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Ez történt februárban:
• Idén is farsangoltunk:
„Majdnem Dévényi Tibor” Petrikeresztúron
Február 20-án 3. alkalommal „sugározta”
műsorát a Keresztúr TV településünkön.
Természetesen semmi komolyra ne tessék
gondolni
a
kedves
olvasónak,
csak
farsangoltunk.
Műsorunk majdnem sztárvendége volt Három
kívánság műsorral „Majdnem Dévényi Tibor”,
alias Tibi bácsi, aki pontos labdáit (amik
véletlenül pont nélküliek voltak) igaz, hogy
szétdobálta, de vissza is kérte, mert neki még a
következő helyszínen is kellenek. Ráadásul, ha
nincs pont a labdán, a kívánság sem
teljesülhet. Tehát a nézők mégsem kérhettek
egy műsorszámot sem, …. de kaptak.
A nagyérdemű a jelmezes felvonulókat
tekinthette meg először, majd mindjárt az is
kiderült, miért késik Málé Krisztina műsorvezető
társa: mert a feleségének nincs egy rendes
ruhája sem. Kellér Dezső családi nagyjelenetét
Kiss Henrietta és Pálfi Tibor (a későbbi
műsorvezető) előadásában láthattuk.
Végre megérkezett Tibi bácsi, és máris
elkezdte „teljesíteni a kívánságokat, kéréseket”.
A kisebbek – óvodások, iskolások- A kiskakas
gyémánt félkrajcárja című jelenetet játszották
el, ahol a mese végére mindenki boldog lett,
még a török császár sem járt nagyon pórul. A
kíváncsi emberek kívánsága is teljesült:
megtudhatták, mi vár rájuk a jövőben, Bubuci, a
jósnő segítségével. Egy időutazásnak is
részesei lehettünk, pár évtizeddel korábbra
repültünk a Hungária együttes Hotel Menthol
című számára táncoltak az óvodás és iskolás
lányok. A közönség vastapssal díjazta a korhű
ruhákat, jelmezeket és a gyerekek táncát.
Táncban az est folyamán nem volt hiány:
láthattunk modern táncot, Michael Jackson
Triller-jét egy kicsit más feldolgozásban. Az
ország és
Petrikeresztúr időjárását is
megtudhattuk aznapra. Természetesen az élő
adásból a közvetítés sem maradhatott ki. A
helyi presszóban szeretett volna interjút
készíteni Tibi bácsi.
Az interjú helyett azonban a spicces vendégek
egy nagy bölcsességgel ajándékozták meg a
riportert és a közönséget: Hofi Géza nagysikerű
feldolgozásából – Piál a föld - hallhattunk egy
részletet.
A „presszót” azért takarítani is
kellett… Nagy Evelin és a táncos lányok a Buli

után a takarítás produkcióját is nagy siker
övezte. A kívánságműsor végén a helyi lányok,
asszonyok egy Meglepi tánccal szórakoztatták
a megjelenteket, ami 8 nép táncait ötvözte egy
produkcióba.
A
műsorvezetők
közben
elbúcsúztak, ismét egy évre, jövő farsangig.
A szervezők a közönséget és a szereplőket a
műsor után megvendégelték saját készítésű
nagyon finom fánkjaikkal, forralt borral és
teával.
• Február
26-án
került
sor
a
közösségfejlesztő egyesület filmvetítésére,
teázással,
beszélgetéssel
egybekötve,
vidám hangulatban telt az este.
• Február 26-án Rákoskeresztúr adott
otthont a Keresztúr Nevű Települések
Szövetségi ülésének, ahol többek között az
idei
programok
–
iskolások
EU-s
vetélkedője,
augusztusi
találkozó
–
megbeszélése is zajlott. Emlékeztetőül:
idén Székelykeresztúron lesz a XI. találkozó
augusztus 5-8. között. Időközben meghívást
kaptunk Fiatfalváról is, folyamatosan zajlik
az egyeztetés kiutazásunk feltételeiről.
2010. március 12-én, pénteken 19.00
órakor a művelődési házban ez ügyben
megbeszélést tartunk.
Márciusi programok:
• Kirándulást szervez a Tuttu MikkaMakka
Egyesület
Pató-hegy,
Iborfia
irányába március 6-án szombaton, melyre
a település minden lakosát szeretettel
várjuk. Indulás a Művelődési Ház elől
13:00-kor, érkezés kb. 17:00-kor. A
kirándulás során, a település környékén
található gyógynövényeket tárjuk fel,
játszunk, beszélgetünk.
•

Március
12.
péntek
19.00
óra,
művelődési
ház:
megbeszélés
a
székelykeresztúri találkozóról.
Testvértelepülésünk – Fiatfalva – jelezte,
hogy a találkozó alkalmával szeretetettel
fogadja a petrikeresztúri utazókat. Ennek
eredményeként kiutazásunk egy főre jutó
részvételi költsége is csökkenhet. Kérjük, a
találkozóra eddig jelentkezetteket és az
érdeklődőket, hogy vegyenek részt ezen a
megbeszélésen. Együtt kigondolva találjuk
meg a legjobb (legolcsóbb) megoldást a

találkozón
való
részvételre,
testvértelepülésünk meglátogatására.
•

Március 20-án kerül sor az idei idősek
napi ünnepségre, melyre szeretettel várjuk
településünk 60 év feletti lakosait. Az
érintetteket a program részleteiről névre
szóló meghívóban értesítjük.

