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KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Kedves Olvasó!
Az elmúlt hónap is programokkal gazdagon telt el. Sajnos az áprilisi szám egy kis technikai hiba miatt késve jelent meg.
Ezért elnézésüket kérjük. Remélem, hogy ez a kis kellemetlenség nem veszi el az újságunk olvasásától a kedvüket.
Ígérjük, hogy a májusi szám pontosan fog Önökhöz kerülni.
Május hónapban is lesznek programok, melyekről, ajánlatainkat az újságban olvashatják.
Jó olvasást kívánva!
Bolla Tünde
polgármester

Aktualitások
BIO edények mosási terve
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a barna fedelű bio, hulladékgyűjtő edényzetének mosását a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint megkezdjük.
Az ürítést és mosást együtt végezzük, az ürítés megtörténte után, külön díjfizetés nélkül biztosítjuk az edényzet mosását.
Az edények mosását négy alkalommal végezzük el egy év alatt.
Javasoljuk mosási napon csak a hulladékot tartalmazó (lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási
reklamációk elkerülése érdekében.
Településükön az első mosási nap bio edény esetén: 2011. május 30.
Tisztelettel:
Kövecses Péter
Győrszol Zrt.
Városgazdálkodási igazgató

Közfoglalkoztatás:
Állami támogatással 2 főt tudunk alkalmazni a közfoglalkoztatási program keretein belül. Az eddig elvégzett munkák
között szerepel a Petőfi utca, temető mellett található árokpart tisztítása, új feljáró készítése a szántóföld felé, valamint a
játszótér, valamint a buszmegállók felújítása is megkezdődött.

Munkába állt az új körjegyző
2011-05-02-től munkába állt Bálint Albert körjegyző. Esetleges problémáikkal csütörtökönként kereshetik.

A szebb, virágosabb Bakonypéterdért
A program keretében első körben 4 db virágláda került kihelyezésre az Önkormányzati Hivatal elé.
Kérjük, hogy óvják meg őket az esetleges rongálóktól.
Amennyiben van olyan cserepes viráguk, ami feleslegessé vált, vagy esetleg kinőtte a lakást, úgy kérjük, hozza el
nekünk, hogy a Művelődési Ház, a Könyvtár, vagy az Önkormányzati Hivatal dísze lehessen.
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Játszóház
2011.április 16-án 15:00-tól húsvéti játszóházat tartottunk a Művelődési Házban. A szép számmal megjelent gyerekek,
illetve felnőttek is számot tettek kézügyességükről, aminek az eredményeként tojásfa volt látható a Művelődési Ház előtt.
Képriportunkat a következő oldalakon találhatják.

Locsolóbál
2011.április 23-án 19:00-tól húsvéti locsolóbált tartottunk élőzenével! A rendezvény batyus bál formájában került
megrendezésre, és ismét nagy sikere volt.

Kirándulás
A locsolás után kirándultunk a Bakonyba. Húsvét hétfőn a reggeli vonattal keltünk útra. Most Porva-Csesznekig utaztunk
és onnan gyalogoltunk vissza Vinyébe. Sajnos időközben elkezdett esni az eső, de ez sem tudta elvenni a jókedvünket.
Optimizmusunk beigazolódott, mivel szép napsütéses időben telt el a nap hátralevő része.
Kellemesen elfáradtunk, de már tervezzük a következő kirándulásunkat

Szemétgyűjtés
Április 2.-ára szemétgyűjtést szerveztünk. Célunk volt, hogy megtisztítsuk környezetünket a következő területeken.
Bakonypéterd belterülete, Bakonypéterd-Románd közötti útszaka, valamint a vasútállomásig tartó szakasz.
Köszönjük a nagy számban megjelenteknek a részvételt és külön köszönjük a felajánlott szemeteszsákokat, valamint a
kesztyűket is.

Házi segítségnyújtás
2011-06-01-től igénybe vehető lesz településünkön is a házi segítségnyújtás.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybe vevő, önálló
életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás
keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek; és róluk nem gondoskodnak, azokról a pszichiátriai beteg, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

Programajánló
Alakformáló torna
2011-05-12.-től, minden csütörtökön 19:00 órai kezdettel alakformáló torna lesz a Művelődési Házban. A foglalkozásra
kérjük, hozzanak magukkal habszivacs fekvőalkalmatosságot.

