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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Ez történt augusztusban:

kántorunk, Szili Ernő alakította.

Együtt, összefogva
István, a király bemutató Petrikeresztúron

Negyvennégyen szerepeltünk a darabban,
többségében helybeliek, gyerekek és felnőttek
közösen. A szereplők maguk készítették a
jelmezeket, a díszletek nagy részét is saját
kezűleg állítottuk össze, így minden nagyobb
költség és beruházás nélkül sikerült az
előadást életre hívnunk. A költségek egy
részét a támogatók adományai fedezték, a
másik felét pedig a bálok bevételei és az
előadás becsületkasszája fedezte.

„Mi magunk vagyunk Szent István király
öröksége” – választottuk az augusztus 20-i
István a király rockopera az előadás
mottójaként Huzsvár László délvidéki katolikus
püspök gondolatát. Az ünnepség szentmisével
kezdődött, melyet Rába Imre plébános
celebrált. Nagyot álmodtunk és álmunkat meg
is valósítottuk: több hónapos próbák, szervezés
után bemutathattuk a nagyközönségnek is.
Petrikeresztúron nem élnek profi színészek és
énekesek, a kottaolvasás rejtelmeit is csak
ketten-hárman értik, ám az „amatőr – profi”
színtársulat a templom mögötti óvodaudvaron,
a fáklyák fényénél olyan átéléssel adta elő a
rockoperát, hogy az összegyűlt több mint 700
nézőt magával ragadta a darab és az ünnepi
hangulat.
A műsor ötlete még év elején fogant meg. Az
ötletgazda Szili Ernő a község kántora volt, aki
szinte „megfertőzte” a többieket is és egyre
többen
csatlakoztak
a
kezdetben
kis
„társulathoz”.
A darab összeállítása, a szereplők kiválasztása
és a próbák több hónapot vettek igénybe, ám
megérte a fáradozást, minden szereplő helyére
megtaláltuk településünkről a megfelelő
karaktert.
Minden faluban élnek tehetséges emberek,
csak meg kell őket találni - mondta Gérczei
Mónika polgármester, aki szintén aktív
résztvevője volt az előadásnak a regősök
egyikeként. - Koppány szerepét a bátyám,
Béla játszotta, akire hangja, karaktere alapján
teljesen ráillett a szerep. Nagyon örülünk, hogy
sikerült rábeszélni vegyen részt a darabban.
Ugyanez mondható el Szilágyi Andrásról is, aki
szintén felülmúlhatatlan alakított. Istvánt és
anyját, Saroltot anya és fia alakította. (Pálfi
Tibor és Pálfi Tiborné). Főszerepekben még
egy testvérpáros is, Németh Eszter (Gizella)
és húga Zsófia (Réka) voltak. Asztrik püspököt

Voltak nehézségek az elmúlt hónapokban, míg
próbáltunk, hiszen sokan vagyunk sok jó
ötlettel. Igyekeztünk mindenki véleményét
figyelembe venni, hisz ez egy közös munka
volt. Az elmúlt egy hónapban hetente kétszer
próbáltunk, folyamatosan változott a darab,
még az utolsó próbán sem volt végleges.
Nagy közösségformáló, összefogó ereje van
egy ilyen, szinte az egész települést
megmozgató programnak, mint ez az előadás
- folytatta a polgármester. – Már a próbák alatt
és az előadás folyamán is látszott, hogy
mindenki izgult, szurkolt a másikért. Igazi
összetartó csapattá váltunk a próbák során,
akik
bármire
képesek,
bármit
megvalósíthatunk együtt. Üzenet értékkel is bír
ez az előadás, ez az összefogás. Egyrészt a
hasonló kistelepülések számára, ahol szintén
erős közösségek találhatók, hogy az ilyen
jellegű bemutatkozásokkal felhívhatjuk a
figyelmet magunkra. Másrészt a döntéshozók
felé,
hisz
különböző
intézkedések
eredményeként lassan alig tudjuk fenntartani
magunkat, intézményeinket, mi mégis itt
vagyunk, itt élünk és élni is fogunk, ehhez
azonban nagyobb anyagi koncentrációra,
segítségre van szükségünk.
Összefoglalva: a rockopera volt eddigi
fellépéseink csúcspontja, híre eljutott szinte a
megye egész területére.
Számos felkérés érkezett eddig hozzánk a
környező és távolabbi településekről.

Köszönet:
Szeptemberi fordulók:
Ezúton is szeretnénk megköszönni egyrészt a
vállalkozások és magánszemélyek anyagi
hozzájárulását,
másrészt
a
lakosság
mindenféle segítségét, amivel hozzájárultak a
darab megvalósításához, sikeréhez.
Szeptemberi programok
•

Szeptember 4-6 között kerül sor a X.
Keresztúr
Nevű
Települések
Találkozójára +Balatonkeresztúron. A
településünkről hivatalosan 35 fő vesz
részt a 3 napos rendezvényen, melynek
költségeit az utazók maguk viselik. A
programsorozat azonban nyitott, bárkit
szívesen
látnak
a
rendezők
a
programokon. Egy-pár programajánlat:
- ünnepélyes megnyitó: péntek
15.00 óra
- művészeti
csoportok
bemutatkozása: péntek 19.0022.30, szombat 13.00 -19.00
- Ghymes koncert: szombat 20.00
- Lézer show, tűzijáték: szombat
21.30
- Záróünnepség: vasárnap: 10.00

•

Szeptember 11-én, pénteken este 18.00
órai kezdettel folytatódik a nyári
időszakban szünetelő néptánc oktatás.
Várunk minden táncost!

•

Szeptember 20-án lesz a falu búcsúja,
ilyenkor Szent Kereszt Felmagasztalása
ünnepet tart a katolikus egyházközség.

09.06. PKSE-Bucsuszentlászló 14.00 ill.16.00
09.13. Baktüttős – PKSE
14.00 ill.16.00
09.20. PKSE- Zalacsány 15.30
09.27. Zalatárnok – PKSE
13.30 ill.15.30
A kupamérkőzések folyamán már két fordulón
van túl a csapat, először Csatár csapatát
győzte le
eredménnyel, majd most szerdán
Becsvölgyével játszott döntetlent, aminek
eredményeként tovább jutott csapatunk, még a
kupasorsolás nem ismert.
Közérdekű információk:
2009. szeptember 21-24. között újságpapírt
gyűjtünk. Kérjük, hogy aki tudja, a művelődési
ház teraszára helyezze el az újságpapírt, a
gyerekek azonban végig járják a falut, és aki
nem tudta elhozni, azokét is elszállítják.
Kedves gyerekek!
Hamarosan becsengetnek, kívánunk nektek jó
tanulást, és kellemes perceket az iskolában.

Aranyablak
Nyugvó nap fényét
őrzi az ablak.
Kisleány olvas
háttal a napnak.
Leckét betűzget,
szókat tagolgat:
a betűk szóvá
összefonódnak.

Önkormányzati hírek:

Szavakból mese
szövődik lassan,
kisleány olvas
arany ablakban.

Petrikeresztúr Község Önkormányzatának
járda
felújítási
és
bővítési
pályázata
forráshiányra hivatkozva elutasításra került. A
következő
lehetséges
alkalomkor
újból
beadásra kerül a pályázat, mert önerőből
ekkora fejlesztést megvalósítani nem lehet.

Károlyi Amy

Községi Sportegyesület hírei:
Augusztusi eredmények:
08.16. Petrikeresztúr – Nagykapornak:
felnőtt: 2-3
tartalék:
08.30. Pölöske – Petrikeresztúr
felnőtt: 2-3
tartalék:
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