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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

2013. augusztus 9-10. között került sor a
Keresztúr Nevű Települések Szövetségének
XIV. Nemzetközi Találkozójára, melynek
helyszíne Murakeresztúr település volt.
Petrikeresztúr a Szövetség életében kezdetek
óta részt vesz. Számos találkozón vettünk már
részt, és 2013-ban megtalált bennünket a
lehetőség, hogy az elmúlt évek „ajándékait”
viszonozni is tudjuk. Májusban – a 4 éve zajló –
diáktalálkozó alkalmával és augusztusban, a
nagytalálkozó alkalmával is főrendező volt
Murakeresztúr. A földrajzi elhelyezkedés (Zala
megyében e kettő keresztúr elnevezésű
település van), és a személyes barátság is
késztetett bennünket arra, hogy a szervezők
munkáját segítsük, amit szívesen fogadtak.
Anyagilag nem volt lehetőségünk segíteni, de
ha mindazt, amit nem kellett megvenni, nem
kellett kifizetni pénzre váltanánk, bizony elég
tetemes
összegre
rúgna.
Közös
ajándékcsomag
készült
az
érkező
vendégeknek, amelyhez részünkről 800 db
mézeskalács
került
megsütésre,
illetve
képeslapot készítettünk. Rengeteg sütemény
készült Petrikeresztúron, és pálinkát, bort
vittünk a vendégfogadásra. Már szerdán ott
voltunk
a
rendezvénysátort
berendezni,
asztalokat, padokat, szemeteseket vittünk. A
találkozó alatt is dolgoztak sokan. A lányok,
asszonyok limonádét készítettek, és még a
konyhán is segítettek a helyi asszonyoknak. 25
fő polgárőr látott el szolgálatot, többségük
péntek kora reggeltől vasárnap hajnalig. Rájuk
különösen szükség volt. A fizetett biztonsági
szolgálat teljes mértékben lemondásra került,
mert több remélt pályázati forrást kellett
nélkülöznie a szervezőknek. A petrikeresztúri
polgárőrség által felajánlott munkával több
százezer forintot tudtak spórolni a házigazdák.
Az idei találkozó fantasztikus hangulatban
zajlott. A háttérben nagy volt az izgalom, de
ebből a közel 800 vendég nem látott semmit.
Több ünnepi pillanat is éreztette velünk, hogy
érdemes csinálni, és folytatni kell tovább a
szövetség megkezdett munkáját.
Az idén egy kicsit megláthattuk a másik oldalt.
Belekóstolhattunk, hogy mennyi munkával jár
egy
ilyen
nagyszabású
rendezvény
megszervezése, mennyi apró részletre kell
figyelni. Fontos ez. Petrikeresztúron (és más
tagtelepüléseken) is elfogadott szokás, hogy a
találkozókra utazók hozzájárulást fizetnek, ami

nagyjából az étkezés és szállás költségét
fedezi. Amikor vendégek vagyunk, akkor
azonban nem látjuk, nem érezzük, hogy
mennyire
megfizethetetlen
a
szervezők
munkája, mennyire nélkülözhetetlen a lakosság
összefogása. Köszönet a petrikeresztúriaknak,
akik megértették, hogy a szövetség életében
való részvétel kötelezettségből is áll. A
murakeresztúri szervezőkkel együtt átélhettük,
hogy a sok munka, izgalom új barátságokat,
rengeteg örömet is hoz. Ezt az érzést kívánjuk
minden további szervező településnek, 2014ben Bodrogkeresztúrnak!
Közérdekű információk
Tájékoztató eb-oltásról:
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a továbbiakban
a hatósági állatorvosi teendőket Dr. Gombos
László látja el településünkön.
Az idei kutyaoltás időpontja szeptember 30.
hétfő, 14.00-16.00 óra között a szokott helyen,
illetve Győrfiszegben 16.15-16.45 között.
Pótoltás október 2-án lesz 15.45-16.15 között.
A veszettségi oltás ára 3500,-Ft. Az oltásra a
kutyák kiskönyvét hozni kell, új könyv ára
1000,-Ft. A háznál oltás díja: 4000,-Ft.
Oltásra csak a chip-pel rendelkező kutyákat
lehet vinni, azonban mód van a helyszínen
chippeltetni. Ennek ára 4500,-Ft.
Járdafelújíátás:
Szeptember hónapban az önkormányzat
tulajdonát képező, meglévő járda felújításra
kerül. A felújítás pár napra okozhat
kellemetlenségeket Önöknek, de remélhetőleg
utána sokkal könnyebb lesz a gyalogos
közlekedés, ezért megértésüket, türelmüket
kérjük a munkálatok alatt.
A munkafázisokról folyamatosan tájékoztatni
fogjuk
Önöket,
hirdetmény
útján
és
honlapunkon is.
Polgárőr Egyesület hírei
Továbbra is arra kérjük a lakosokat, idegeneket
ne engedjenek még udvarukba se, de a
lakásokba semmiképpen. Amennyiben a
faluban idegen autókat (esetleg illegális
kereskedőket)
látnak,
a
rendszámokat
jegyezzék fel és jutassák el a rendőrős
munkatársaihoz, a polgárőrséghez vagy akár a
falugondnokhoz.