Gyermeknapi rendezvény
2011-05-28.-án szombaton, Románd községgel karöltve gyermeknapi rendezvényt szervezünk. Helyszíne a focipálya és
környéke. A rendezvény részletes műsorát a későbbiekben tesszük közzé. Kispályás focicsapatok- lehet gyerek és felnőtt
is- jelentkezését várjuk
Erre a napra főzőversenyt is tervezünk. A versenynek nevezési díja nincs. Mindenki a hozott alapanyagból, illetve a saját
eszközeivel vehet részt a versenyben. Az első három helyezettet díjazni fogjuk.

-2Bakonypéterd községi tájékoztató. Kiadja: Bakonypéterd község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Bolla Tünde polgármester•
Szerkesztő: Bolla Zsolt• Megjelenik havonta 150 példányban. Kéziratok leadási határideje minden hónap 25.-e, helye: Polgármesteri Hivatal, vagy a bollazsolt@invitel.hu e-mail címen.

Faluújság Bakonypéterd
II. évfolyam 4. szám 2011. április

Recept
Mivel lassan itt lesz az eper szezon, ezért most egy epres-túrós receptet közlünk.

Epres-túros piskótatekercs
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kész piskótatekercs
25 dkg tehéntúró
20 dkg eper
1 alma
8 dkg porcukor
2 evőkanál citromlé
2 csomag vaníliás cukor
1 tojás
fél narancs

Elkészítés:
•

A túrót a porcukorral, a vaníliás cukorral, a tojás sárgájával és a citromlével jól kikeverjük. Az alma felét félretesszük a
díszítéshez, a másik felét apró kockára vágva a túróba keverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és a túrókrémbe
forgatjuk. Az epret turmixszoljuk, ezt is a túrókrémhez adjuk, majd megtöltjük és bevonjuk a piskótatekercset.
Almával, narancsgerezdekkel és eperrel díszítjük.

Megjegyzés:
•

Kiegészíthető még 25 dkg ricottával vagy mascarponéval, ebben az esetben 15 dkg porcukrot adunk

Apróhirdetés

Jó állapotban lévő íróasztal eladó!
Érdeklődni lehet a : 06-88-498-507-es
telefonszámon

Teljesen új búvárszivattyú 6000-Ft-ért eladó!
Érdeklődni lehet a : 06-88-498-561-es
telefonszámon

Kedvező termelői áron, évelő cserepes virágok, sok színben kaphatóak.
Muskátli, futó, álló;
Petúnia, futó, álló
Gumós begónia;
Mini szegfű, Egynyári virágok.
Tápkockás, poharas paprika, paradicsom, zeller palánta eladó.
Érdeklődni lehet:
Schwarcz Tamásnál a : 06-30-597-1501-es telefonszámon, vagy a Bakonypéterd, Kossuth L.u.38. szám alatt.
Nyitva tartás:
hétköznap:
08:00-19:00-ig
szombaton:
08:00-18:00-ig
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Képgaléria

