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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Önkormányzati hírek
Szeptember utolsó hetében befejeződött a
település tulajdonában lévő járda felújítása. A
járda felújítását az önkormányzat saját erőből
végeztette. A munkálatok során a legrosszabb
állapotban lévő felületek felbontásra kerültek,
majd újra alapozást követően átlagban 3 cm-es
aszfaltréteg került a régi járdára.
A járda a felújítást követően visszakapta eredeti
funkcióját, lehet rajt újra gond nélkül gyalogolni,
babakocsit tolni vagy éppen rollerozni.
Természetesen lehetett volna a járdát más
műszaki tartalommal is rendbe tenni, pl.
térkövezni, azonban arra törekedtünk, hogy
funkciójában használható legyen és a
felújításra az anyagi forrás is elegendő legyen,
és más feladatra is maradjon.
Kedves keresztúriak!
Köszönjük a munkálatok alatti türelmüket!
A felújított járda megáldására szeptember 28án, szombaton délután kerül sor, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát!
(részletek a programok között)
Közérdekű információ
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.
Agrárkamarai tájékoztató:
A
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
Zalaegerszegi
Ügyfélszolgálati
Irodája
elköltözött. Új címe: Zalaegerszeg, Batthany
Lajos u. 11. (MVH mellett)
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 októberi ülése: október 25.
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.
Elérhetősége: 06 30 6507509.
Községi Sportegyesület hírei
Az elmúlt számban meccseredmény került
helytelenül a sorok közé, illetve maradt ki
mérkőzés, amiért ezúton elnézést kér a
szerkesztőség. A hibák korrigálására újból
számot adunk az eddigi összes eredményről,
illetve a további mérkőzésekről.
Eddigi eredmények
08.18. Lenti TSZ SE – Petrikeresztúr 2-1
08.25. Petrikeresztúr – Pórszombat 2-11
09.01. Pusztaederics – Petrikeresztúr 1-6
09.08. Petrikeresztúr – Lovászi 2-0
09.15. Petrikeresztúr - Szilvágy 4-1
09.22. Zalatárnok – Petrikeresztúr 2-0
További mérkőzések
09.29. 15.00 Petrikeresztúr – Zalabaksa
10.06. 14.00 Petrikeresztúr – Tormafölde
10.13. 14.00 Petrikeresztúr – Mumor
10.20. 13.30 Csömödér-Kissziget – Petrikeresztúr
10.27. 13.30 Petrikeresztúr - Bárszentmihálya
Októberi jeles napok ünnepek
Október 1. Zenei Világnap, Idősek Világnapja
Október 4. Ferenc (Assisi Szent Ferenc) napja
Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az
ún. ferenchetet tartották. A Mura-vidéki
földművesek a Ferenc-nap körüli hetet
búzahétnek nevezik.
Október 12. Az Európai Kultúra Napja
Október 15. Teréz napja
Teréz napja sokfelé volt szüretkezdő nap.
Egerben Teréz-szedés a neve.
Október 20. Vendel napja
A jószágtartó gazdák és a pásztorok
védőszentjükként tisztelték Szent Vendelt.
Október 21. Orsolya nap
A hagyomány szerint amilyen idő van ilyenkor,
olyan lesz a tél.

