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2009. október
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt októberben
2009. október 10-én zajlott a hagyományos
szüreti felvonulás és bál
„Adatik tudtára kicsinek, nagynak
Eljött az ideje a szüreti vigadalomnak.
Az Úr 2009. esztendejében
Nem üldögélhetünk bánatosan, tétlen !...” –
hirdette a kisbíró a szüreti felvonuláson október
10-én, Petrikeresztúr utcáin.
A felvonulók dallal, tánccal hívták a lakókat a
kora esti műsorra. Aki elfogadta a meghívást,
nem csalódott, színes, vidám estének lehetett
részese.
A színpadon kicsitől nagyig, mindenki
képviseltette magát a színes forgatagban.
A műsorvezető és a kisbíró vidám köszöntője
megalapozta a jókedvet, majd Vulkán Zsolttól
hallhattunk egy őszi verset. A lányok és
asszonyok, bár a falu utcáit végigtáncolták, és
még a cipőjük sarka sem kopott el, így az utcai
táncukat elropták a színpadon is. Ezután a
gyerekek kalauzoltak el minket egy jelenet
erejéig a híres hatvani vásárba, majd Nagy
Evelin énekét hallhattuk. Ha szüreti mulatság,
akkor a cigánytánc sem hiányozhat, az alkalmi
cigányasszonyok borosüvegekkel a kezükben
jelentek meg a színpadon, megalapozva a
soron
következő
vidám
boros
jelenet
hangulatát, melynek szereplői és egyben
megalkotói Szabó Ramóna és Pék Noémi
voltak.
A jókedv nem hagyta cserben sem a
szereplőket, sem a nézőket, hiszen az Operettegyveleget szinte mindenki énekelte keresztúri
alkalmi kórussal együtt. A műsor további
részében megtudhattuk, hogy már Mátyás
király idejében is nagyon tisztelték a bort, és a
cinkotai kántornak miként sikerült elérnie, hogy
az icce náluk nagyobb legyen a szokásosnál.
A keresztúri lányok azért szem előtt tartották,
hogy ősszel sokat esik az eső, így hát egy
esernyős tánccal is készültek (Lehet, hogy
ezzel kergették el a felhőket aznapra
Petrikeresztúr
fölül?).
A
szomszédos
Nagylengyelből is érkeztek táncos lányok, akik
profi szintű táncaikkal szórakoztatták a
nagyérdeműt. Míg a lányok a pihentek, ismét

Nagy Evelint láthattuk és hallhattuk a
színpadon a keresztúri lányokkal együtt.
Igazi szüreti műsorból nem maradhatnak ki a
nóták, a bordalok. A fiataloknak a nótázást az
idősebb generációtól kell megtanulni, ezt
bizonyítva, több korosztály állt fel a színpadra
és adta elő a vidám dalcsokrát.
A
műsor
zárásaként
a
keresztúri
néptánccsoport
lépett
a
színpadra,
megteremtve az esti bál hangulatát.
A kisbíró és a műsorvezető így búcsúzott a
vendégektől:
„Összegyűlt sok jó ember; nem volt ez nagy csoda,
A keresztúri kultúrban várta őket a fellépők műsora.
S hogy láb se gémberedjen, jön a talpalávaló…
…
…Reméljük, megtisztel minket sok idelátogató
vendég,
A helyi ember vendégszeretete a szívében odabenn
ég!
Ezt biztosan boldog-boldogtalan megtapasztalja,
Ki a kilométereket ezen az estén tánclépésben falja!
Épített falak nélküli a mi barátságos falusi várunk,
Jövőre mindenkit sok-sok szeretettel visszavárunk!”

2009. október 17-én, immár harmadik
alkalommal került megrendezésre Gellénházán
a „Dióhéjban gesztenye fesztivál”, ahol
ügyességi és fejtörő játékokban mérte össze
tudását 8 csapat. A keresztúri lányok csapata
3. helyezett lett. A csapat tagjai: Németh
Eszter, Németh Zsófia, Kiss Henrietta, Takács
Hajnalka, Szilágyi Vera, Lóránt Emília voltak. A
versenyen diós és gesztenyés ízesítésű
süteményekkel is harcba kellett szállni,
csapatunk négy emléklapot kapott a sütikért,
melyeket Németh Zsófia, Lóránt Emília, Háriné
Vida Hajnalka és Gérczei Béláné készített.
Gratulálunk a résztvevőknek.
2009. október 22-én került sor PetrikeresztúrPatóhegy villamos energia ellátása műszaki
átadás-átvételére. A műszaki átadáson az
önkormányzat, az E.ON Észak-dunáltúli
Áramhálózati Zrt. és a kivitelező Szili-Villszer
Zrt. képviselői vettek részt.
Időközben folyamatosan kerülnek beadásra az
igénybejelentők az E.ON felé, és hamarosan
egyre több pincében lesz áram. Terveink
szerint még november hónapban - amikor már
több helyen meg fog történni a bekötés -

ünnepséget tartunk a hegyi keresztnél. A
programról hirdetés útján értesíteni fogjuk a
lakosságot, a hegyi tulajdonosokat.

