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KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Kedves Olvasó!
Sajnos nem mindenkit tölt el örömmel az, hogy az Önkormányzat élhetőbbé próbálja tenni kis településünket.
A múlt havi számban írtunk arról, hogy a Kossuth utca Győr felé található útszakasz padkái siralmas állapotban vannak, ezért az
Önkormányzat ezt a területet murvával fogja javítani az időjárás függvényében. A padka javítása megtörtént, de feljelentés érkezett
a Környezetvédelmi Felügyelethez, az Önkormányzat ellen, azzal az indokkal, hogy szennyezett murva került bedolgozásra a javítás
során. Természetesen, mint ahogy a szakvélemény is kimondja a murva nem szennyezett! Egyesek úgy érzik, hogy az amúgy is
nehéz körülmények közé szorított önkormányzatnak, illetve a szakhatóságoknak ilyen felelőtlen feljelentgetésekre van, anyagi, és
fizikai szabad kapacitása.
Ha esetleg bárkinek problémája akad, első körben forduljon bizalommal az Önkormányzathoz és ne név nélkül, hanem a személyét
vállalva járjon el ilyen ügyekben!

Bolla Tünde
polgármester

Farsangi bál
2011. február 26.-án 15:00 órai kezdettel a gyerekeknek jelmezbált rendeztünk, ahol az ötletes jelmezekben megjelenő gyermekeket
jutalomban részesítettük. A fődíjat a Hupikék Törpikék jelmezzel Hertner Dávid és Hertner Márk kapták.
Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk, mint például Spongya Bob, Idős néni, Pókember, Hercegnő, és még sorolhatnánk nagyon
sokáig.
Köszönjük a Tisztelt Szülőknek, a támogatásukat.
Szintén ezen a napon 19:00 órai kezdettel a felnőttek részére is megkezdődött a farsangi mulatság. Ismét nagy siker volt a karaoke,
a tombola. Nagyon sokan a felnőttek közül is jelmezbe öltöztek.
A következőkben képriporttal számolunk be a mulatságról.
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Köszönjük, hogy ilyen sokan megtisztelték a rendezvényünket a jelenlétükkel!

Recept
Rendhagyó módon, most két receptet is közlünk. Az egyik egy főétel, míg a másik pedig egy finom meggyes süti.

Sajtos karaj burgonyapürével, sült almával
A karajt kiklopfoljuk, sóval, borssal bedörzsöljük. Egy kiolajozott tepsibe négy szelet húst egymás mellé fektetünk,
mindegyiket megszórjuk csipetnyi őrölt szerecsendióval, és reszelt sajttal. Az egészet leöntjük főzőtejszínnel, és letakarjuk
alufóliával. Előmelegített sütőben kb.50 percig sütjük.
Tálaláskor burgonyapürét, és megtisztított, centi vastagra szeletelt, megsózott, palacsintatésztában megforgatott, forró olajban
kisütött almát adunk hozzá.
Nagyon finom! Jó étvágyat!
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Meggyes süti
Tészta
6 db tojássárgája, 6 evőkanál kristálycukor, 4 evőkanál liszt, 2 evőkanál jó minőségű kakaó, 1 csomag sütőpor, 1 dl étolaj, 6
tojás felvert habja.
Krém 1/1:
3 dl tej, 1 puding tejszín ízű, vagy puncs (ízlés szerint bármilyen puding lehet) 1 egész tojás. Ezeket sűrűre főzzük, és
kihűtjük.
Krém 1/2:
25 dkg. margarint 25 dkg porcukorral simára keverjük és a kihűlt krémmel összekeverjük.
Teteje:
Meggy (kiwin kívül bármilyen gyümölcs lehet) 2 db tortazselé, gyümölcslével készítve, de lehet a teteje tejszín (30%-os)+
habfixáló. A végén instant kakaóval díszítjük.
Nagyon finom süti!

Aktualitások
Nyugdíjas klubdélután
Múlt havi számunkban jelent meg, hogy igény merült fel arra, hogy a Művelődési Házban klubdélutánt rendezzünk a
nyugdíjas lakosságnak.
Örömmel számolhatunk be róla, hogy nagyon-nagy sikerrel indult a klubdélután a Könyvtárban, és egyre több nyugdíjas
találkozik ezeken a rendezvényen.

Háziorvosi rendelés
Dr. Asztalos Tímea háziorvos 4 hónapos továbbképzésen vesz részt. Ebben az időszakban 2010.03.01-től 2010.06.30.-ig
Dr. Katona Éva helyettesíti heti egy alkalommal kedden 14:00-16:00 között.
Kirándulás
2011.március 14.-én, amennyiben az időjárás is kegyes lesz hozzánk, úgy kirándulást szervezünk a Bakonyba, Vinyére.
Utazás vonattal. A programok között szalonnasütés, bográcsozás is szerepel.
Részvételi szándékát kérem, jelezze a +36-20-9811508-as telefonszámon, vagy keresse Bolla Tündét.
Szeretettel várunk minden természetbarátot.
Forgalomtechnikai tükör
A balesetveszélyes, beláthatatlan Kossuth utca- Petőfi utca kereszteződésébe-egy egyéni felajánlás révén ingyenesenforgalomtechnikai tükör került kihelyezésre.
Köszönjük a felajánlást.
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Felmondott a körjegyző
2011-02-28-án letelt a körjegyző felmondási ideje. Pótlása folyamatban van. Bármilyen probléma esetén ezen túl is
forduljanak bizalommal az Önkormányzat dolgozóihoz.
Köszönjük.