Október 28. Simon-Júdás napja
Ez a nap arról nevezetes, hogy Hegyalján
ilyenkor kezdték a szüretet. Erről regula is szól:
„Rég felírta Noé Tokaj hegyormára
Hegyaljai kapás várj Simon Judára”
Október utolsó munkanapja: Takarékossági
Világnap
Programok:
2013. szeptember 28-án, szombaton 17.00
órakor ünnepséget tartunk a templomban és a
templomkertben, melyre szeretettel várjuk
Önöket. Megemlékezésünknek két apropója is
van.
Az idei Keresztúri Találkozó alkalmával egy
csodálatos
ünnepség
keretében
került
megszentelésre a „Keresztúrok Keresztje”.
A keresztet a Világ Magyarságáért művészeti –
közösségi címmel elismert Dunai Nemzetközi
Alkotótábor tagjai készítették: Törő György
elnök, a Magyar Kultúra Lovagja és Szencsuk
István tanár faragta ki 3 nap alatt a helyszínen,
Murakeresztúron. A kereszt tölgyfából készült,
6 m magas, és 4 m keresztátmérőjű, az aljától
egy élő indasor indul teljesen végig, a
díszítőelemek pedig a Kárpát-medencei
magyarság
néprajzi-földrajzi
csoportjainak
motívumai.
A találkozó fővédnöke - Prof. Dr. Gadányi
Károly – egyetemi professzor, (Murakeresztúr
szülötte, díszpolgára) a nyár folyamán egy
hosszú utazásra szánta el magát. A Donkanyarhoz zarándokolt, ahonnan egy vödör
földdel tért haza. A felállított kereszt tövébe a
találkozón
résztvevő
23
település
polgármestere öntötte a földet, megemlékezve
a 2. világháborúban elesett áldozatokról.
A kereszt felállításának emlékére és a
világháborús
áldozatokról
megemlékezve
minden település egy emlékszalagot kapott a
rendező településtől. Szombati ünnepségünk
alkalmával ezt a szalagot kötjük fel a
templomkertben
található
keresztre
és
emlékezünk meg Petrikeresztúr település hősi
halottjairól, majd ezt követően a plébános úr
megáldja a felújított járdát.
Az ünnepség programja:
• ünnepi szentmise a templomban 17.00
órakor
• szentmise
után
megemlékezés,
emlékszalag felkötése, mécses gyújtás
a hősi emlékműnél
• felújított járda felszentelése
Szeretettel,
hívjuk
és
várjuk
Önöket
ünnepségünkre!

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

M E G H Í V Ó
GESZTENYEFESZTIVÁLRA ÉS
SZÜRETI MULATSÁGRA!
Szeretettel hívjuk és várjuk
Petrikeresztúrra 2013. október 5-én,
szombaton, ahol a hagyományos szüreti
program mellett a térségi
gesztenyefesztivál is megrendezésre kerül!
Programok:
• Gesztenyefesztivál – vidám vetélkedő
a művelődési házban 12.30 órától
(Helyi csapatok jelentkezését is várjuk,
érdeklődni Vörös Andreánál, Háriné Vida
Hajnalkánál lehet.)

•

Szüreti
felvonulás
szekerekkel,
terepjárókkal
16.00 órától!
A menet Győrfiszegből indul, végig
halad
a
Kossuth
utcán,
majd
visszaérkezik a művelődési házhoz.
Hívjuk és várjuk a gyerekeket,
fiatalokat, családokat és minden
korosztályt,
vegyenek
részt
a
menetben! Szeretettel fogadjuk az
utcai kíváncsiskodókat, kínálókat!

(Csatlakozni lehet a menethez 15.45-kor a
művelődési ház udvarán is, hisz a verseny után
együtt
megyünk
át
Győrfiszegbe
terepjárókkal!
Rossz idő esetén ez a programrész elmarad.)

•

18.00 órától szüreti műsor a
művelődési házban, ahol fellépnek:

Cserta néptáncegyüttes,
Gubinecz Ákos,
a helyi színjátszó csoport gyermek és
felnőtt tagjai is.
A műsorban láthatnak, hallhatnak őszköszöntő
verseket, dalokat a gyerekektől, néptáncot,
modern táncot, népdalokat, vidám jeleneteket
és mulatós dalokat is.
A jókedvről Juliska és Mariska, a két pletykás
öregasszony gondoskodik.
o
o
o

•

Süteménysütő versenyre bíztatjuk az
ügyes kezű asszonyokat (esetleg
férfiakat), diós és gesztenyés sütikkel
lehet nevezni!

(A sütiket du. 13.00-15.00 között lehet leadni
a művelődési házban.)
A verseny eredményhirdetésére a műsor után
kerül sor.

•

Szüreti bál 20.00 órától!

