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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt októberben
Őszi program a hagyományok jegyében
Régi hagyományt ápol közösségünk azzal,
hogy minden évben a szüret végeztével, színes
programmal várja az itt élőket és a
kíváncsiskodó szomszéd települések lakóit is.
Idén is az elmúlt évek hagyományait követtünk,
azonban az idei rendezvény kibővült, hisz a
térségben évek óta nagy sikerrel zajló
gesztenyefesztivált is megrendeztük. Így aztán
zsúfolt nappá vált október 6-a.
Délután
13.00-kor
kezdődött
a
gesztenyefesztivál, amely érdekes játékokból
állt. Voltak gondolkodtató feladatok és
ügyességi játékok is. Kiderült ki mennyire ismeri
a zenét, a lekvárok mennyire ismerhetőek fel
ízűkről. Érdekes feladat volt újságcikk részletek
alapján felismerni térségünk településeit, azok
rendezvényeit. A feladatok az izgalom mellett
sok vidámságot is hoztak. 4 település
(Petrikeresztúr,
Nagylengyel,
Ormándlak,
Lickóvadamos) 6 csapata mérte össze
ügyességét és tudását.
A fesztivál után kezdetét vette a szüreti
felvonulás, melyre a kicsit hűvös idő ellenére is
sokan kíváncsiak voltak. Külön köszönet illeti
azokat, akik készültek a felvonulók fogadására,
sütikkel, pogácsával, borral.
A műsor 18.00 órakor kezdődött a művelődési
házban, ahol a helyi fellépőkön kívül népdalokat
énekelt a novai Gubinecz Ákos, táncra perdült a
Cserta Néptáncegyüttes. A műsor után
díjazásra kerültek a diós és gesztenyés
sütemények, amelyekből 14 készült, és együtt
fogyasztottuk el őket. A nap vidám hangulatú
bállal zárult.
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzata
pályázatot nyújtott be és nyert is a Leader
programban, így e program megvalósítása nem
terhelte az önkormányzat költségvetését.
Önkormányzati hírek
Főiskolások, egyetemisták figyelmébe ajánljuk!
Településünk idén is csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Petrikeresztúr Önkormányzata az Emberi
Erőforrás
Minisztériummal
együttműködve
2014. évre is kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot a jelenlegi és leendő
felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014.

tanév második és a 2014/2015. 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/palybele
p.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok
feltöltése
a
csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a Gellénházi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz Gellénháza, Kossuth utca 2. szám
kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes.
A
pályázati
kiírás
megtekinthető
a
http://www.emet.gov.hu oldalon.
A pályázat rögzítésének és a Közös
Önkormányzati Hivatalhoz történő
benyújtásának határideje:
2013. november l5.
A pályázattal kapcsolatos információkról a
Közös Önkormányzati Hivatalban – Gellénháza,
Kossuth utca 2. szám: Fülöp Józsefné
ügyintézőnél Tel: 92/566027/18 mellék – lehet
érdeklődni.
Polgárőr Egyesület hírei
Továbbra is arra kérjük a lakosokat, legyenek
éberek, figyeljenek egymásra, ne engedjenek
idegeneket a lakásukba, figyeljenek az idegen
autókra is.
A polgárőrség állandóan hívható száma: 202912320.
A polgárőrség novemberi ülése: november
29. péntek 19.00 óra.
A Gellénházi Rendőrőrs telefonszáma: 06 306335694, amely átkapcsol a zalegerszegi
ügyeletre, amennyiben nincs szolgálat a
rendőrőrs területén.
Körzeti megbízotti feladatokat Szerdahelyi
Ádám főtörzsőrmester lát el a faluban.
Elérhetősége: 06 30 6507509.
Színjátszó csoport, énekkar hírei:
Novemberi próbák időpontjai: 8. péntek, 12.
kedd, 22. péntek, 29. péntek, mindig 18.00 óra.

