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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt januárban:
„A legolcsóbb fizetőeszköz a világon a
mosoly, ráadásul bőven akad belőle és
jócskán kamatozik is!”
-éppen ez is lehetett volna a mottója a
2009.01.17–én
megrendezett
Első
Petrikeresztúri
Egyházközségi
Jótékonysági bálnak. Hiszen a fő cél (gyűjtés
a templom részleges tatarozására) mellett
mindenkinek egyértelműen az volt a célja,
hogy a megjelent „nagyérdemű” jól érezze
magát, ezzel is erősítve az egymás közti
kapcsolatokat, megpróbálva elsimítani az
esetleges múltbéli konfliktusokat. Istennek
legyen hála Gérczei Mónika polgármester
asszony és Rába Imre FESG kanonok,
plébános a település papja, büszkén
elmondhatják, hogy a rendezvény teljes sikerré
kerekedett. Olyannyira, hogy a résztvevők, sőt,
többen a faluból ezen felül is, jelezték, hogy
jövőre is igényt tartanának egy hasonló
rendezvényre! Mindenkinek köszönet, aki, akár
a munkájával, akár egyéb támogatással, de
hozzájárult a csodálatos estéhez! (Rába Attila)
Ez történt februárban:
Egy év műsorszünet után ismét működött a
falutévé Petrikeresztúron
2008-ban így ért véget a farsang:
Kedves vendégeink, végezetül az ORTT
közleményét kell felolvasnunk, mely szerint a
keresztúri tv megszegte a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 23.
paragrafusa
2.
bekezdésében
foglalt
előírásokat, a közérdekű információk nem
tényszerű továbbításával. Büntetésül egy évre
elsötétíti a képernyőt, találkozunk 2009.
farsangján!
Az ígéret teljesült: 2009. február 14-én ismét
összegyűltünk a kultúrházban farsangolni.
A műsorvezető köszöntő szavai után a
jelmezesek felvonulása kezdődött, de hamar
félbe kellett szakítani, mert magas

rangú vendég érkezett az eseményre: (mert
egy élő műsorban minden megtörténhet) a
török basa, aki az 1600-as években élt itt a
környéken, azóta a Föld minden országát
bejárta, és csapataival több birodalmat, népet
meghódított. Idén Petrikeresztúrt szemelte ki
magának, és ide rendelte hódoltsága
területéről a követeket, akik az éves adójukat
1-1 műsor kíséretében rótták le a nagyúrnak.
Képviseltette magát Oroszország: A répa című
mesével a kisebb gyermekek előadásában.
Malajziát maga Sandokan képviselte egy szem
kalóza
és
a
csodálatos
lánykísérői
társaságában. Az Amerikai Egyesül Államok
követei nemcsak az adót hozták magukkal,
hanem kiváló üzleti ajánlatukat is bemutatták:
a Teknő2000-et, az intelligens mosóteknőt.
Franciaországból
lányok
és
asszonyok
kánkánnal érkeztek. Törökországból Mehemed
és a tehenek . Kubából vérpezsdítő mambót
hoztak magukkal az ország képviselői. A
meghódított Angliából valódi becsületes
gengszterek jöttek, akik soha nem követnek el
semmi törvénytelent. Olaszország küldöttsége
papból és apácákból állt, akik egy vidám
jelenettel és tánccal köszöntötték a nagyurat.
Magyarország sem maradhatott ki a sorból: a
nehéz gazdasági helyzet miatt a Hófehérke
modern változatát, a Hóferikét adták elő
csökkentett
szereplőszámban.
A
basa
szórakoztatására a hastáncosok is eljöttek, sőt
meglepetésként a kislányokkal együtt is
előadták produkciójukat, melyet a közönség is
vastapssal díjazott.
A basa pedig olyan jól érezte magát
Petrikeresztúron, hogy úgy döntött itt marad,
sőt a beszedett adót sem küldi el a szultánnak,
hanem a gyerekeknek adja, menjenek
kirándulni belőle gyermeknapkor. Csak egy
kérése maradt: egy igazi magyar mulatóst
szeretne látni.
Kérését teljesítették: hajnalig tartó bállal zárták
az estét. A talpalávalót Pirzsók László
szolgáltatta.

