztek meg
erdélyi vendégeink. Csütörtökön gyalogtúrával
mentünk Pató-hegyre. Egész napos programmal,
sétákkal, közös zenéléssel, énekléssel töltöttük a
napot.
Pénteken
a
vendégek
számára
szabadprogram volt, hisz eközben már
megkezdődtek a két napos falunapi program
előkészítő munkái.
A falunapi rendezvényünk péntek estétől
szombat éjjelig lett tervezve. Így is alakult, a
pénteki feladatoknak már korán reggel neki
kezdtünk. Reggel 7 órakor már Horváth Péter
teherautóval, a többiek pedig személyautóval
elindultak a színpadért. Délelőtti órákban már állt
is a színpad, az asztalok, padok a helyükön
voltak. Eközben a művelődési házban is nagy
volt a sürgés-forgás, az asszonyok nekiálltak a
rétes gyúrásának, nyújtásának. Az ügyes csapat
túrós, káposztás, tökös-mákos és krumplis
tölteléket készített. Végül is 33 tepsi rétest
sikerült készíteni.
Este 6 óra felé a fellépők is megérkeztek,
öltözködtek. Sajnos az időjárás egy kicsit
viccelődött, de amire a műsor kezdődött már
éppen hogy csak csepergett egy kicsit. A műsor
kezdetére teltház lett a fesztiválsátorban,
nemcsak a vendégek és falubeliek, de a
környező településekről is érkeztek nézők. A
műsor talpalávalóját Kiss Judit és népi zenekara
húzta, a táncosok csoportját a helyi, a
becsvölgyei és zalaapáti táncosok adták. Komoly
szerep jutott a vőfélynek, melyet Durgó Tibor
személyesített meg. A műsor igazi lakodalmi
bevonulással
kezdődött,
mennyasszony,
vőlegény, násznép szépen sorakoztak. A régen
szokásos lakodalmak hagyományait ébresztették
újra az előadók, leginkább Vajda József
gyűjteményei alapján, művészeti vezető Kiss
Molnár István volt. A közönség részese volt a
produkciónak, volt kásapénz-szedés, vonatozás
és mivel nem hiába készült a sok rétes: a
lakodalmi menü-sor egyik kedvenceként a
fesztiválsátor asztalaira mind-mind került egy-egy
tányér finom rétes. A műsor jó hangulatot hozott,

hisz – főleg a fiatalok – még sokáig beszélgettek,
sörözgettek.
Szombaton újult erővel indultunk neki a napnak.
Kicsit rendet raktunk, összeszedtük a szemetet,
eligazítottuk az asztalokat, előkészültünk az
ünnepségre. A beígért reggeli ébresztő sem
maradt
el.
Már
szerdán
a
megyei
katasztrófavédelmi
szakemberek
instrukció
alapján
kipróbáltuk
a
művelődési
ház
tetőszerkezetén elhelyezett rádiós rendszert. Azt
akartuk, ha erről szólalt volna meg az ébresztő,
de sajnos nagyon kicsi hatósugárban lehetett
hallani. Így hát más megoldáshoz folyamodtunk,
mert hát a találékonyságunk azért mégis csak
megvan. Két „dübörgős” autó elé két polgárőr
járművet állítottunk, így indult útnak a menet. Az
egyik csapat Győrfiszegben kezdett, míg a másik
a Kossuth utca északi végén.
Közben a konyhában igen nagy volt újra a
sürgés-forgás, hisz mára már ebédre vártuk a
magyarkeresztúriakat és a murakeresztúriakat is.
Kint az udvaron is elkészült a főzőcsapatok
helye, a kondérok, üstök, no meg perszer a
gulyáságyú mind-mind csatarendbe került.
A finom ebéd után du. 2 óra felé megérkezett
országgyűlési képviselőnk, Vígh László is.
Megnyitottuk a főzőversenyt, majd fél háromkor a
meghirdetett időben elkezdődött a kopjafánál az
ünnepség. Az ünnepségen megemlékeztünk
Székelykeresztúr, Fiatfalva és Petrikeresztúr
barátságáról, de a többi vendégtelepülésekkel
való jó kapcsolatról. Ünnepi gondolataiban
képviselő úr is a határon túli magyarokkal való
kötelezettségeinkről beszélt. A fiatfalvi Árus Lajos
bácsi gondolatai könnyeket fakasztottak a
résztvevők szemeibe. Végül emlékszalagokat
kötöttünk a kopjafára és együtt énekeltük – Szili
Ernő zenéje alatt – himnuszainkat.
Az ünnepség után kezdetét vette a kulturális
műsor, műsorvezetőnk Pálfi Tibor volt. A helyi
fellépők mellett a nagylengyeli Tini Girls
tánccsoport, Zalaegerszegről az Építők Vadrózsa
Dalköre, hastánccsoport is fellépett. Leginkább a
gyerekeknek, de minden korosztálynak vidám
perceket hozott Mutyi bohóc show műsora. A
műsor zárásaként – e nap nem először – a helyi
színjátszó csoport fakadt dalra. A zenei alapot
Horváth László és Szombathelyi Attila gitárosok
adták. Az utolsó számban színpadra lépett
Gérczei Béla is, és a rögtönzött asszonykórus
egy Rolling Stones feldolgozással, a Hanky Tank