Községi Sportegyesület hírei
Mérkőzések eredményei:
09.29. Petrikeresztúr – Zalabaksa 1-3
10.06. Petrikeresztúr – Tormafölde 3-2
10.13. Petrikeresztúr – Mumor 6-0
10.20. Csömödér-Kissziget – Petrikeresztúr 0-6
10.27. Petrikeresztúr – Bárszentmihályfa 2-2
A 2013/14 évi bajnokság őszi fordulója lezajlott.
Csapatunk a tabella 5 helyén áll.
Az őszi forduló értékelésére, a tavaszi idény
feladatainak megbeszélésére az évzáró
banketten kerül sor: november 16-án,
szombaton.
Novemberi jeles napok, ünnepek
November 1. Mindenszentek napja
November 2. Halottak Napja
Sok európai országban – köztük hazánkban is–
szokás, hogy az emberek meglátogatják és
rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját,
virágot visznek és gyertyákat, mécseseket
gyújtanak mindenszentek napján, illetve a
halottak napján. A gyertya fénye az örök
világosságot jelképezi, a katolikus egyház
szertartása
szerint
a
"temetők
nagy
keresztjénél",
a
"mindenki
keresztjénél"
elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és
megáldják az új síremlékeket.

meleg köpenyének felét egy nélkülöző
koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent
Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem
a hadsereget, hanem Istent szolgálta,
megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót
cselekedett. Jóságáról még életében legendák
keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda
szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő
küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak
óljába
bújt.
A
szárnyasok
azonban
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási
zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét.
Mártont 371-ben püspökké szentelték és
haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a
rászorulókat
November 19. Árpádházi Szent Erzsébet napja
A legenda szerint rózsává változott mikor atyja
kérdőre vonta a szegényeknek a kötényében
vitt alamizsna miatt.
November 25. Katalin napja
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog,
viszont ha Katalin locsog, akkor karácsony
kopog.”
Ez a nap a Magyar Labdarúgás Napja is.
November 27. a Nobel-díj alapításának napja
November 30. András napja
A néphiedelem szerint az egyik legjelentősebb
házasságjósló, varázsló nap.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Suha Dávid István: Gyertyafény
Égjen a gyertya mindazokért,
kik már nem lehetnek velünk,
kikre örökké a szívünkben emlékezünk.
Virágkoszorúkkal kifejezni sem lehet,
hogy mennyire szerettünk benneteket.
Az égnek csillagai most értetek ragyognak.
Adjuk hát mi is tiszteletünket e napon
szeretett halottainknak.
November elseje a ti napotok,
égjenek a gyertyák értetek és a csillagok!
Településünkön, 1-én, pénteken 15.00 órakor a
templomban lesz ünnepi szentmise, majd 2-án,
szombaton 16.00 órakor a temetői keresztnél
lesz halottak napi imádkozás.
November 11. Márton napja
A legenda szerint Szent Márton a Római
Birodalom Pannónia tartományának Savaria
nevű városában (mai Szombathely) látta meg a
napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római
tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár
katonájaként szolgáló Márton a franciaországi
Amiens városában egy hideg téli estén odadta

Az alábbi gondolatokat az érintett család
kérésére tesszük közzé:
„Köszönöm Keresztúr!
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani
testvérem családja nevében. Megvallom
őszintén, mikor felmerült bennünk a gondolat,
hogy gyűjtögessünk, nem bíztam benne.
Köszönöm Önöknek, Nektek, hogy nagyon
pozitív
irányba
kellett
csalódnunk
az
emberekben. Nagyon jó érzés volt látni, hogy
ebben a nehéz világban is mennyi a
jószándékú ember. Sokan segítettek és olyan
emberek is, akik szinte nem is ismernek. Még
egyszer ezer köszönet mindenkinek és
megígérem, jó helyre kerül a pénzük.”
Horváthné Brigitta
Szerkesztői kiegészítés: a nehéz helyzetben,
betegséggel küzdő családot továbbra is tudják
támogatni a boltban kihelyezett ládikába tett
adományokkal.
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