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Keresztúr Nevű Települések XIV.
Nemzetközi Találkozója
Murakeresztúr 2013. augusztus 9-10.
Programok:
Augusztus 09. (péntek)
10.00 Ünnepélyes
felvonulás
a
rendezvény helyszínére, a sportpályára
10.30 Megnyitó kezdete
Ünnepi köszöntőt mond:
Prof. Dr. Gadányi Károly és Hepp Mihály
a rendezvény fővédnökei,
Kovács József, a
KNTSZ elnöke,
Gérczei
Mónika
Petrikeresztúr
polgármestere,
Pavlicz
Lajos,
Murakeresztúr
polgármestere.
A szövetség zászlajára szalagot köt Pavlicz
Lajos Murakeresztúr község polgármestere
Poszthumusz díj átadása
Ezt követően:
Zrínyi Kadétok avatása a csáktornyai
Zrínyi Gárda, a Magyar Kultúra Lovagjai,
Murakeresztúr község polgármestere, Papp
Ferenc ezredes közreműködésével
14.30 Kiállítás megnyitója a Művelődési
Házban Zeljko Hudek (Horvátország) és a
Ludvig Művésztelep alkotóinak közös
kiállítása
15.30
Szekcióülések a Művelődési
Házban.
- településfejlesztés, helyi intézmények és
az EU
- fiatalság generációs fejlődése
- hagyományőrzés
- környezetvédelem témakörben
13.40 - A Keresztúrok művészeti
csoportjainak
bemutatkozása
a
fesztiválsátorban
Benne: 18.30
Petrikeresztúr
bemutatkozik
Esti programok:
20.00 Vlado Kalember és a Komete
csapat Vendég előadó műsora (horvát)
kb. 22.30 Utcabál: Sumartonski Lijepi
Dečki

Augusztus 10. (szombat)
10 00 Keresztúrok Keresztjének avatása
a Milleneumi parkban
11.00 Ünnepélyes
közgyűlés
a
Művelődési Házban
11.30 A
Keresztúrok
művészeti
csoportjainak
bemutatkozása
a
fesztiválsátorban
Esti programok:
19.30 Záró rendezvény
21.00 Sztárfellépő: Neoton Família
23 00 Utcabál: Zéró zenekar
Minden nap állandó programokat kínál a
kézművesek utcája a sportpálya mellett
(csak meghívott kézművesek pakolhatnak
ki!)
A művelődési házban Zeljko Hudek
(Horvátország)és a Ludvig Művésztelep
alkotóinak közös kiállítása
Keresztúrok
népviseletének
és
a
települések bemutatóinak, illetve az iskolák
vetélkedőjének anyagai megtekinthetők a
Művelődési Házban.
Kedves lakosok!
A találkozóra szervezett formában is
utazunk, azonban szeretettel várjuk azokat
is, akik két napra nem tudnak eljönni, de
akár pár órára is csatlakoznának a
„keresztúrok” nap családjához!
A fogorvosi ügyeletet ellátó Pa-med Bt.
közleménye:
A fogorvosi ügyelet időszaka:
• munkanapokon 17.00-21.00 óra
között,
• munkaszüneti napon 08.00-12.00
óra között.
Az ügyelet helye: Zalaegerszeg, Bíró M. u.
17.
A polgárőrség felhívása a lakosok
számára:
Az elmúlt időszakban előfordult, hogy
idegen autók „tekeregtek” különböző
ürüggyel falunkban. Továbbra is arra kérjük

a lakosokat, idegeneket ne engedjenek
még udvarukba se, de a lakásokba
semmiképpen.
Amennyiben
a
rendszámokat fel tudják jegyezni, jutassák
el a polgárőrség vezetőségéhez vagy a
falugondnokhoz. A polgárőrség állandóan
hívható száma: 20-2912320. A Gellénházi
Rendőrőrs telefonszáma: 30-6335694,
amely átkapcsol a zalegerszegi ügyeletre,
amennyiben nincs szolgálat a rendőrőrs
területén.
A polgárőrség soron következő ülése:
2013. augusztus 30. péntek 19.00 óra
A Petrikeresztúri Községi
Sportegyesület hírei
Edzőmérkőzés zajlott augusztus 4-én, ahol
csapatunk 4-1-re győzte le Páterdomb
együttesét.
08.10-én, vasárnap, kupamérkőzésre kerül
sor 17.00 órakor:
Petrikeresztúr – Becsvölgye
Az egyesület a 2013/14-es bajnokságra
leadta
nevezését.
A
csapat
csoportbeosztása változott, a Megyei III.
osztály
felnőtt
bajnokság
nyugati
csoportjához tartozik. Az őszi forduló
mérkőzései a következőképpen alakulnak:
08.18. 17.00 Lenti TSZ SE – Petrikeresztúr
08.25. 17.00 Petrikeresztúr – Pórszombat
09.01. 16.00 Pusztaederics – Petrikeresztúr
09.08. 16.00 Petrikeresztúr – Lovászi
09.15. 15.30 Szilvágy – Petrikeresztúr
(búcsúi mérkőzés)
09.29. 15.00 Petrikeresztúr – Zalabaksa
10.06. 14.00 Tormafölde – Petrikeresztúr
10.13. 14.00 Petrikeresztúr – Mumor Se
10.20. 13.30 Csömödér-Kissziget –
Petrikeresztúr
10.27. 13.30 Petrikeresztúr –
Bárszentmihályfa
Az egyesület minden péntek este edzést
tart, melyen nemcsak a csapat igazolt
játékosai vehetnek részt. Az egyesület
vezetősége szeretettel, hívja és várja a
keresztúri fiatalokat, - akik késséget és
képességet éreznek magukban a focihoz vegyenek részt az edzésen. Hosszú távon
csak úgy maradhat fenn egy kistelepülésen

a focicsapat, ha képes utánpótlást nevelni a
helyi fiatalokból, gyerekekből.
Hajrá Keresztúr!
Augusztusi jeles napok ünnepek
Augusztus 10. Szent Lőrinc napja
Ünnepét a magyar földművesek körében
határnapnak tartják: a szólás szerint:
„belepisilt Lőrinc a dinnyébe”, azaz a
Lőrinc-nap után szedett dinnye már ízetlen
és a húsa levet enged, "megvizesedik.”
Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe
Ezen a napon Mária mennybemenetelét
ünnepli az egyház. Nagyboldogasszony
napja sokfelé búcsúnap.
Ez a nap a Repülősök Napja is
Augusztus 20. Nemzeti Ünnepünk
Szent
István
király
ünnepe,
az
alkotmányosság és jogállamiság napja, az
Új kenyér ünnepe
Államalapító királyunk ünnepét már Mária
Terézia
ünnepé
nyilvánította.
Első
alkalommal
1818-ban
rendeztek
ünnepélyes körmenetet Szent István
jobbjának tiszteletére.
Juhászné Bérces Anikó: Augusztus 20.
Országunknak szent királya,
Így emlékezünk Istvánra,
Ki államot alapított,
Istenhitre megtanított.
Óh, mennyi gond tépte, marta,
Hogy a népét egyben tartsa.
Törvénykönyve rögzítette,
Mint helyes a magyar tette.
Égi anyánkat felkérte,
Legyen hazánk védelmére...
Új búzából, új kenyér,
Friss illata száll felénk.
Köszöntjük szép szavakkal,
Nemzetiszín szalaggal.
Testet tápláló manna,
Üdv neked és hozsanna!
Áldott legyen a kenyér
István király ünnepén!
Megköszönjük Istenünk
Mindennapi kenyerünk...
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

