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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosok!
Várhatóan 2012. október első két hetében
kátyúzás lesz a Győrfiszegi úton és az Ady
utcában is. A munkálatok során a nagyobb
kátyúkat felvágjuk, kiigazítjuk, majd ezt
követően kerül aszfaltozásra.
A munkálatok miatt előfordul, hogy napokig az
eddiginél is nagyobb lyukakkal találkozhatnak.
Kérjük,
hogy
saját
érdekükben
ne
közlekedjenek gyorsan, kerüljék ki a kátyúkat.
Megértésüket köszönjük!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a
kátyúzással egyidőben a Győrfiszegi átkötő útra
és falurészi útra is 10 tonnás súlykorlátozás
lesz bevezetve. Ezzel az intézkedéssel
szeretnénk
megvédeni
az
érintett
útszakaszokat a nagyobb igénybevételtől.
Amennyiben lakossági célra szükségük van az
út 10 tonna őszteher súlynál nagyobb
használatára,
kérem,
keressenek
meg
bennünket.
(Egyedi engedélyre egy esetleges rendőri
ellenőrzés miatt van szükség.)
Képviselő testület
Októberi programok:
2012. október 6-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).
Felhívás a lakossághoz!
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület a
lomtalanítási akcióval együtt fémhulladék
gyűjtést szervez. Kérjük azokat a lakosokat,
akik otthonában, udvarában van fémhulladék,
és egyedi elszállítást nem tettek, illetve nem
tesznek, most tegyék még a falu közbiztonsága
érdekében! Az összegyűjtött fémhulladék
leadásából keletkezett bevétel a polgárőrök
munkáját segíti, a település közbiztonságát
növeli.

Azt kérjük a tisztelt lakosságtól, hogy a
felajánlott fémhulladékot ne helyezzék ki
lomtalanításkor. Polgárőrök vállalták, hogy
azokat egyedileg gyűjtik össze. Minden
településrészen lesz egy felelős, aki összefogja
a
feladatokat.
Kérjük
a
következő
polgárőröknek
szóljanak,
ha
van
fémhulladékuk: Szép István (falugondnok),
Szabó László, Konc Tamás, Horváth János,
Péntek Sándor, illetve a presszóban is
hagyhatnak üzenetet.
Tisztelt Lakosok!
Sajnos egyre nagyobb gondot kell fordítanunk
közbiztonságunkra. Legtöbbet akkor tudnak
tenni érte, ha figyelnek egymásra: ha a faluban
poroszkáló idegen autókat megfigyelik, a
rendszámokat eljuttatják a polgárőröknek, ha
jobban figyelnek saját értékeikre, bezárják a
hátsó kamrákat, pincéket még nappal is.
Higgyék el, szükség van erre, hisz a
szomszédos településeken is voltak hívatlan
„vendégek” az elmúlt időkben is. A polgárőrök
munkájukat az önkormányzati segítségen felül
saját anyagi szerepvállalásukkal végzik. A
fémhulladék
felajánlásával
segíthetik
a
polgárőrség áldozatos tevékenységét, falunk
közbiztonságát!
2012. október 6-án Becsvölgyén lesz a VII.
Göcseji Szüreti Fesztivál.
2012. október 13-án lesz településünkön az
idei szüreti mulatság.
Az elmúlt évek hagyományait követjük az idén
is, de a program során lesznek újítások is, és
az időjárástól is függ.
Jó idő esetén a kisbíró végig hirdeti a szüret
végét, a mulatság kezdetét, hideg idő esetén a
művelődési házban kezdődnek a programok. A
felvonulást követően a művelődési házban ősz
köszöntő, vidám szüreti műsor következik, ahol
fellépnek a helyi iskolások, a gellénházi
általános iskola 2. osztályos kisdiákjai, a helyi
felnőtt színjátszók, és a Vajda József népdalkör
is.
A műsort követően zenés nosztalgia estre kerül
sor, ahol a talpalávalót id. Pirzsók László
szolgáltatja. A zenés estre való belépés
díjtalan, és minden korosztályt várunk. Az est
során lesz zsákbamacska a gyerekeknek,
illetve tombola is. Ezek bevételét helyi

