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„Kedves Olvasó!
A
zene
furcsa,
varázslatos
dolog.
Megnyugtat, vagy felkavar, lelkesít, vagy
elandalít, és közben megolajozza lelkünket.
2010-ben kétszáz éve, hogy megszületett a
magyar kultúra, a magyar zene egyik
legkimagaslóbb alakja, a nemzeti opera
megteremtője, a Himnusz zeneszerzője, Erkel
Ferenc. Ezt az évet az ő emlékének
szenteljük.
Erkel Ferenc életműve azt sugallja, hogy a
sokat
emlegetett
és
sokak
által
megszenvedett
válság
közben
is
tudatosítanunk kell magunkban: ha anyagi
javakban
nem
dúskálunk
is,
van
aranytartalékunk, mégpedig a magyar kultúra.
Kultúránk, művészetünk, az egész világon
ismert
és
elismert
zeneművészetünk
biztonságérzetet nyújtó szellemi raktár,
amelynek készlete soha ki nem fogy, és minél
többet adunk belőle másoknak, annál
gazdagabbak leszünk magunk is.”
(Részlet Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter
irásából)

zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
színművésze, aki fellépésével megalapozta a
műsor és az est hangulatát. A helyi amatőr
színjátszók közül Pálfi Tibor, Németh Eszter
és Németh Zsófia két elbűvölő dallal készült.
Ezt követően jól szórakozhattak a résztvevő
vendégek a gellénházi Dr. Papp Simon
Általános Iskola tantestületének előadásában
látott „Pomócsin marad” című közismert és
közkedvelt darab reebootján. Szándékosan
használom a kifejezést, hiszen valóban
újragondolt, a tisztelt tanári kar által a jelen
időbe átültetett mű jelent meg a színpadon,
aminek interaktivitásához a főszereplő is
jócskán hozzájárult. Nagy Evelin és a helyi
táncos kislányok „buli után takarítottak”,
legalábbis Evelin dala szerint. Az előadás
színvonalát emelte még a hastánc csoport
pompás fellépése és ezzel az előadással
egyben
zárult
is
a
vidám,
színes
műsorkavalkád.

„A helyünket mindannyian kiérdemelhetjük, ha
segítségül hívjuk a muzsika varázslatos
világát, és meghalljuk a művekből kicsengő
hívó szót. Már csak rajtunk múlik, hogy ne
csak meghívottak, hanem választottak is
legyünk.” (Strausz Kálmán karnagy)

Minden fellépő művésznek ez úton is hála és
köszönet
azért,
hogy
jelenlétükkel
megtisztelték az estet, valamint jótékonysági
fellépésükkel nagyban hozzájárultak a cél
eléréséhez! A finom vacsora elfogyasztását
követte a hajnalig tartó vigasság, amit csak az
éjfélkor tartott tombolasorsolás szakított meg.

Ez történt januárban:

Rába Attila

Egyházközségi bál Petrikeresztúron
Immár második alkalommal rendeztek
egyházközségi bált Petrikeresztúron 2010.
január 16-án. A rendezvény fő célja a helyi
római katolikus templom rekonstrukciós
munkálatainak
folytatása,
emellett
a
községben élők kapcsolatainak szorosabbra
fűzése, valamint új barátságok kialakítása.
Mindez persze a hit, a remény és a szeretet
fényében, egy jó ügy érdekében történő
összefogás égisze alatt.
Vidám műsor keretében színes repertoárral
várta a közönséget Hertelendy Attila, a

Februári programok:
•

Február 20-án 18.00 órakor kezdődik
a hagyományos farsangi műsor,
melyen újból életre kel a „Keresztúr
TV”.
A bevételből a gyerekek
és
fiatalok
gyermeknapi
programjait
kívánjuk
megvalósítani. Kérjük
a
szülőket,
segíteni
szándékozókat,
hogy

részvételükkel, munkájukkal, tombola
és zsákbamacska felajánlásaikkal a
rendezvényt
szíveskedjenek
támogatni.
•

•

Február
26-án
folytatódik
a
közösségfejlesztő
egyesület
rendezvénye:
a
filmklub.
17.30
–
18.30
mesefilmek
a
gyerekeknek,
19.00 – a felnőttek részére lesz
filmvetítés.
A filmvetítés alatt szeretettel várjuk a
résztvevőket egy finom uzsonnára.
Február 26–án Rákoskeresztúron lesz
a Keresztúr Nevű Települések soron
következő közgyűlése. Reméljük,
hogy a közgyűlés után már több
információval rendelkezünk az idei
székelykeresztúri találkozóról.

Februári népi hiedelmek, jóslások:
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
A szentelt gyertya megvédi a gonosz
szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a
halottakat. Ehhez a naphoz kapcsolódik az a
hiedelem is, miszerint ha ezen a napon kisüt
a nap, és a medve meglátja az árnyékát,
visszamegy és még 40 napig tart a tél.
Február 14. Bálint nap
Ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a
termés.
Február 16. Julianna napja
Ezen a napon általában esik a hó, és ettől az
időjárás enyhülését várják.
Február 19. Zsuzsanna napja
Állítólag ekkor szólal meg a pacsirta, melynek
éneke a tavasz közeledtére utal.
Február 24. Mátyás napja
Ha hideg az idő Mátyás feltöri a jeget, ha
viszont nem talál csinál.

Márciusi előzetes:
Március 6-án, szombaton túrázásra várjuk az
érdeklődőket. A falunkon áthaladó Kék-túra
útvonalat fedezzük fel. Részletek a februári
újságban.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei:

Drégely László: Farsangi bál
A zenészek muzsikálnak,
Fürge lábak táncot járnak,
Járja Sára, meg a párja,
Víg a kedvük itt a bálba.

Február 14. vasárnap
Salomvár – Petrikeresztúr 13.00 ill. 15.00 óra

Táncol a bohóc, huszár, medve,
Sanyi manó mek-mek kecske,
Mazsola is vígan járja,
Böbe baba lett a párja,
Sürög-forog a sok népség,
Reggelig tart a vendégség.

Február 21. vasárnap
Petrikeresztúr – Salomvár 13.00 ill. 15.00 óra

Közérdekű információk:

Megfelelő időjárás esetén a következő
felkészítő, edző mérkőzésekre kerül sor:

Február 28. vasárnap
Kustánszeg – Petrikeresztúr tartalék: 14.00
óra
Helyszín: Kustánszeg

Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót.
Kérjük a segíteni szándékozókat, hogy a
művelődési ház nyitvatartási idejében adják le
a gyűjtött kupakokat. Közreműködésüket
ezúton is köszönjük.

Kustánszeg – Petrikeresztúr felnőtt: 18.00 óra
Helyszín: Zalaegerszeg, Zala Plaza mögötti
műfüves pálya
A bajnokság kezdési időpontja terv szerint:
március 7.

:
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