A polgárőrség állandóan hívható száma: 202912320.
A polgárőrség soron következő ülése: 2013.
szeptember 27. 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.
Fogadóórája minden hónap 2. keddjén van
16.30 órától a művelődési házban (legközelebb:
szeptember 10-én). Elérhetősége: 06 30
6507509.
Községi Sportegyesület hírei
Augusztusi mérkőzések eredményei:
08.10.
kupamérkőzés.
Petrikeresztúr
–
Becsvölgye 3-1,
08.18. Lenti TSZ SE – Petrikeresztúr 2-1
08.25. Petrikeresztúr – Pórszombat 2-11
09.01.16.00 Pusztaederics – Petrikeresztúr 1-6
09.08.16.00 Petrikeresztúr – Lovászi
09.15. 15.30 Petrikeresztúr - Szilvágy (búcsúi
mérkőzés)
09.29. 15.00 Petrikeresztúr – Zalabaksa
Kupamérkőzésre kerül sor 2013. szeptember
4-én,
szerdán
délután
16.30-kor:
Petrikeresztúr – Gutorfölde
Szeptemberi programok:
Szeptember 15. Búcsú a faluban, amely a
Szentkereszt
Felmagasztalása
ünnephez
kapcsolódik.
Az ünnep rövid története: 320 körül, a
Golgotán megtalálták a három keresztet. Ott
templomot emeltek, melyet 335-ben szentelték
fel. Itt történt a keresztnek első nyilvános
ünneplése és fölmagasztalása. 614-ben a
perzsák elfoglalták a Szentföldet és magukkal
vitték a kereszt ereklyét. 14 évvel késõbb,
Herakliusz császár (a legenda szerint) mezítláb
vitte viszza Jeruzsálembe. Így aztán az
ünnephez később hozzájárult a Szentkereszt
megtalálásának ünnepe is. A 7. század vége
óta szeptember 14-én kezdték ünnepelni ezt a
nagy eseményt.
Magyarországon is számos helyen szenteltek
templomokat a Szentkereszt tiszteletére (pl. a
Keresztúr
Nevű
Települések
Szövetség
tagtelepülésein),
köztük
Petrikeresztúr
templomát is.
A feljegyzések szerint már 1275-ben volt
temploma
falunknak,
amely
leégett,
valószínűleg az egy faszerkezetű templom volt.
A 15. században gótikus templom állt itt. A
török időkben pusztaság volt e vidéken, az
1700-as évektől települt vissza a lakosság.
Templomunkat 1735-ben barokk stílusban

állították helyre, amely már ekkor a Szent
Kereszt tiszteletére lett felszentelve. A mai
templom
keletelt,
egyhajós,
poligonális
szentélyzáródású templom, nyugati homlokzata
előtt támpilléres toronnyal a szentély felöl
kontyolt nyeregtetővel, a szentély déli oldalához
csatlakozó, a hajóval azonos magasságú
sekrestyével. Csehsüveg boltozatos hajó,
fiókboltozatú szentély, a fal bejárati oldalán
karzat. Falképek: 1949 (Márkos Béla).
Berendezés
jellemzően
19-20.
századi,
kerámia keresztút, 1973 (Márkos Attila).
Műemlék jellegű épület.
A falu búcsú ünnepe tehát a templom
ünnepéhez kapcsolódik. Egyházi ünnep, de
egyben a családok, a közösség ünnepe is.
Októberi program előzetes:
Október 5-én kerül sor az idei szüreti
programra, amely az idén kiegészül a
térségben évek óta zajló gesztenyefesztivállal.
A részletekről honlapunkról és következő
számunkban adunk tájékoztatást!
Szeptemberi jeles napok ünnepek
Szentember 1. Egyed Napja
E napon kezdték meg a búza, rozs vetését. A
néphit szerint, aki Egyed napján veti el a búzát
bő termésre számíthat. Az Egyed napi esőből
esős őszt jósoltak, ellenkező esetben pedig
száraz időt.
Szeptember 8. Kisasszony napja
Szeptember 12. Mária napja, Szűz Mária
nevenapja.
Szeptember 14. Szentkereszt Felmagasztalása
ünnepe
Szeptember 21. Autómentes világnap
Szeptember 29. Pákozdi csata emléknapja
(1848)
Szent Mihály napja, Szent Mihály arkangyal
ünnepe.
Kányádi Sándor: Szeptember
Fagyó mosolyú délután:
sárguló alma fönn a fán.
Borzongó lombok reszketeg,
útra készülő levelek.
Hóharmat színű kikerics:
hűvösödnek a vizek is.
Ezüst szakállú holdvilág:
szigorodnak az éjszakák.
Gyapjasodik a kicsi őz:
észre se vettük, itt az ősz.

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

