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süteményeket pedig a karácsonyi műsor nézői
fogyaszthatták el.

Ez történt decemberben
Az év vége gazdag volt a
programokban. Vegyük sorra mi
decemberben településünkön.

közösségi
is történt

A Mikulás Petrikeresztúron is járt
A keresztúri gyerekek levelet kaptak a Mikulástól.
Azt írta, hogy meglátogatja őket december 6-án,
és a nagyszakállú be is tartotta ígéretét. Este hat
órára megtelt kíváncsi gyerekekkel és szüleikkel a
művelődési ház nagyterme. Egy kicsit késett, de
addig a nagyobbacska gyerekek egy vidám
jelenettel szórakoztatták a várakozókat, és mire
megérkezett, feloldódtak a lurkók. A gyerekek is
készültek, énekeltek, szavaltak a Mikulásnak, volt,
aki saját rajzát hozta el. A nagyszakállú meg-meg
simogatta a gyerekeket, beszélgetett velük és
természetesen kiosztotta az ajándékokat. A nagy
munkában el is fáradt, de megígérte hogy jövőre is
eljön Petrikeresztúrra. Szeretettel várjuk.
December 10-én, szombaton este tartotta évzáró
bankettjét a sportegyesület a művelődési házban.
A vacsora előtt Béres Norbert egyesületi vezető
köszöntötte a megjelent sportolókat, képviselőket
és azokat a keresztúri lakosokat, akik
munkájukkal, támogatásukkal segítették az
egyesület munkáját. Évértékelő gondolataiban
kiemelt jelentőséget kapott a pálya felújításának
és az öltöző festésének megtörténte. A csapatok
szereplésének értékeléséről is hallhattak a jelen
lévők gondolatokat: a tartalék csapat szereplése
dicséretes, a felnőtt csapat remélhetőleg a tavaszi
idényre már az őszi idény utolsó mérkőzéseinek
példáját viszik tovább. Ezt követően Gérczei
Mónika polgármester is köszöntötte a jelenlévőket.
Gondolataiban kiemelte, hogy a sportvezetők,
játékosok legfontosabb feladata kell, hogy legyen
a továbbiakban is az utánpótlás nevelés, hogy
mindig legyen egy következő generáció, akik
folytatják a munkát. A rövid beszédek után a
keresztúri lányok felszolgálták a Kámán László
által főzött finom vacsorát. Az egyesület tagjai
vidáman töltötték az estét.
December 13-án, kedden 17.00 órától kézműves
foglalkozás volt a művelődési házban. A gyerekek
– természetesen egy kis segítséggel - karácsonyi
mézeskalácsokat sütöttek. A programnak két
fontos eredménye is lett: a résztvevők közös
munkával egy vidám estét töltöttek el, az elkészült

Advent utolsó vasárnapján, december 18-án,
délután a Művelődési Házban a Petrikeresztúri
Amatőr
Színjátszók
és
vendég
előadók
előadásában karácsonyi koncertet láthattak,
hallhattak a résztvevők.
A művelődési ház 16.00 órára megtelt érdeklődő
nézőkkel és Gérczei Mónika polgármester ünnepi
gondolatai után el is kezdődött a műsor.
Hári Veronika beköszöntő éneke után a kar
gyertyafényben vonult a színpadra, az első dal
alatt a gyerekek gyertyás tánca varázsolt ünnepi
fényeket a művelődési ház nagytermébe. Ezt
követően Jézus születésének történetét mutatták
be a szereplők: a dalok közötti kísérőszöveggel
teljesedett ki a történet. E dalok zenei kíséretét és
szóló szerepét Szili Ernő végezte. Ezt követően
egy
csodálatos
dallal
Magyarország
felemelkedéséért imádkozott a kar és a szóló
szerepet vállaló Pilise Nóra. A zenei kíséretet
Szombathelyi Attila (szólógitár) és Horváth László
(basszusgitár) játszotta. A következő szám zenei
aláfestéséhez csatlakozott Cseman Eszter is
(fuvola), Gérczei Béla szóló sorai mellett a
gyerekek tolmácsolásban karácsonyi kívánságokat
hallhattunk. Ezt követően Németh Zsófia énekelt,
majd Pálfi Tibor és a kar közös éneke szólt. Még
két dal szólt a kar tolmácsolásában, az utolsó
énekben Győrfiné Ács Mariann énekelt szóló
sorokat.
A műsor után a karácsonyfa alatt gyümölcsök,
csokoládék, cukorkák várták a gyerekeket, a
nézőket pedig a közös mézeskalács sütés
termékei, forralt bor és tea.
„A szeretet hangjait hallhattuk” – ezekkel a
szavakkal búcsúzott az egyik néző távozásakor,
és valóban a koncert után elhangzott vélemények
alapján elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek egyik
legszebb karácsonyi műsora volt az idei.
Januári programok:
Január 6-án, pénteken lesz a polgárőrség soron
következő ülése.
Témák:
januári
szolgálati
beosztás,
14-i
rendezvény
és
a
2012.
évi
feladatok
megbeszélése. Kérjük a tagságot, hogy a témák
fontosságára való tekintettel lehetőleg mindenki
vegyen részt a megbeszélésen.
Január 9-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel
megbeszélést tartunk, melyre várjuk a civil

