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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ez történt februárban
2011. február 19-én került sor az idei farsangra
településünkön. A rendezvényt megelőzően a
helyi gyerekek és fiatalok már hetekkel korábban –
Lóránt Emília irányításával – megkezdték a
próbákat. Több műsorszámmal is készültek a
szereplők, sajnos az utolsó napokban az influenza
sorra döntötte le a szereplőket, így az eredeti
ötleteket át kellett dolgozni.
A művelődési házban 18.00 órakor kezdődött a
műsor, a falu lakói megtöltötték a nézőteret. A
betegségek ellenére is színvonalas műsort
láthattak a résztvevők. Először jelmezes
felvonulás volt, ahol helyi és nagylengyeli
gyerekek is szerepeltek. Majd kezdetét vette a
farsangi kívánság műsor, hisz a két műsorvezető
(Juliska és Mariska) sorra olvasta fel a különböző
kéréseket és „vendég művészeket” is meghívtak
egy-egy interjúra. A nézők láthattak több jelenetet
és táncot is. A legkisebbek színre vitték saját
rendezésükben az „Ezek megőrültek” produkciót,
táncoltak rockit, hastáncot és modern táncot is. A
nagyobb lányok is összeállítottak egy vidám táncot
a Mein Herr zenéjére. Több vidám jelent is volt,
melyből a legsikeresebb a színpadon kialakított
„gyógyszertárban” zajlott. A fináléban minden
szereplő együtt járta a táncot. A nézők vastapssal
jutalmazták a farsangi műsort, akiket viszont a
szervezők jutalmaztak, hisz a műsort követően a
konyhából frissen sült farsangi fánkok kerültek elő.
Három féle finomság készült: csöröge, túrófánk és
természetesen hagyományos szalagos fánk.
Az est még nem ért véget a műsorral, hisz utána
sok meglepetés, és bál várta az érdeklődőket.

Gellénházi faluházban tartottak 6 település
(Gellénháza,
Nagylengyel,
Ormándlak,
Petrikeresztúr,
Lickóvadamos,
Zalatárnok)
polgárőreinek alapképzést 2011. február 19-én,
szombaton délelőtt. A rendezvényen elsősorban
az aktuális jogi kérdésekben tájékoztatták a
résztvevőket. Tusják Pál a Zala Megyei Polgárőr
Szövetség Oktatásért felelős vezetője részletezte
és értelmezte, magyarázta el a paragrafusokat.
Ezt követően Bencze László százados a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság és a megyei
polgárőr szövetség közötti összekötő tartott
előadást. Ebben első sorban a jogszabályok
gyakorlati alkalmazására tért ki a rendőrtiszt. A
nap legvégén kérdésekre válaszoltak az előadók.
Egy későbbi időpontban vizsgát tesznek a
polgárőrök a hallottakból.

Márciusi programok:
•

•
•

Március 4-én, pénteken este 19.00 órakor
kerül sor a polgárőrség soron következő
ülésére. Nagyon fontos: lehetőleg minden
polgárőr vegyen részt a megbeszélésen,
hisz itt mindenki kitöltheti az igazolványhoz
szükséges adatlapokat. Igazolványképet
(3,5x4,5 méretben) csak azoknak kell
hozni, akik a tavalyi digitális fényképészeten
nem vettek részt. Akiknek már készült
tavaly fénykép, azoknak nem kell új kép.
Erre a gyűlésre várjuk azokat is, akik
újonnan vennének részt a polgárőrség
munkájában, ők mindenképpen hozzanak
magukkal fényképet.
A közösségfejlesztő egyesület március 19én, szombaton tartja következő filmklubját.
Március 26-án, szombaton kerül sor az idei
idősek napi rendezvényünkre. A szervezők
ünnepi műsorral és finom falatokkal várják
falunk 60 éven felüli lakóit. Az érintettek a
rendezvényre külön meghívót fognak kapni.

