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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Augusztusi programok voltak
Augusztus 9-én, szombaton került sor a
felújított öltöző átadási ünnepségére. A rövid
köszöntők után együtt énekeltük el a
Himnuszt, majd igazi „focicsemegére” került
sor. A ZTE NB II. női focicsapatát látta
vendégül a hazai csapat. Sok gól született, de
nem igazán az eredmény volt fontos, inkább
az a fantasztikus hangulat, ami a mérkőzést
kísérte. A félidei kezdőrúgásokat a kivitelező
és régi keresztúri sportvezetők végezték.
Közben finom gulyás készült (melynek zöldség
alapanyaga már az önkormányzati kiskertben
termett). A játékosok és szurkolók együtt
töltötték még az estét, a jó hangulatnak csak
az érkező vihar vetett véget. Petrikeresztúr
község önkormányzata és a sportkör tagjai
ezúton is köszönik a keresztúriaknak, hogy
megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel.
Köszönet illeti a kivitelezőt és kollégáit
munkájukért, és mindazok segítségét, akik
eddig is és a remélhetőleg a jövőben is
tevékenykednek a helyi sportpályán a helyi
sportéletért.
Augusztus 21-24. között zajlott a XV.
Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi és
Hazai Találkozója Bodrogkeresztúron. A
találkozón 14 hazai és 10 (Erdély, Vajdaság,
Kárpátalja) határon kívüli keresztúri település
vett részt. A találkozó a tokaji borok
bűvöletében baráti hangulatban zajlott. Szabó
Ádám harmonikás estje, Korda György és
Balázs Klári műsora, és a Mystery Gang (a
hazai rockabilly zenei irányzat sztárjai) showja
feledhetetlen élményeket adtak. A résztvevő
települések művészeti csoportjai között a
Petrikeresztúri színjátszók gyermekcsoportja is
fellépett két táncprodukcióval nagy tapsot
aratva. A szombat esti tűzijáték csak fokozta a
jó hangulatot.
Természetesen komoly dolgokról is szó esett,
a programok között szövetségi ülésre került
sor. A következő évi találkozó előkészületi
munkái is megindultak, hisz már többek között
EU-s pályázat került beadásra remélve
kedvező elbírálást. Fontos is ez, hisz sajnos a
bennünket körülvevő anyagiatlanság egyre
jobban rányomva bélyegét a szövetség

munkájára. A szövetség életében az évenkénti
találkozó a legnagyobb esemény, amely
túlmutatva a 2-3 napos kulturális fesztiválon
tükrözi a szövetség céljainak elérését
(hagyományaink,
kultúránk
ápolása,
a
magyarságtudat,
a
nemzeti
egység
szellemének erősítése)
A jövő évi diáktalálkozó helyszíne még nem
ismert, de az már biztos, hogy 2015.
augusztusában (pontos dátum még nincs)
Székelykeresztúr település ad otthont a XVI.
találkozónak.
Önkormányzati információk
Magyarország Kormánya 2014. július 7-én
benyújtotta az Európai Bizottságnak a 20142020
programozási
időszak
operatív
programjainak
tervezetét.
Az
előzetes
elképzelések szerint változik a források
elosztási szintje, rendszere. Országos és
térségi programok mellett (pl szennyvíz és
még
számos
fejlesztés)
a
megyei
önkormányzatok a korábbinál lényegesen
nagyobb szerepet kapnak a fejlesztések
lebonyolításában, a források odaítélésében.
Ennek legnagyobb eszköze lesz a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP).
Az előzetes forrásmegosztás szerint Zala
megye
mintegy
26
milliárd
forintnyi
támogatásban részesül. Több fordulóban, de
véglegesen augusztus végéig volt lehetősége
a településeknek, hogy saját projektötleteiket –
a megadott intézkedési terveknek megfelelően
- kidolgozzák és továbbítsák a területi
munkában résztvevő szakembereknek, akik
összegzés és elemzés után küldik a
Nemzetgazdasági
Minisztériumnak.
Remélhetőleg minél előbb megindulnak a
pályáztatási eljárások.
A projektötletek kidolgozásánál figyelembe
vettük a lakosság igényét, elképzeléseit és
igyekeztünk tág határokat hagyni, hogy minél
több tervezett fejlesztés beleférjen, a
legfontosabbak ezek közül:
 Közösségi
közlekedésfejlesztés,
önkormányzati utak, hidak rendbetétele
 helyi igényfelmérést követően családi
napközi üzemeltetése
 a régi iskolaépület hasznosítása










