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KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa
Előszó
Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok!
Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön környezetünk.
Örömünkre szolgált, hogy Herendi Istvánné-Móni néni felajánlotta egy fenyőfáját, ami településünk karácsonyfája lett.
Ezúton szeretném megköszönni Alföldi Gyula magyaralmási villanyszerelő-mesternek a felajánlott világítást és bekötését a
hálózatba, melyet teljesen ingyenesen végzett el azért, hogy településünk méltóképpen tudja, ünnepelni Szent Karácsony ünnepét.

Kérem, engedjék meg, hogy a következőkben beszámoljak arról, hogy mi is történt kicsiny falunkban az elmúlt egy hónapban.

Tisztelettel:
Bolla Zsolt
szerkesztő

Idősek napja
2010. november 28-án a Művelődési házban ünnepeltük meg az Idősek Napját.
A rendezvényt Bolla Tünde polgármester
beszéde nyitotta meg, melynek keretén belül egy
virágcsokorral megköszöntette a falu legidősebb
lakosát Németh Józsefnét.
Eti néninek 92.évében jó egészséget kívánunk és
reméljük, hogy az elkövetkező években is
köszönthetjük!

A program a bakonypéterdi gyermekek előadásával
folytatódott.
A műsorba a gyermekek egy kis vidámságot is csempésztek a
„Besenyő család” paródiának az előadásával.
A zenét Deutsch Tibor bakonygyiróti lakos szolgáltatta.
Szeretnénk megköszönni mind az előadóknak, mind a
vendégeknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és
reméljük, hogy a rendezvényből hagyományt tudunk
teremteni.
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Ezen a napon van lehetőségünk kimutatni tiszteletünket
és megbecsülésünket az idősek felé.
A gyermekek és az Önkormányzat dolgozói
szívvel - lélekkel készültek erre a napra.
A nevükben is kívánok minden kedves
Bakonypéterdi idős embernek jó egészséget és hosszú
életet!

Köszönjük, hogy majd mindenki megtisztelt bennünket jelenlétével!

Recept
Tepsis Raffaello
Tészta
6 tojásfehérjét 25 dkg cukorral habosra keverünk, 10 dkg rétes lisztet,
15 dkg kókuszreszeléket belekeverünk, és sütőpapírral kibélelt tepsibe
tesszük, megsütjük.
Krém
6 tojássárgáját 1 csomag vaníliás pudingot, 10 dkg cukrot, fél liter tejjel
felfőzünk.
20 dkg margarint és 10 dkg porcukrot kikeverünk, majd a kihűlt pudinghoz
keverjük.
A tészta tetejére kenjük, 5 dkg kókuszreszelékkel megszórjuk a tetejét.
Nagyon finom, jó étvágyat!
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Mikulás ünnepség

December 4.-én szombaton megérkezett Bakonypéterdre is a
Mikulás és nem is jött üres kézzel. A gyermekeknek ajándékot is
hozott.
Az Önkormányzat által a Művelődési Házban szervezett Mikulásünnepség megmozgatta a falut. Kicsik és nagyok a hideg és a
csúszós utak ellenére egyaránt sokan eljöttek.
A műsort a Bakonypéterdi gyermekek által előadott, az ünnephez
kapcsolódó színdarabbal kezdődött. Ezután a gyerekek énekkel
várták a Mikulást, aki meg is érkezett a két krampuszával.

Mivel minden gyermeket jónak találtak, szétosztották az
ajándékokat. A program a Mikulás távozásával zárult, de
sokan maradtak még beszélgetni.
Köszönjük, hogy megtisztelték az ünnepségünket!

- -3 3
- Bakonypéterd 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
I. évfolyam 3. szám 2010. december

Játszóház
December 11-én első alkalommal játszóházat tartottunk településünkön. Köszönjük a szülőknek, hogy
felhívásunkra elküldték a feleslegessé vált játékokat, így lehetővé téve azt a kezdeményezésünket, hogy a
megjelent gyerekek kedvükre csereberéljenek azokból. Köszönettel tartozunk azért is, hogy segítettek a
gyerekeknek a kreativitásuk megvalósításában.
A gyerekek nagy kedvvel és nagyon ügyesen dolgoztak. Az elkészült műveikkel így megajándékozhatják
hozzátartozóikat, amely megítélésünk szerint így nagyobb örömet fog okozni, mintha vásároltak volna
valamit szeretteiknek.
Reméljük, hogy hagyományt tudunk teremteni ezzel a kezdeményezésünkkel.

Humor sarok
Óvodások beszélgetnek:
- Milyen karácsonyfátok van?
- Műanyag.
- És járt nálatok a Mikulás?
- Igen, de az se volt igazi.

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak.
A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát,
de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban
felvonyít valami állat. Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: Na ebből
elegem van!
A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs.
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MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, egy kis műsorral, zenével,

2010. december 18-án 16 30 órakor megrendezésre kerülő

KARÁCSONYVÁRÁSRA
a Művelődési Házba.
Valamint szeretnénk ezen az előreláthatólag hideg estén egy kis forralt borral, teával, illetve
szendviccsel, bejglivel kedveskedni minden vendégünknek.

Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

A Képviselő-testület tagjai nevében

Bolla Tünde
polgármester

Anyakönyvi hírek:

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

OSZVALD ANTAL

Megérkeztem

Örömmel értesítek mindenkit, hogy 2010-12-07-én
megszülettem.
KRISTÓF MÁRTON

életének 85. évében csendesen elhunyt.
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Rejtvény
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Szilveszter
2010-12-31-re megfelelő jelentkező esetén batyus bált szervezünk. Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kérdésük lenne,
valamint jelentkezés esetén kérem, hívják a +36-20-9811-508-as telefonszámon Bolla Tündét.

Ezúton kívánunk minden kedves lakosunknak Áldott, Békés Karácsonyi ünnepeket,
valamint Boldog újesztendőt!
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