Az őszi idény további mérkőzései:

Novemberi programok

A bajnokságban mind a tartalék, mind a felnőtt
csapat 7. helyezett. További sikeres szereplést
kívánunk.

A legközelebbi néptánc próba időpontja 2009.
november 3. kedd. 18.30 óra.
2009. november 6-án kerül sor a Keresztúr
Nevű
Települések
szövetségi
ülésére
falunkban. 11 órai kezdettel a művelődési
házban lesz a gyűlés, majd ezt követően rövid
göcseji buszos kiránduláson vesznek részt a
keresztúri polgármesterek.
2009. november 8-án, vasárnap 17.00 órai
kezdettel
a
művelődési
házban
programegyeztetést tartunk.
A megbeszélésre várjuk
• a gyerekeket, fiatalokat, örökifjakat
(akik szívesen részt vesznek még az
idei programokon),
• civil szervezetek képviselőit (ha
terveznek még idén programot)
• az István a király stábját (karácsonyi
műsor összeállításához).
2009. november 20-21-én kerül sor a 12-30
éves korosztály 2 napos képzésére, melyen
közösségfejlesztés, csapattréning, pályázatírás
témák kerülnek előtérbe. A képzésre még lehet
jelentkezni. Kérjük azokat, akik részt kívánnak
venni a programon, a november 8-i
programegyeztető megbeszélésre jöjjenek el.
2009.
november
29-e,
advent
első
vasárnapja.
Valószínűleg
nagyon
sok
családnál elkészül az adventi koszorú. Ebben
az időszakban nemcsak külsőségekben, de
lelkiekben is készülünk karácsonyra.
Decemberi előzetes programként ajánljuk, főleg
a gyerekeknek; idén is irtunk a Mikulásnak.
Nagyon reméljük, hogy jók voltatok és
meglátogat
bennünket,
december
6-án,
vasárnap este a Mikulás.

10.31.
11.08.
11.15.

Zalavár – Petrikeresztúr
Petrikeresztúr – Csatár
Bak – Petrikeresztúr

14.30
11.30 ill.13.30 óra
11.30 ill.13.30 óra

Közérdekű információk:
• A
Keresztúr
Nevű
Települések
Szövetsége falunaptárt ad ki, melyen a
tagtelepülések szerepelnek képekben
bemutatva. Még nem végleges a naptár
ára, a megrendelt példányoktól függően
600-900 Ft/db egységáron lehet majd
vásárolni.
Aki
szívesen
lenne
tulajdonosa
a
naptárnak, kérjük,
jelentkezzen,
Gérczei
Mónika
polgármesternél.
• A
Gellénházi
Rendőrőrs
telefonszáma: 92-366014, vagy 306335694.

A szeretet lángjai
Felgyúltak ma a szeretet lángjai;
Azt üzenik: Nem felejtettünk el benneteket!
Erősebbek most a szív fájdalmai
És sűrűbben hullatjuk a könnyeinket.
Magával ránt a múlt és képeket tár elénk,
Emlékkockák millió ködös fátylából
Fakó, ismerős hangfoszlányt hallunk még.
Elsuttogunk egy fohászt szeretteinkért,
Ahogy minden évben tesszük halottak napján.
Néha még ránk tör az örök kérdés: Miért?
Miért?...
De nem köthetjük össze az élet szakadt
fonalát.
Látjuk a szeretett arcokat: ki rokon, ki barát,
S bár távolinak tűnnek, oly homályos a kép,
Ők talán vigasztalva fogják az itt maradtak
vállát.

Községi Sportegyesület hírei:
Októberi eredmények:
:
10.04.
10.11.
10.18.
10.23.
10.25.

Petrikeresztúr – Söjtör
F: 1-2, T: 0-5
Hatót – Petrikeresztúr
F: 4-3, T: 4-3
Petrikeresztúr – Dióskál
F: 4-2
Esztergályhorváti – Petrikeresztúr F: 1-3
Petrikeresztúr – Gránit Gyógyfürdő F: 11-2

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