•

Március 26-án kerül sor a következő
filmklub rendezvényre.

•

•

Márciusi népi hiedelmek, jóslások:
Március 12. Gergely napja: Gergely napjához
időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert
mondás, miszerint ha ezen a napon esik a hó:
"Megrázza még szakállát Gergely."
Március 18. Sándor napja: E naphoz kapcsolódó
mondás: "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák
a meleget!"
Március 19. József napja: A gyermek Jézus
gondviselőjének, Józsefnek az ünnepe. A három
jeles nap közül (Sándor, József, Benedek)
szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb
József napja. E naphoz fűződik az időjárás - és
természetjóslás, sőt a haláljóslás is. Ezen a napon
érkeznek a fecskék. Ide kapcsolódik ez a kedves
mondás: "Fecskét látok, szeplőt hányok!"
Március 21. Benedek napja: A bencés rendet
alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek napján
zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító
erőt tulajdonítottak.
Március
25. Gyümölcsoltó
Boldogasszony
napja: Jézus fogantatásának ünnepe. E nap
alkalmas a fák oltására, szemzésére.

A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület
hírei, tavaszi forduló mérkőzései:
03.07. 13.30 Nagykapornak – Petrikeresztúr
03.21. 14.30 Petrikeresztúr – Pölöske
03.28. 15.00 Bucsuszentlászló – Petrikeresztúr
04.04. Petrikeresztúr – Baktüttős
04.10. Zalacsány - Petrikeresztúr
04.18. Petrikeresztúr – Zalatárnok
04.24. Söjtör – Petrikeresztúr
05.02. Petrikeresztúr – Hahót
05.09. Dióskál – Petrikeresztúr
05.16. Petrikeresztúr – Esztergályhorváti
05.23. Gránit Gyógyfürdő –Petrikeresztúr
05.30. Petrikeresztúr – Zalavár
06.06. Csatár – Petrikeresztúr
06.13. Petrikeresztúr – Bak

A tartalék csapat mérkőzései a felnőtt
mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek. A tervek
szerint március 14-én, 14.00 órakor a tartalék
és felnőtt csapat játszik vegyesen egymás
ellen, amennyiben a pálya erre alkalmas lesz.
Közérdekű információk:
•

Tovább folytatjuk a kupakgyűjtési akciót.
Kérjük a segíteni szándékozókat, hogy a

•

művelődési ház nyitvatartási idejében adják
le a gyűjtött kupakokat. Közreműködésüket
ezúton is köszönjük.
Az Unilever Magyarország Kft. tovább
folytatja a „Főzzön játszóteret!” programot.
Településünk idén is kapcsolódik a
programhoz, azért kérjük, aki teheti
továbbra is jutassa el a művelődési házba a
Delikát8 ételízesítő csomagolóanyagát.
(vonalkódot)
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a meleg
étkezési utalványokat az iskola konyhája
elfogadja. Az utalvánnyal való fizetés
esetében személyesen kell bemenni a
konyhára, ahol a konyhavezető aláírásával
igazolja az átvételt.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010.
március közepétől elérhető lesz a
www.petrikeresztur.hu,
a
település
honlapja.
Lehetőség
van
a
civil
szervezeteknek is a megjelenésre, ezért
kérjük az érdekelteket, hogy ez ügyben
Gérczei Mónika polgármestert keressék.

Nőnapi köszöntő
Szeretettel hoztam
e szép csokrom,
s köszöntőmet
mindenkinek
mondom.
Nőket köszönt most
az egész világ,
hát nyíljon nékik
a sok színes virág.
Az életet, szerelmet
tőlük kaptuk,
cserébe szívünket
az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk
igazán valakik,
tudom most dalom,
messzire hallatszik.
Kívánom, legyen
minden nő boldog,
s szálljanak el végleg
a bús gondok.
Hulljon reájuk
jókívánságom e napon,
egész évben és minden Nőnapon.
Petrikeresztúr Képviselőtestületének férfi tagjai
szeretettel és tisztelettel köszöntik településünk
hölgyeit ezen a szép ünnepen!
Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.