szervezetek képviselőit. Ekkor beszéljük meg az
idei programok időpontját, koordináljuk ezeket.
Majd ezt követően 18.30-tól a farsangi műsor
részleteit beszéljük meg.
Január 14-én, szombaton utószilveszteri buli lesz
a művelődési házban. Zenél: Éder Gabee. A
rendezvény bevétele a helyi polgárőr egyesület
működését segíti.
Januári jeles napok, ünnepek
Január 1. - A Béke napja
Az év első napja valóban békésen szokott telni, hiszen
a legtöbb ember végigalussza az egészet, hogy
kipihenje a szilveszteri fáradalmakat. A Béke napja
viszont természetesen másról szól: arra figyelmeztet
minket, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk rá,
hogy békében éljünk szüleinkkel, családunkkal,
ismerőseinkkel, más népekkel, környezetünkkel,
állatokkal, növényekkel - egyszóval mindenkivel és
mindennel az egész világon. Még saját magunkkal is.
Január 6. - Vízkereszt vagy Háromkirályok napja, a
farsang kezdete
A hagyomány szerint ezen a napon látogatta meg a
három király a kis Jézust Betlehemben, ahová a csillag
vezérelte őket. Ez a nap ugyanakkor a farsangi időszak
kezdete is. A farsang pedig a nevetésről, tréfákról,
mókákról, no, és persze a rengeteg evésről és ivásról
szól. Nem véletlenül, hiszen utána negyven napos böjt
kezdődik, ami egészen húsvétig tart majd. Ideje
elkezdeni gondolkodni a farsangi jelmezeden!
Január 22. - A magyar kultúra napja
Ezen a napon azt ünnepeljük, ami megkülönböztet
minket, magyarokat a földkerekség minden más
népétől: a saját kultúránkat. Ezen a napon különös
hangsúlyt kap az irodalmunkkal, nyelvünkkel,
képzőművészetünkkel,
néphagyományainkkal
és
minden más, a kultúránkhoz kapcsolódó dologgal való
foglalkozás. Ezt azért éppen január 22-én tesszük, mert
Kölcsey Ferenc, a 19. század nagy írója és
gondolkodója ezen a napon fejezte be Himnusz című
költeményét, ami a mai napig magyarságunk
legnagyobb szimbóluma a három színű zászló mellett.
Január 22. - Vince napja is, a bortermelő vidékeken
fontos nap. Ekkor metszették a vincevesszőt, amit a
meleg szobában hajtattak, ebből a adott évi termés
mennyiségére következtettek. Azt tartották, ha ezen a
napon jó idő van, jó lesz a szőlőtermés is.
Január 25. - Szent Pál megtérése – „Pál forduló” napja

Újévi köszöntő
2012-et írunk. A 2011. év végi programok szép
élményeket és vidám perceket nyújtottak az itt
élőknek. Kezdődnek azonban a küzdelmes
hétköznapok. Sajnos már azok a családok is érzik
a kedvezőtlen hatásokat, ahol munkahellyel
rendelkeznek. Még nehezebb helyzetben vannak
azok, ahol munkanélküli van a családban,
hiteltörlesztéssel
küzdenek,
vagy
egyéb
problémák nehezítik életüket. Önkormányzatunk
továbbra is – saját lehetőségei határai keretében –
segíti a rászoruló családokat, idén is csatlakozni

kívánunk különböző segélyszervezetek munkáihoz
is.
A 2012-es év sok változás hoz nemcsak a
település,
de
annak
lakói
életébe.
Az
adóváltozások, az idei költségvetési törvény és
egyéb jogszabályi változások mindenki számára
elgondolkodtatóak.
A kedvezőtlen változások ellenére is hittel és
kitartással kell élnünk hétköznapjainkat. A
hétköznapok mellett családi és közösségi ünnepek
is
színesítik
életünket.
Kívánom
minden
petrikeresztúri lakosnak, hogy küzdelmeikben
mindig legyen megértés, türelem. Az ünnepi
percek teljenek valóban ünnepi hangulatban, ahol
a családi és falu közösség összetartozása teszi
szebbé az ünnepet.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata nevében jó
egészséget, békés, boldog új évet kívánok
településünk minden lakójának:

Népköltés ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
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