Áprilisi program előzetes
A Vöröskereszt április 2-án, szombaton véradással
egybekötött egészségnapot szervez. Előadást
hallhatunk
elsősegélynyújtásról
és
egészségfelmérő vizsgálatok is lesznek (pl.
vérnyomás-mérés, cukorszint-mérés).
Pályázat a gyerekek számára!
Pályázhatsz, minden olyan alkotással (pl. rajz)
amivel az egészséges életmódra hívod fel a
figyelmet. Pályázati munkádat március 27-ig
adhatod le a művelődési házban, értékelés az
egészségnap végén, 17.00 órakor. A legjobb
alkotásokat ajándékkal jutalmazzuk, a beérkezett
pályamunkákból kiállítást készítünk a művelődési
házban.
Önkormányzati hírek
A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény keretein
belül lehetőség van jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
igénybevételére
a
legrászorultabbak részére. Igénybe vehetik 65 év
feletti, főleg egyedülálló idősek, illetve pszichiátriai
betegek. A készülékhez tartozik egy csuklóra
csatolható segélyhívó óra, vízálló és szabad
mozgást biztosít lakáson belül és udvaron. A
készülék használata egyszerű, kis helyen elfér,
minimális energiát fogyaszt. Az ellátott személy
segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó 30
percen belül megjelenik. A készülék használatáért

havonta 1000 forintot kell fizetni az érintetteknek.
Akiket érdekel, keressék településünk szociális
gondozóit.

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)

Márciusi jeles napok, ünnepek:
Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezt a napot
eredetileg a nők emberi jogainak elismerésére,
jogfosztottságuk,
kizsákmányolásuk
megszüntetésének
céljából
hozták
létre.
1910-től ünneplik Clara Zetkin javaslatára, annak
emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban
40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő
sztrájkolt
béregyenlőségért
és
munkaidőcsökkentésért.
Az első hivatalos Nemzetközi Nőnapot 1911-ben
tartották
meg
Ausztriában,
Dániában,
Németországban és Svájcban. A résztvevők, a
szavazati jog és a tisztségvállalás joga mellett a
munkavállalás, szakmai továbbképzés jogát is
követelték, és hogy szűnjön meg a munkahelyi
megkülönböztetés. Magyarországon 1914-ben
ünnepelték először.

Szeretettel: az önkormányzat
férfi tagjai

Március 12. Gergely Napja. Gergely-járás: az
iskoláskorú gyermekek országosan ismert,
színjátékszerű játéka. A nap ünneplését IV.
Gergely pápa rendelte el 830-ban. Elsősorban
köszöntő, adománygyűjtő célja volt. A diákok
ezekből az adományokból teremtették meg a
tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket. Ezen

a napon vetélkedőket, diákpüspök-választást és
felvonulásokat rendeztek. Gergely napjához
időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert
mondás, miszerint ha ezen a napon esik a hó:
„Megrázza még szakállát Gergely.”
Március 15. Nemzeti Ünnepünk. Az 1848-as
forradalomnak ki kellett harcolnia a nemzeti
függetlenséget az osztrák császártól, meg kellett
teremtenie az alkotmányt, mely tartalmazza a
polgárok jogait és kötelességeit, fel kellett
szabadítania a jobbágyokat és el kellett törölnie a
nemesi előjogokat. Ennyi és ilyen nehéz feladatot
csak évtizedes reformokkal, a rendszer lassú,
fokozatos javításával lehet teljesíteni, vagy pedig
hirtelen, egyszerre… forradalommal. A párizsi és a
bécsi forradalom megadta a magyar forradalmi
ifjaknak is a lendületet és a bátorságot arra, hogy
forradalommal rendezzék a magyarság ügyét.
Március 18. Sándor napja. A néphit szerint az
első meleghozó nap. E naphoz kapcsolód
mondás: „Sándor, József, Benedek zsákban
hozzák a meleget!”
Március 19. József napja. A gyermek Jézus
gondviselőjének, Józsefnek az ünnepe. A három
jelen nap közül 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. A csillagászati tavasz kezdete.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja. Jézus fogantatásának ünnepe. E nap
alkalmas a fák oltására, szemezésére.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Folyamatosan készül a helyi pálya, egyelőre
azonban még nem lehet játszani rajta, így a
Petrikeresztúr SE a hazai meccseket a
Nagylengyeli sportpályán rendezi meg, 05.01-ig. A
24. fordulót itthon szeretnénk játszani 05.08-án.
Március 13-án kezdődik a bajnokság. Az első
három mérkőzés:
16. forduló 12:00 és 14:00 Csatár - Petrikeresztúr
17. forduló 12:30 és 14:30 PetrikeresztúrNagykapornak
18. forduló 13:00 és 15:00 Botfa – Petrikeresztúr
Az egyesület adószáma: 19956569-1-20.
A támogatásokat előre is köszönjük.

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
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