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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ezt történt júliusban
Július 12-én a Nagylengyeli Kavalkád-on a
petrikeresztúri
lányok
is
felléptek
táncprodukciójukkal a fesztiválsátorban.
27-én Ormándlakon lépett fel színjátszó
csoportunk.
Énekkel,
táncokkal,
vidám
jelenettel szórakoztatták a nézőket, akik sok
tapssal és elismerő szavakkal jutalmazták a
csoport tagjait.
Augusztus 2-án petrikeresztúri vállalkozók
szerveztek
mezőgazdasági
géptalálkozót
Barlahidán. Nagyon sok érdeklődő vett részt a
programon.
Önkormányzati hírek:
A héten elkészül az öltöző pályázati
forrásból történő felújítása. 9-én, szombaton
ünnepség keretében kerül felavatásra.
Emellett
folyamatos
a
projekt
tevékenység is az erre kialakított internetes
felületen.
A sikeres pályázat után sportfejlesztési
programot kellett készíteni és feltölteni az
MLSZ oldalára, amely valójában a felújítási
tevékenységek folyamatát és annak pénzügyi
fedezetét mutatja be. Ennek elfogadása után
kaptuk csak a támogatói határozatot. Jelenleg
a
támogatás
kiutalásához
szükséges
igazolások feltöltése történik.
Negyedéves elszámolást követően október 8ig kell véglegesen elszámolni a beruházásról.
A sportöltözőről, sportéletről pár gondolat:
A
sportegyesület
története
szerint
a
településnek 1964-óta, azaz 50 éve van foci
csapata. Hivatalos formában 1989-től működik
egyesületként, hisz az 1989. évi II. törvény
rendelkezett
az
egyesületi
jogról
és
szabályozta a sportszervezetek hivatalos
működését.
Hosszú évekig Győrfiszegben, az un. Bikaréten játszották a mérkőzéseket.
Az öltöző építése 1978-ra tehető. Nagyobb
átalakításra, felújításra nem került sor, de
karbantartása, gondozása folyamatos volt,
ugyanúgy, mint a pályáé. Az elmúlt évek
történéseit nézzük, akkor is több munkálatra
emlékezhetünk vissza: a foci pálya teljes
vízelvezetésének
megoldása,
festés,
korlátfestés, külső mosdó kialakítása.

Sok segítséget kaptunk a munkálatokban a
helyi lakosoktól, amiért most is köszönet jár.
A mostani beruházás tartalmazza az előírás
szerinti cserepadok kialakítását és laptop
beszerzését is.
Az öltöző felújítási munkái után is lesznek még
feladatok. Nagyon fontos az öltöző északi
szomszédságában
lévő
mezőgazdasági
területeken a vízelvezetés megoldása, hogy a
továbbiakban meg tudjuk védeni a felújított
épületet, emellett még parkosításra is sor
kerül. Internet kiépítésére is szükség lesz, hisz
ősztől
már
várhatóan
elektronikus
játékkönyvvezetést ír elő az MLSZ.
A legfontosabb feladat azonban, hogy
folyamatosan utánpótlás „képződjön” a
településen, hogy még hosszú évekig legyen
amatőr sport Petrikeresztúron. Ebben a
tevékenységben nagy felelőssége van a
jelenlegi sportolóknak, a fiatalokat befogadják,
megszerettessék velük a labdarúgást, segítsék
őket a felkészülésben.
Elkészült
a
Petőfi
utca
járda
bővítésének terve, amely a megfelelő
szakhatóságokhoz engedélyezésre beadásra
került.
Várhatóan még az ősz beköszönte előtt
mind a négy esőbeállóra (buszmegállóra)
vízlevezető csatorna kerül kiépítésre védve a
faépületeket.
A héten beadásra került a Leader
kiskert pályázatunk elszámolása. E támogatás
sajnos utófinanszírozott volt, ezért szükséges
minél előbbi elszámolás elfogadása, hisz csak
így kapjuk meg a támogatási összeget.
Sportegyesületi hírek:
Augusztus 17-én kezdődik a 2014/15-ös
bajnokság őszi fordulója, ezt megelőzően
kupamérkőzésre kerül sor.
Augusztusi mérkőzések:
08.09. 17.00 Petrikeresztúr – ZTE Női foci
csapata
08.10. 17.00 Petrikeresztúr – Páterdomb
(kupamérkőzés)
08.17. 16.30 Petrikeresztúr – Lovászi
08.24. 16.30 Zalatárnok – Petrikeresztúr
08.31. 16.30 Petrikeresztúr – Szilvágy