Égetési rendelet
2011 év március 01.-től a Bakonypéterdi Önkormányzat égetési rendelete a következők szerint módosul:
Égetni ezen túl az eddig is meghatározott időszakban február 1-től május 15-ig, illetve szeptember 1-től november 30-ig
szabad, a következő időpontokban:
Hétfőtől- Péntekig 06:00-08:00-ig
Szombaton 06:00-08:00-ig
Vasár és ünnepnapokon az égetés továbbra is TILOS!

Bakonypéterd története
RÉGI EMLÉKEK
Egy hétszáz éves falu életéből
Bakonypéterd történetét még nem írta meg senki. Rövid összefoglalások már készültek, de a teljes történet megírása
nagyon sok kutatómunkába kerül. Ezen kutatómunka során került napvilágra Reichardt Gyula feljegyzése is.
Ezek a feljegyzések az 1710-es évek feldolgozásával kezdődik egészen 1917-ig. Az anyag főként a plébániai irattár
alapján összegyűjtött írásos adatgyűjteményre támaszkodik.
1715-1816
Az 1710. év körül történhetett, hogy – a hívó szóra hallgatva- németajkú csoportok indultak el vidékünk felé.
Letelepedtek itt és meg is tudtak gyökerezni ezen a földön. Utódaik egy része ma is itt él, több mint 250 esztendő
elmúltával.
Mondják, hogy a betelepülők nem ugyanazon a helyen építették fel az új Péterdet, mint ahol a régi volt, vagyis, hogy a
korábbi Péterd a falu határának egy más részén feküdt. Erre vonatkozóan az átnézett írásokban nem találtam semmit.
Lehetséges, hogy úgy volt, de nem tudom, mivel lehetne bizonyítani.
Az újjászületett falu lakosainak legrégebbi névjegyzéke 1715-ből maradt ránk. Ezt Budapesten az Országos Levéltárban
őrzik.
Ez a névjegyzék összesen 37 nevet sorol fel, túlnyomó többségben német neveket, de akadt köztük néhány magyar is. A
bíró Prosztorics Gergely volt. A ma itt élő családok közül már csak négy olyan akad, akinek a nevét már ebben az első
jegyzékben is megtaláljuk. Ezek: az Augusztin, Schwartz, Mázi és Kristóf családok.
A betelepedés több hullámban folytatódott. Az 1730-as években már ilyen nevű családok is voltak Péterden: Hofstätter,
Wagner, Zehner Fröchlich, Wisztritz, Polák stb.
Az élet megindulás után hamarosan egy kicsiny templom is épült a faluban 1720 táján. A mai templom helyén állott és
Szent Péter és Pál tiszteletére szentelték fel.
Egy öregember elbeszélése alapján, aki még látta ezt a templomot, a múlt század végén ezeket jegyezték fel róla:
„Belseje csak fa padozatú, kis deszkás torony, benne csak egy kicsi harang, a főoltár az utca felé, a főbejárat hátulról, a
kis sekrestye az oldalon, mint a mai, az utcán előtte kereszt állott.”
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Bakonypéterd története folytatás
Valószínűleg ennek a templomnak a berendezési tárgyaiból maradt meg az a két szép barokk stílusú angyalszobor,
amely jelenleg a plébánián található.
1729-ben Péterden ötven jobbágygazda élt. Ezeknek a jobbágygazdáknak volt tizenhat munkabíró és 29 munkára még
nem alkalmas fiúk. Állatállományuk nyolcvanegy ökör, negyvenhárom ló, ötvennyolc tehén, száznyolcvanöt juh és
negyven sertés volt.
A péterdiek 1731-től kezdve gyermekeiket a lázi-i plébánossal kereszteltették meg. (Korábban valószínűleg egy másik
szomszédos faluban.)
1732-től kezdve találunk anyakönyvi bejegyzéseket Láziban arról, hogy a péterdi halottakat Péterden temették el. A
temető -ősi szokás szerint- a templom szomszédságában volt.
1740.január 20.-án a „péterdi bírók és esküttek lölkük esmérete szerint” egyességet kötöttek a lázi plébánossal,
amelyben megállapodtak, hogy mivel tartoznak a lelkipásztori szolgálatok fejében.
Ugyan ebben az évben a lázi-i plébános új zászlót és egyéb felszerelési tárgyakat szerzett be a péterdi templom számára.
1742.július 27.-én XIV.Benedek pápa teljes búcsút (az ideig tartó büntetések elengedését) hirdette meg azok számára,
akik a péterdi templomot meglátogatják.
1748.-ban a templomot tatarozták.
1750.-ben a péterdiek szőlőt telepítettek, amint akkor mondták: „szőllőt építettek”.
A nép nagyon szorgalmas: „Hasznot hajtó gazdag gyümölcsöseik vannak és legelőiken járó marhát és juhot
tenyésztenek. A Bakony erdő fájával kereskednek, tüzifát szállítanak Győrbe és ott értékesítik. Másik piaci hely, ahova
áruikat viszik, Veszprém város.”
(Lásd: Veszprém Megye Helytörténeti Lexikonja)
1760-ban a templom harangját újra öntötte a győri Elsenberg József.
1779.április 12.-én a pannonhalmi főapát hivatalos látogatást tett a péterdi templomban.
1785-ben a falu lakóinak a száma: 562 fő.
Ebből: 2 fő polgár, 40 paraszt, 40 polgár és paraszt örököse, 65 zsellér, 12 egyéb, 132 fiúgyermek, 271 nő.
(Lásd: Veszprém Megye Helytörténeti Lexikonja)
1787-ből a következő feljegyzés maradt fenn:
”..A határban levő tavon, mely a községé, 2800 kéve nádat vágnak s ugy osztják föl maguk közt, hogy a zsellér félannyit
kap, mint a gazda. A tóban a halászat is a községé…A községvégén van a szilárd anyagból készült, zsindelyes födelü
urasági kocsma. Van benne 1 szoba a kocsmáros számára. 1 ivószoba, 1 konyha s mellette 2 kisszoba a megszállók
számára. Minden helyiség, valamint a folyosó is boltíves. A kocsmához függed a mészárszék és vágóhíd. A
kocsmaépület alatt egy pincze van, belefér 600 akó bor. A fallal kerített udvaron egy téglával kirakott kut, azon kívül 10
szekér számára való zsindelyes szin. A szin mellett van három ló istálló, melyek közül az elsőbe 6, a másodikba 3, a
harmadikba 18 ló fér. E zsindelyes épületnek másik része magtárnak használtatik és pallózva van. Az említett
kocsmában egész évben mérnek bort…”
Az 1800.-ik évben az iskola épülete már romlófélben volt. Ebből is következik, hogy az iskola már régóta működött a
faluban. Az első tanító 1723-ban kezdte meg a működését. 1753. május 4.-én egy házasságkötésnél a tanuk voltak:
Visztritz Mihály bíró és Posonyi Péter tanító. 1811-ben Gruber Károly volt a péterdi „mester”.
1816-ban feszület állott a pásztorok házánál és a győri, vagyis asszonyfai út mellett. Ugyanezen évben a régi
kistemplom már nagyon gyenge állapotban volt.
Folytatjuk!
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Humor sarok
A skótot kérdezi a barátja:
- Miért sietsz úgy a festéssel?
- Be akarom gyorsan fejezni, még mielőtt
elfogyna a festékem!