Márciusi programok:

Önkormányzati hírek

Március 14-én, szombaton, 17 órai kezdettel
néptánc oktatás kezdődik a Művelődési
Házban.
A
tervek
szerint
kéthetente
ugyanebben az időpontban lesznek a
foglalkozások.
Várunk minden érdeklődőt!

Petrikeresztúr
Község
Önkormányzata
pályázati támogatást nyert az Országos
Polgárőr Szövetségtől. Az elnyert támogatási
összegből
figyelemfelkeltő
táblák
elhelyezésére és az időközben hivatalosan
bejegyzett polgárőr egyesület tagjainak
felszerelésére kerül sor.

Idén március 21-én, szombaton kerül sor az
idősek köszöntésére. Finom vacsorával és
meleg szeretettel várjuk településünk 60 éven
felüli lakosait.
Keresztúri Szövetség Hírei
Mint az ismeretes, szeptember 4-6. között
kerül megrendezésre a X. jubileumi találkozó
Balatonkeresztúron, ahová 7 országból 30-32
keresztúr nevű település delegációját várják. A
rendezők sok meglepetéssel szolgálnak,
melyek közül egyet elárultak a február 27-i
közgyűlésen: szeptember 5-én, este a
Ghymes együttes ad koncertet.
A szövetség ez évi záróülésére településünkön
kerül sor, előreláthatólag november 6-án.
Petrikeresztúri
hírei:

Községi

Közérdekű információ
Az Unilever Magyarország Kft. tovább folytatja
„Főzzön 8 játszóteret!” programját. Delikát
termékek csomagolásán lévő vonalkódot kell
eljuttatni a cégnek, akik minden évben 8 db
játszóteret sorsolnak ki a beküldő települések
között. Gyűjtsük együtt a vonalkódokat: a
művelődési házban, nyitvatartási időben várjuk
a csomagolásokat, melyeket továbbítunk a
pályázat kiírónak.
A közelgő nőnap alkalmából Petrikeresztúr
Község
Önkormányzatának
férfi
tagjai
köszöntik településünk minden hölgy tagját:

Sportegyesület

A téli felkészülési időszak befejezéséként
felkészítő mérkőzésekre kerül sor: március 1jén, 14 órakor Petrikeresztúr-Nagylengyel
felnőtt mérkőzés, március 8-án, 12 ill. 14
órakor Petrikeresztúr-Kustánszeg tartalék és
felnőtt mérkőzés.
Március 15-én megkezdik a bajnokságot a
focisták.
Tavaszi sorsolás mérkőzései:
03.15. 12.30, 14,30 Botfa – Petrikeresztúr
03.22. 13,00, 15,00 Petrikeresztúr - Zalatárnok
03.29. 13,00, 15,00 Söjtör – Petrikeresztúr
04.05. 14,00, 16,00 Petrikeresztúr – Zalacséb
04.11. 14,00, 16,00 Bak – Petrikeresztúr
04.19. 14,00, 16,00 Petrikeresztúr – Kávás
04.26. 14,00, 16,00 Petrikeresztúr – Böde
05.03. 15,00, 17,00 Petrikeresztúr – Csatár
05.10. 15,00, 17,00 Zalaháshágy – Petrikeresztúr
05.17. 15,00, 17,00 Petrikeresztúr – Pölöske
05.24. 15,00, 17,00 Vaspör – Petrikeresztúr
05.31. 15,00, 17,00 Petrikeresztúr – Baktüttős
06.07. 15,00, 17,00 Nagykapornak – Petrikeresztúr
06-14. 15,00, 17,00 Babosdöbréte – Petrikeresztúr
06.21. 15.00, 17,00 Petrikeresztúr – Z.szentmihály

Az egyesület adószáma: 19956569-1-20.

Kéri János:
Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

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