Rendőrség-polgárőrség hírei:
A Gellénházi Rendőrőrs KMB-s kollégái
fogadóórát tartanak a körzetükhöz tartozó
településeken.
Petrikeresztúron
ennek
időpontja minden hónap harmadik keddje,
délután
17.00-17.30
között,
helyszíne:
művelődési ház, tárgyaló-terem.
Körzeti megbízotti feladatokat Szerdahelyi
Ádám
rendőr
főtörzsőrmester
lát
el
településünkön. Elérhetősége: 06 30 650 75
09.
A polgárőrség soron következő ülésének
ideje 2014. augusztus 29. péntek, 19.00 óra
Augusztusi programok:

A sportöltöző átadási ünnepségére hívjuk
és várjuk a sportolókat, szurkolókat és
minden érdeklődő lakost nagy-nagy
szeretettel!
Időpontja: augusztus 9. szombat 16.45
Az ünnepi köszöntőket követően egy
különleges mérkőzés következik, amely
jó szórakozást, izgalmakat ígérget
számunkra:
Petrikeresztúri KSE – ZTE Női futball
csapata
Augusztus 21-24. között kerül sor az idei
Keresztúr Nevű Települések Találkozójára,
melynek helyszíne Bodrogkeresztúr.
A gellénházi Dr. Papp Simon Általános
iskolában a tanévnyitó ünnepség 2014.
augusztus 29-én, pénteken délután 16.00
órakor lesz.
Augusztusi jeles napok, ünnepek
08.15. Nagyboldogasszony napja. Sok helyen
búcsú ünnep. Ezen a napon Mária
mennybemenetelét ünnepli az egyház.
08.20. Szent István napja
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap:
Szent István király napja, a keresztény magyar
államalapítás,
a
magyar
állam
ezeréves
folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I.
István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot.
Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel
az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is
azon a napon halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át
augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII.
Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I.

István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint
Gellért
püspök)
relikviáit
a
székesfehérvári
Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve
egyházi ünnepként élt tovább e nap.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az
egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-nap
kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (17401780) ismét elrendelte a Szent István-nap
megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba
is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd
Budára István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot,
amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon
augusztus 20-án.
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú
ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen
Szent István a független magyar állam szimbóluma
volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot,
amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi
fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari
munkások számára is munkaszüneti nappá
nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter
elrendelte a középületek fellobogózását címeres
zászlóval.
A két világháború között az ünneplés kiegészült az
össznemzeti célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon
előtti) Magyarország visszaállítására való folyamatos
emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti
ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi
ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan.
István ereklyéjét a Szent Koronával együtt a második
világháború végén a nyilasok Nyugatra szállították. A
Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza
Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője
volt a Szent István-napi ünnepnek. (A Szent Korona
csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.)
A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és
nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes
megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését
sem látta célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási
ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag
újította meg. Először az új kenyér ünnepének
nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány
hatályba lépését mint új - szocialista - államalapítást,
1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989
között augusztus 20-át az alkotmány napjaként
ünnepelték. 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű
rendelete
a
Népköztársaság
ünnepévé
is
nyilvánította.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi
tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg
a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének
igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első
szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991.
március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15.,
augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját
emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami
ünnepe rangjára.
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