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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt januárban
Polgárőr bankett Petrikeresztúron
2011. január 22-én, szombaton első alkalommal
rendezett a Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület
évzáró – évnyitó bankettet. Az egyesületet 2009-ben
jegyezték be, de a tényleges munka 2010-ben
kezdődött.
A programon részt vettek a szomszédos települések
polgármesterei és polgárőr egyesületek vezetői, a
gellénházi rendőrőrs munkatársai, a Zala Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, Horváth Róbert úr, a
helyi önkormányzati vezetők, polgárőrök, az
egyesület munkáját támogató vállalkozók és lakosok.
Az ünnepséget Gérczei Mónika polgármester nyitotta
meg, köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a mai Magyarországnak az élet
számos területén szüksége van összefogásra.
Kistelepülések fennmaradásának pedig utolsó
esélye, ha lakói összefognak az ott élőkért, a
településért, a tiszta és őszinte célokért. Gondolatok
a polgármesterasszony beszédéből:
Településünk biztonsága is közös érdek, a
társadalom több szereplőjét is érinti. Akik ma itt
vagyunk, mind-mind részesei vagyunk biztonságunk
megőrzésének, és legfontosabb, hogy a különböző
szervezetek között tisztességes, bizalomra épülő
emberi kapcsolatok jöjjenek létre. Ez az alapja a
közös munkának. Ezt a rendezvényt az eltelt egy év
értékelésén túl a kialakult kapcsolatok tovább
építésére, fejlesztésére szántuk.
Ezt követően Horváth Richárd, a helyi egyesület
alelnöke értékelte az eltelt évet, és a 2011-es év
feladatait, lehetőségeit. Elmondása szerint 2010-ben
sikerült megszervezni a rendszeres járőrszolgálatot,
a helyi polgárőrök a rendőrőrs munkatársaival
biztosítják
a
rendezvényeket. A temetések
alkalmával a polgárőrök szintén jelen vannak.
Együttműködési megállapodás aláírására került sor
az önkormányzattal. A 2011-es évben tovább
szeretnék
fejleszteni
a
járőrszolgálatot.
A
legalapvetőbb technikai eszközök kerültek csak
beszerzésre, tehát mindenféle támogatásra szükség
van. Nagyon fontos a szomszédos települések
egyesületeivel, a megyei szövetséggel és a helyi
rendőrőrssel kialakult kapcsolatok továbbfejlesztése
a térség közbiztonságának megőrzéséért.
Ezt követően Németh Árpád az egyesület elnöke
helyi viszonyok között jelentős összegű támogatást
vett át Sebők Sándor vállalkozótól. A Sebők
családnak a településhez tartozó zártkertekben,
pincesoron üdülőházaik vannak, ahol a polgárőrök
rendszeresen járőröznek.

A rendezvényt egyébként több helyi vállalkozó is
támogatta illetve a résztvevő lakosok is.
A könyvtárból rögtönzött öltözőben ezalatt már lázas
készülődés és izgalom volt. A köszöntőt követően a
helyi gyerekek és színjátszók fergeteges műsorral
szórakoztatták a nagyérdeműt. Először a november
végén alakult néptánc csoport lépett fel. Két dalt
énekelt Nagy Evelin. A legkisebb gyerekek két vidám
tánccal készültek. A felső tagozatos gyerekek egy
csoportja vidám rendőrviccet adott elő. Duettet
énekelt Németh Zsófia és Gérczei Béla. Zárásként a
színjátszók csoportja operett egyveleget énekelt,
majd egy kán-kánt roptak a lányok. A műsort Lóránt
Emília, a művelődési ház vezetője állította össze.
Az izgalom nemcsak a színpadon, de a konyhában is
nagy volt. A műsor után a lányok-asszonyok
felszolgálták a finom vacsorát A vacsora után
kezdetét vette a hajnalig tartó bál.
A program lebonyolítása sok munkával, nagy
összefogással járt, de megérte; a rendezvényt mind
a szervezők, mind a résztvevők sikeresen értékelték.
A Petrikeresztúri Polgárőr Egyesület vezetése a
tagság nevében ezúton köszöni meg mindazok
segítségét, akik a rendezvény lebonyolításában részt
vettek; a szereplőknek, technikai segítőknek, főző
brigádnak, rétes és pogácsa készítőknek, a
konyhában, söntésben dolgozóknak, takarításban
részt vevőknek és mindenkinek, akik valamely
munkában részt vettek.
Februári programok:
• Február 1-én, kedden, este 18.00 órakor
megbeszélést tartunk az idei farsangi
programról. Hívjuk és várjuk a szerepelni
vágyókat,
jöjjenek
a
megbeszélésre.
Különösen várjuk a gyerekeket, fiatalokat és
szüleiket
a
program
megvalósításának
koordinációjára, hiszen a bál bevételéből a
gyerekek és fiatalok részesülnek.
• Február 12-én 14.00 órától a művelődési
házban a helyi vöröskereszt szervezésében 2
előadást hallgathatnak meg az érdeklődők.
Először Treif Péter a következő témában tart
oktatást: elsősegélynyújtással kapcsolatos
tudnivalók, ismeretek felelevenítése; vagyis
baleset, bekövetkezett rosszullét esetén mi is a
teendő. Ezt követően Kustán Sarolta beszél a
véradás fontosságáról.
• Február 19-én, este 18.00
órakor kezdetét veszi a
vidám farsang. Jelmezes
felvonulás, vidám műsor és
finom falatok várják a

•

szereplőket, nézőket. Ezt követően hajnalig tart
a bál.
A közösségfejlesztő egyesület február 25-én
tartja következő filmklubját.