A virágos Bakonypéterdért - Virágládák
Játszóház - Húsvéti tojásfa

Locsolóbál

Locsolóbál- az együttes
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Bakonypéterd története
RÉGI EMLÉKEK
Egy hétszáz éves falu életéből
Folytatás
1840 - 1866
Péterd első papja, Mika Dániel, 1840 szeptemberében érkezett a faluba. Pannonhalmi bencés volt, 42 éves.
Ide Esztergomból jött, ahol a gimnáziumban tanított.
A templompénztár naplójának tanulsága szerint a plébániát 1840. szeptember 21.-én vette át az akkori lázi-i plébánostól.
Harmadnapon már volt egy temetés és ekkor kezdte meg az anyakönyv vezetését, amelyek mind a mai napig
folytatódnak.
Érdemes beletekinteni ezekbe a régi, most már 100 évnél idősebb anyakönyvekbe, melyet még maga Mika Dániel
vezetett.
Az 1840-es évekre vonatkozóan többek között ilyen adatokra találunk:
„Szurics Pál, 44 éves péterdi földmívelő szöleiben foglalatoskodván gutaütés által hirtelen halállal halt meg 1842. április
22.-én”
„Rutner Mária, 4 éves kislány, Rutner Mihály földmívelőnek leánya kutba esvén minek előtte segítség érkezett volna,
bele is fult 1843. augusztus 30.-án”
Az 1845. év folyamán a plébános 42 újszülöttet keresztelt. Ugyan ezen időben 5 házasságkötés és 30 temetés volt. A 30
halott közül 21 volt a gyermek (10 éven aluli).
1846. szeptember 28.-án meghalt a 26 éves V. Antónia. Szobaleány volt „Tessen, városából Sleziában”.
Forró lázban halt meg, miután felvette a betegek szentségét. Az észrevételek rovatban ezt olvashatjuk:
„Katona után járva itt találta koporsóját.”
1847. január 14.-én Schmid Ferenc obsitos katona, pátkai csizmadia „határunkban Lyki Varsányi erdő mellett fagyva
találtatott és eltemettetett a péterdi temetőben.
Ugyancsak 1847-ben, október 7.-én Hofstetter Pál, 53 éves földmívelő nyomtatásban megbetegedvén, mire hazahozatott
és végső vonaglásban utolsó kenettel elláttatott, még aznap kiadá a lelkét.
1849. szeptember 6.-án meghalt a 12 éves Kreutz Mári. Egy péterden rostokoló császári – királyi katonaságnak egyike
által véletlenül agyonlövetett, midőn puskája kezében forgattatva véletlenül elsült.
Természetesen a halál többnyire betegség által következett be. Ezekben az 1840-es években a halál okául többek között
ilyen betegségek vannak beírva: sorvadás, betegség, friszli, szélütés himlő, vérhas, veszettség, hideglelés, nyavalyatörés,
szurás, és szívszorongatás, kolera és forró nyavala.
1848-ban a péterdi hívek száma 552 fő volt. Az iskolai oktatás német nyelven folyt.
Folytatjuk!
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Humor sarok
- Miért került börtönbe? - kérdezi a pap a rabot.
- A hitem miatt börtönöztek be!
- Hogyhogy?
- Azt hittem, hogy a banknak nincs riasztóberendezése...

Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja megkérdezi
tőle:
- Te, miért késtél el ma reggel?
Erre Pistike:
- Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt és
tovább kellett aludnom...

- Papa! Papa! - kiabál a fiú a kertből. - Most lopták el a kocsinkat!
- Láttad, ki vitte el?
- Igen!
- Felismernéd?
- Nem, de felírtam a kocsi rendszámát.

Két rendőr biciklizik. Az egyik leszáll, és leengedi a hátsó kereket.
- Miért engedted le? - kérdezi a társa.
- Túl magasan volt a nyereg.
- A másik erre szó nélkül leszereli a saját nyergét meg a kormányát. A kormányt a nyereg helyére teszi, a nyerget pedig a
kormány helyére.
- Ezt miért csináltad? - kérdezi a másik.
- Egy ilyen hülyével én nem bicajozok tovább, inkább megfordulok és hazamegyek.

Rejtvény

Sudoku
Töltsük ki az ábrát 1 és 9 közötti számokkal úgy, hogy
minden sorban, minden oszlopban, minden (vastag vonallal
határolt) 3x3-as területen, csupa különböző számok álljanak.
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Rejtvény

A betűhalmazban 21 szót rejtettük el nyolc irányban: balról jobbra vagy jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé vagy alulról
felfelé, valamint átlósan. Keresse meg és húzza át a felsorolt szavak betűit, majd az át nem húzottakat olvassa össze balról jobbra és
felülről lefelé haladva.
ábécéskönyv, aszkéta, asztronómus, barnásvörös, bosszúálló, botcsinálta, búcsú, fricska, lipcse, odakint, oszlop, paplan, párás,
passzív, poén, strázsaszappanhab, szívdobogás, szóda, tivornya, tizenéves
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