Közúti ellenőrzéskor igazoltatja a rendőr a jó tündért, aki így szól hozzá:
- Rendőr, a lelked mélyén jó ember vagy, ezért teljesítem három
kívánságodat.
Mit kérsz?
- Személyit, jogosítványt, forgalmi engedélyt!

Rendőr lelkesen dobálja a százasokat a szendvics automatába. A szendvicsek pedig sorra esnek ki belőle.
Már hosszú sor vár a rendőr háta mögött. Végül valaki megunja, és megkérdezi:
- Na, de Uram, mit csinál?
- Kuss, amíg nyerek, játszok

Béla idegesen megy haza az orvostól, a felesége megkérdezi tőle:
- Mi a baj, drágám?
- A doktor azt mondta, hogy a halálom napjáig gyógyszert kell szednem.
- De másoknak is kell szedniük életük végéig a gyógyszert.
- Igen, de a doktor úr nekem csak négy tablettát adott.

Két szöszi beszélget:
- Te, én azt nem értem, hogy ha villámlik, előbb látom a fényt és csak egy idő után hallom a hangját.
Szerinted miért van ez így?
- Te hülye! Hát nem tudod, hogy a füled hátrébb van, mint a szemed?.

Egy férfi közlekedési balesetet okoz. Ezután ügyvédhez fordul segítségért.
- Ha jól értem - mondja az ügyvéd -, azt kéne bebizonyítanunk, hogy a kerékpáros, akit elgázolt, 130 km/h-s sebességgel
száguldott át a kereszteződésen, és a macska, ami ekkor szaladt át az úton, akkora volt, hogy akadályozta a látást?

Apróhirdetés
Alig használt fiú hokikorcsolya 41-es méretben eladó. Irányár 3500 Ft. Érdeklődni lehet: +36-88-498-557
120 literes Zanussi hűtő eladó. Irányár 10000 Ft Érdeklődni lehet: +36-88-498-557
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Rejtvény
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