Önkormányzati hírek
2010. októberi választásokat követően harmadízben
ült össze a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Társulás tanácsa, és többszöri nekifutásra sikerült az
elnökségben
és
bizottságokban
résztvevő
polgármestereket megválasztani, melyet most
közzéteszünk.
Elnökség:
Gyutai Csaba elnök, (Zalaegerszeg), Horváth Zoltán
elnökhelyettes
(Tófej),
Vertetics
László
elnökhelyettes (Zalalövő), Tóth István Jánosné
(Teskánd), Pecsics Zoltán (Zalacséb), Farkas
Imréné (Gellénháza), Magai Ágota (Becsvölgye),
Frankovics András (Kispáli), Mogyorósi József
(Bagod)
Közoktatási Bizottság
Scheiber Ildikó elnök (Nagylengyel), Pálfi István
(Bocfölde), Salamon Mária (Csonkahegyhát), Farkas
Tiborné (Gősfa)
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Tóth András elnök (Pókaszepetk), Német Edit
(Kustánszeg), Gáspár Zoltánné (Nemesapáti),
Horváth Sándor (Nagykutas)
Területfejlesztési Bizottság:
Kovács Dezső (Zalaszentgyörgy), Török Zoltán
(Gombosszeg), Bertalan Tibor (Gyűrűs), Szijjártó
József (Egervár)
Pénzügyi Bizottság:
Gérczei Mónika elnök (Petrikeresztúr), Petőfi
Lászlóné (Zalaistvánd), Büki József (Zalaháshágy)

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.
Februári jeles napok:
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A
templomokban ezen a napon szentelik a gyertyát,
melynek a keresztény ember életében, ünnepekhez
kötődő szokásaiban kiemelt szerepe van. Európában
a gyertyaszentelés szokása a XII. század folyamán
terjedt el. A szentelt gyertya Krisztust jelképezi. Az
újszülött mellett a keresztelésig gyertyát égettek, de
szintén a betegek illetve a halott mellett is. Nagyobb
ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor ezt a gyertyát
gyújtották meg. A gazdák úgy tartották, hogy vihar
alkalmával is meg kell gyújtani, távol tartja a
villámcsapást és a jégverést. Ismert időjárásjóslás
kötődik ehhez a naphoz. Ha süt a nap, a medve
előjőve barlangjából meglátja az árnyékát, ezért
visszamegy, és még hosszú lesz a tél. Ha viszont
rossz idő van, nem tart már sokáig a hideg.

Február 3. Szent Balázs püspök napja Balázs a
torokbetegségek ellen védő szent, a legenda szerint
megmentett egy halszálkát nyelt fiút. Mivel
Magyarországon még a XX. század első felében is a védőoltás bevezetéséig - rettegett és sok áldozatot
követelő betegség volt a diftéria, más néven
torokgyík, érthető, hogy ennek a szentnek komoly
kultusza alakult ki. A balázsolás alkalmával a
katolikusoknál a pap a gyermek álla alá két gyertyát
tesz keresztbe, és könyörgő imát mond érte.
Szokásban volt az iskolás korú gyermekek
balázsjárása is. Ez a Gergely-naphoz hasonló
adománygyűjtő szokás, amikor a maskarába öltözött
gyerekek köszöntik a háziakat, azok pedig a
tanítónak adományokat küldenek (szalonnát, tojást,
zsírt).
Február 19. Zsuzsanna ótestamentumi nőalak napja.
A gyönyörű asszonyt fürdés közben a vének
meglesték, majd házasságtörés hamis vádjával
illették. Zsuzsanna azonban tisztázta magát és a
véneket elítélték. Ezt a bibliai történetet adták elő az
ún. Zsuzsanna-játék során dramatizált formában.
Ehhez a naphoz is kötődik időjárási megfigyelés.
Állítólag ekkor szólal meg a pacsirta, melynek éneke
a tavasz közeledtére utal.
Február 24. Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg az
idő, Mátyás feltöri a jeget, ha viszont nem talál, akkor
csinál. Azaz hirtelen időjárás változást vártak ettől a
naptól. Egyes vidékeken azt tartják a Mátyás-napkor
kikelő kiscsirke verekedős lesz.
Egy finom farsangi fánk recept – túrófánk
Fánkokhoz: 250 g félzsíros tehéntúró, 2 egész tojás,
90 g liszt, 6 g sütőpor, 10 g porcukor, 1 g só. A
tálaláshoz: baracklekvár, porcukor, vagy fahéjas
porcukor.
Elkészítés: Az összes összetevőt egy tálba mérjük,
és alaposan összekeverjük. Nem baj, ha túródarabos
lesz a végeredmény, de alaposan el legyen keverve!
Ezután 5 percig hagyjuk állni a masszát. A lágy
masszát két vízbe mártott teáskanállal, vagy egy
fagyis kanállal 180 C-ra hevített olajban 4-5 perc
alatt készre sütjük. A fánkok nagyon meg fognak
dagadni, így kissé púpozott teáskanálnál nagyobb
darabokat semmiképp se szaggassunk! A fánkokat
csak időnként megkavarni kell az olajban, és
maguktól átfordulnak, ha szépen szaggattuk őket.
Külön forgatni nem kell őket. Az így kapott
túrófánkokat
többféleképpen
is
ízesíthetjük.
Porcukrozva gyümölcsízzel is tálalhatjuk. Vagy egy
tálban fahéjas porcukrot készítünk elő, és az
alaposan átsütött túrófánkokat az olajból kiszedve,
forrón az ízesített porcukorba forgatjuk.
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