gyermekprogramokra fordítjuk. A felajánlásokat
szívesen
fogadjuk
a
művelődési
ház
nyitvatartási idejében.
A
részletes
programot
plakátokból,
szórólapokból ismerhetik meg.
Évszázados hagyomány az aratás, a szüret, az
őszi betakarítás utáni mulatság megtartása. A
kemény munka után még nagyszüleinknek,
szüleinknek is jutott ideje a megérdemelt
vidámságra és jókedvre. „Hagyomány nélkül
sem nemzeti lélek, sem civilizáció nem
lehetséges”. (francia filozófus gondolata). Így
kell, hogy legyen ez még egy kisfalu életében
is, mint a miénk. Az elmúlt években a falu több
pontján is (pl. Győrfiszeg) szeretettel várták a
felvonulókat, táncosokat! Reméljük idén is így
lesz! Tiszteljük meg azokat, akik lelkesen
dolgoznak a helyi szüreti program sikeréért!
Várjuk Önöket a vidám menetben, várjuk
Önöket a művelődési házban!
Szüreti műsor próbái:
Néptánc-próbák: 5-én és 12-én, pénteken
18.00 órától.
Gyermekek próbái: 9-én, kedden és 12-én,
pénteken 17.30-tól.
Főpróba: 12-én, pénteken 19.00 órától.
Tombolák csomagolása, egyéb előkészületi
munkák: 12-én, pénteken 17.00 órától
folyamatosan.
Október 20-án Nagylengyelben lesz szüreti
mulatság.
Október 20-án polgárvédelmi gyakorlat lesz a
településen. A törvényi változások miatt minden
településen helyi polgárvédelmi szervezetnek
kell léteznie, az esetleges katasztrófák
elhárítása érdekében. Lakosságszámtól függő
ezek létszáma, Petrikeresztúron 20 fős a
szervezet. Tagjai: önkormányzati képviselők,
szociális
gondozók,
polgárőrök.
20-án
eskütételt követően gyakorlatra kerül sor.
Ennek során vízelvezető árkok tisztítását,
mélyítését végzik.
26-án, pénteken 19.00 órakor
polgárőrség soron következő ülése.

lesz

a

Október 27-én - a térségben minden évben
megrendezésre kerülő - Gesztenye Fesztiválra
kerül sor. Idén Lickóvadamos ad otthont a
programnak. Várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen mennének a vidám versenyre, vagy
drukkolnának a keresztúri csapatnak. Vörös
Andrea várja a jelentkezéseket!

Októberi jeles napok, ünnepek
Október 4. Assisi Szent Ferenc napja, akik 1181ben született Assisiben, a ferences rend
megalapítója, az evangéliumi szegénységet
hirdette.
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja
Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékére
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert "megbűnhődte már e nép"!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét...

Október 8. Magyarok Nagyasszonya ünnep
Október 15.Avilai Szent Teréz napja
Október 20. Vendel napja. E napon fogták meg a
jószágokat és vitték őket a vásárra.
Október 21. Orsolya napja. A pásztorok úgy
tartották, hogy amilyen ezen a napon az idő,
olyan lesz a tél is.
Október 23. A forradalom napja, az 1956-os
eseményekre emlékezünk.
Október 26. Dömötör napja. Az e napi hideg
szelet a kemény tél előjelének tartották
Október 28. Simon-Júdás napja
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:
Az őszi forduló további mérkőzései:
10.07. 14.00 Kertváros – Petrikeresztúr
10.14. 14.00 Petrikeresztúr – Gellénháza
10.21. 13.30 Nemesrádó – Petrikeresztúr
10.28. 13.30 Petrikeresztúr – Páterdomb
11.04. 13.30 Nagylengyel – Petrikeresztúr
11.11. 13.30 Petrikeresztúr – Pacsa
11.18. 13.00 Németfalu – Petrikeresztúr
11.25. 13.00 Petrikeresztúr – Zalabaksa
Októberi eredmények:
5. forduló Petrikeresztúr – Zalatárnok 0-4
6. forduló Alibánfa - Petrikeresztúr 0-1
7. forduló Petrikeresztúr – Lakhegy 4-1
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