önkormányzati ingatlanok felújítása,
energiahatékonyságának javítása (pl
fűtéskorszerűsítés,
napelemek
igénybevétele, szigetelés, nyílászárók
cseréje), akadálymentesítés
turizmusfejlesztés (pl. Kék-túra útvonal
mentén
pihenőhelyek
kialakítása,
tájház, műemlék jellegű templom
felújításának folytatása…)
önkormányzati kiskert folytatása, egyéb
munkahelyteremtő kezdeményezések
faluszépítő tevékenységek
környezettudatosság fejlesztése (akció
programok a szemléletváltástól az
illegális szemétlerakók felszámolásáig)
civil szervezetek fejlesztése, képzések,
programok,
helyi
összefogás
fejlesztése

Sportegyesületi hírek:
Augusztusi eredmények:
08.17. Petrikeresztúr – Lovászi 3-5
08.24. Zalatárnok – Petrikeresztúr 3-3
08.31. Petrikeresztúr – Szilvágy 0-1
Szeptemberi mérkőzések:
09.07. 16.00 Zalabaksa – Petrikeresztúr
09.14. 16.00 Petrikeresztúr – Bárszentmihályfa
09.21, 15.30 Csömödér-Kissziget – Petrikeresztúr
09.28. 15.30 Petrikeresztúr - Tormafölde
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. szeptember 26. péntek, 19.00
óra
Szeptemberi programok:
A falu búcsúünnepe szeptember 14-én,
vasárnap lesz.
Az ünnepi szentmise időpontja: 8.45, a
délutáni labdarúgó mérkőzésé: 16.00 óra.
Dr. Gombos László állatorvos közzétette az
idei eboltás időpontját, eszerint:
2014. szeptember 18. csütörtök
- falatozó előtt 14.00 -16.00, és
- Győrfiszegben: 16.15 -16.45 óra között.

Pótoltás várható időpontja szeptember 30.
kedd 16.45 - 17.15 óra között.
Szüreti felvonulás és vigasság
A művelődési ház szervezésében 2014.
szeptember 20-án, szombaton zajlik a
hagyományos szüreti program, remélhetőleg
még a jó időjárási viszonyok között. A próbák
és előkészületek már folynak, a program sok
vidámságot, a hétköznapok gondjaiból való
kiszakadást ígér azoknak, akik kíváncsiak a
rendezvényre és félre teszik pár órára az őszi
betakarítás feladatait.
A
rendezvény
részletes
programját
honlapunkon, szórólapokon tesszük közzé
hamarosan.
Szeptemberi jeles napok, ünnepek
Szeptember 1. A II. Világháború kitörésének
emléknapja
Szeptember 5. (első vasárnap) bányásznap
Magyarországon
Szeptember 8. Kisasszony napja
Szeptember 12. Mária napja
Szeptember
14.
SZENT
KERESZT
FELMAGASZTALÁSA
–
A
FALU
BÚCSÚÜNNEPE
326. A keresztényüldözések idején eltűnt
Szent Keresztet megtalálták a keresztre
feszítés helyéhez közel, ahol pár évvel később
335. szept. 14-én itt bazilikaszentelés volt a
Szentsírnál, Szent Ilona (Nagy Konstantin
felesége) buzgólkodott ebben.
Felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a
keresztények számára a megváltást jelentő
keresztet. Csodálatos szekrényben őrizték,
gazdagon díszítették.
614. a perzsák zsákmányul megszerezték
Jeruzsálem elfoglalásakor. 628-ban a görög
Heraklius császár visszaszerezte. Szept. 14én a császár ünnepélyesen, mezítláb, szegény
ruhában az Aranykapun vitte vissza.
A 7. sz óta nyugaton ezen a napon ünneplik
ezeket az eseményeket. Már Nagy Szent
Gergely pápa bevezette (+604 Róma) ezt az
ünnepet, a gallok (franciák) ápolták. 800 táján
az egész nyugati egyházban ez lett a
megtalálás ünnepe. Később kapcsolódott az
ünneplésbe a visszaszerzés emléke, ezért
aztán a megtalálást május 3-án, a
felmagasztalást szeptember 14-én ünnepelték.
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