Woman-nel szórakoztatta a nagyérdeműt. Soksok taps jutalmazta a produkciót.
A produkciók közben már elkészültek a finom
ételek, egy-egy tányér pörköltre hivatalos volt
minden jelenlévő. A hat főzőcsapat mindegyike
nagyon finom ételt készített, de a szigorú zsűri a
polgárőrség
csapatát
hirdette
legjobbnak.
Főzőcsapatok
voltak:
Magyarkeresztúr,
Győrfiszeg, Gombosszeg, Patóhegyi csapat,
polgárőrség csapata és még egy baráti társaság
Arany-Szombat néven.
Az igazi hangulat csak ezután kezdődött el,
hiszen rövid technikai szünet után a Flamingó
együttes pillanatok alatt fantasztikus hangulatot
keltett a táncparketten (ill. táncfüvön). Sajnos a
délutántól bennünket kerülgető vihar éjjel 11 óra
körül hozzánk is érkezett. Gyors pakolás után
azonban a művelődési ház nagytermében
folytatódott a buli azok számára, akik nem ijedtek
meg a vihartól. Hajnali 3 óra után sétáltunk haza.
Fiatfalvi vendégeink vasárnap ebéd után indultak
haza.
A 2012. július 13-14-i rendezvény, illetve a
testvértelepülésünkről
érkezett
vendégek
fogadása összetett, sokrétű feladatot jelentett
községünk számára. Ezekkel a feladatokkal
közösségi munkával tudtunk megbirkózni. A
vendégfogadáshoz, a programokhoz nagyon sok
anyagi segítséget és kétkezi munkás segítséget
kaptunk az itt élőktől. Petrikeresztúr Község
Önkormányzata ezúton köszön meg minden jó
szándékú segítséget.
Augusztusi programok
Augusztus 7-én, kedden 19.00 órai kezdettel lesz
a polgárőrség soron kívüli ülése, ahol az
alapszabály törvényszék általi módosításait
tárgyalja meg az egyesület. Ezen kívül az új
polgárőr igazolványok intézésének menetét
beszélik meg. Az egyesület vezetősége kéri a
tagságot, hogy aki még nem adta le az
adatlapját, legkésőbb augusztus első hetében
(ezen a héten) töltse ki és adja le a presszóban.
Kedves gyerekek!
Az idén sem marad el azoknak a gyerekeknek, a
kirándulása, akik a közösségi életben dolgoznak.
Augusztus 11-ére, szombatra tervezünk egy
strandolással
egybekötött
kirándulást
Bázakerettyére és környékére.
Utazás a létszámtól függ! (nagyobb létszám
esetén busszal megyünk)
Vörös Andi várja a jelentkezéseteket.
(Kérjük a szülőket, beszéljék meg, hogy esetleg
ki tudna autóval jönni.)
Augusztus 18-án, Barlahidán lesz falunap, ahol a
petrikeresztúri gyerekek is szerepelni fognak.

Augusztus 24-26-a között kerül sor az idei
Keresztúr Nevű Települések Találkozójára
Sajókeresztúron. Petrikeresztúr község 32 fővel
vesz részt a rendezvényen, akik már előzetesen
befizették a részvételi költséget.
Dr. Papp Simon Általános
Iskola hírei:
• Tankönyvárusítás:
augusztus 27-28,
8.00-16.00 óra között
• Tanévnyító ünnepség:
augusztus 31. 16.00
óra
Augusztusi jeles napok, ünnepek
Augusztus 10. Lőrinc napja
A közhiedelmek szerint a dinnye e naptól már
olyan finom. Úgy is mondják, hogy lőrinces,
lucskos lesz.
Augusztus 13. A világosi fegyverletétel napja
(1849). Ez a nap a balkezesek világnapja is.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja
Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli
az egyház. Sokfelé búcsúnap.
Augusztus 20. Szent István napja. Államalapító
királyunk ünnepe.
Mária Terézia 1774-ben országos ünnepé
nyilvánította.
Első
alkalommal
1818-ban
rendeztek ünnepélyes körmenetet Szent István
jobbjának tiszteletére.
Augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Augusztus 5-én, vasárnap Nagylengyelben, a
helyi búcsú alkalmával 17.00 órakor lesz
felkészítő, barátságos mérkőzés.
Augusztus 12-én, vasárnap 17.00 kezdettel
Magyar Kupameccs lesz hazai pályán:
Petrikeresztúr - Z.Becsali,Tungsram Lse
Az őszi forduló augusztusi mérkőzései:
08.18. szombat 15.00/17.00 Alsónemesapáti –
Petrikeresztúr
08.20 hétfő 15.00/17.00 Petrikeresztúr – Sárhida
08.26.
vasárnap
15.00/17.00
Botfa
Petrikeresztúr
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