Faluújság Bakonypéterd
II. évfolyam 1. szám 2011. január

KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Kedves Olvasó!
Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző számokban
megjelentekhez, érkeznek újabb ötletek, mint például az olyanok, hogy legyen apróhirdetési rovat. Megfogadva az ötletet az e havi
számban már találnak apróhirdetést is.
Hatalmas elismerést jelent számunkra az olyan visszajelzés, hogy „jobban várjuk az új szám megjelenését, mint a Kisalföldet”
Az eddigi rovatok mellett, szeretnénk, hogy az idei évtől az újság hasábjain keresztül a lakosság, úgymond naprakész információk
birtokába jusson a község életének vonatkozásában, az írások által tájékozódjon a település a mindennapi életet érintő fontosabb
döntésekről. Talán közelebb kerülhet, a képviselő-testületi munka és a lakosság. Ezáltal nyitottabbá válik az Önkormányzat
működése.
2011-ben is minden kedves olvasónak újságunk kellemes olvasását, valamint Boldog, Eredményekben Gazdag Új esztendőt
kívánok!

Bolla Tünde
polgármester

Karácsonyvárás
2010. december 18-án 16:00 órai kezdettel a Művelődési házban Karácsonyváró ünnepséget tartottunk.

A rendezvényt a Bakonypéterdi gyermekek
Betlehemes előadása nyitotta, majd Pál Atya hívta
fel a figyelmünket Szent Karácsony ünnepére.
Ezután, zenés kíséret mellett láttuk vendégül egy
kis forralt borral, teával, illetve szendviccsel,
bejglivel kedves vendégeinket.
Ezúton szeretném megköszönni Németh Zsoltnak
és társának az önzetlen felajánlást, mivel
térítésmentesen szolgáltatták a zenei kíséretet az
egész este folyamán.

Nagyon jó érzés volt végignézni a szép számmal megjelent
vendégseregen.
Szeretnénk megköszönni mind az előadóknak, mind a
vendégeknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és
reméljük, hogy a rendezvényből immár hagyományt tudunk
teremteni.
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A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,
amelyen Jézus születésére emlékeznek.
A magyaroknál a nem vallásos, de keresztény
kultúrkörbe tartozók számára általában a szeretet ünnepét
jelképezi.

Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel!

Recept
Kínai krémes
Tészta
40 dkg liszt 20 dkg porcukor, 8 dkg Rama margarin, 1 csomag sütőpor, 4 tojás
sárgája. Ha kívánja a tészta, kevés tejföl vagy tej
Habhoz:
6 tojás fehérje, 22 dkg porcukor
Habra:
kb. 25 dkg vágott dió
Krémhez:
4 dl tej, 4 k. liszt, 1 egész tojás, 25 dkg porcukor, 1 csomag margarin, 2 csomag
vaníliás cukor
Elkészítés:
A tésztához valókat összegyúrom, 3 egyenlő részre osztom, majd sütőlapra nyújtom.
A habhoz valókat gőz fölött kemény habbá verem, mind a három-nyers lap tetejét
megkenem a felvert habbal, majd megszórom durvára vágott dióval.
Világos színűre sütöm mindhárom lapot.
Közben kikeverem a krémhez valókat. A tejet, lisztet, és a tojást felfőzöm, amíg
hűl, addig kikeverem a porcukrot, a margarint és a van. cukrot. Mikor a főzött krém
kihűlt akkor a két krémet összekeverem, majd töltöm a lapokat. Másnap szeleteljük.
Nagyon finom és kiadós sütemény!
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Aktualitások
Nyugdíjas klubdélután
Tájékoztatjuk Önöket, hogy igény merült fel arra, hogy a Művelődési Házban klubdélutánt rendezzünk a nyugdíjas
lakosságnak. Amennyiben valaki kapcsolódni szeretne ehhez a kezdeményezéshez, úgy kérjük, jelentkezzen a
Polgármesteri Hivatalban.

Bölcsőde
2010 év szeptemberében megkezdte működését a Tarjánpusztai bölcsőde. Reggel 6 óra 30 perckor nyit a bölcsőde, és
délután 17 óráig tart nyitva. Bölcsődeorvos: dr. Szigeti Éva, aki havonta látogatja a gyermekeket.
A bölcsődével kapcsolatban érdeklődni Kálmán Józsefné Tarjánpusztai polgármesternél lehet a 06-20-919-1336
telefonszámon.
Győri Tavaszi Fesztivál
A Grimm meséből ismert Csipkerózsika klasszikus története elevenedik meg a Honvéd Táncszínház produkciójában. A
darab érdekessége, hogy az eredeti néptáncok mellett minden elhangzó szöveg és felcsendülő dallam a tradicionális
magyar folklórból táplálkozik, és annak elemeit használja fel e közismert mesedarab színpadi megfogalmazásában.
Az előadás időpontja: 2011. április 3. (vasárnap) 15:00 óra
Az előadás helyszíne: Richter Terem Győr, Aradi Vértanuk útja 16.
Belépődíj: 800.-Ft
Farsangi Bál
2011. február 26.-án 15:00 órai kezdettel a gyerekeknek jelmezbált rendezünk, ahol az ötletes jelmezekben megjelenő
gyermekeket jutalomban részesítjük.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a rendezvényt sütivel és üdítővel szíveskedjenek támogatni.
Ugyan ezen a napon 19:00 órai kezdettel a felnőttek részére is farsangi mulatságot rendezünk, a nagysikerű szilveszteri
batyus bálhoz hasonlóan. Ismételten lesz tombola. Természetesen, amennyiben kedvük tartja, úgy a felnőttek is
jelmezbe öltözhetnek.
Sebességkorlátozás a 82-es főúton
A Magyar Közút Kht.-t a polgármesterasszony levélben kereste meg azzal a kéréssel, hogy a 82-es főúton található
balesetveszélyes buszmegállóknál, mindkét oldalra a gyalogos forgalomra történő, figyelemfelkeltő táblát helyezzenek
ki. Ez az elmúlt héten meg is valósult. Kihelyezésre került egy 70 Km/h sebességkorlátozó tábla, valamint egy
gyalogosforgalomra felhívó tábla is, ami az éjszaka folyamán is jól látható.
Buszmegállók állapota
Lakossági kérésre átlátszó polikarbonát lapokra lettek kicserélve az eddig bedeszkázott buszmegálló ablakok,
a lakosság komfortérzetének javítása céljából. Sajnos már meg is sikerült rongálni az egyik polikarbonát lapot.
Megkérek mindenkit, hogy vigyázzunk értékeinkre, ne tegyük tönkre azt, ami másnak örömöt jelent, valamint megkérek
mindenkit, hogy amennyiben ilyet lát, úgy utasítsa rendre a vandál, kártevőt.
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Kossuth utca állapota
Az Önkormányzattól Győr felé található útszakasz padkái siralmas állapotban vannak, ezért az Önkormányzat ezt a
területet murvával fogja javítani az időjárás függvényében. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük.

Kiállítás
Terveink között szerepel egy kiállítás megszervezése, ahol korabeli eszközöket, szerszámokat, írásos dokumentumokat,
és egyéb Bakonypéterd történetével kapcsolatos tárgyakat állítanánk ki.
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha valakinek vannak ilyen eszközei és szeretné azokat kiállítani, úgy
jelentkezzen Bolla Tündénél a 06-20-9811-508 telefonszámon. Szeretnénk egy új rovatot is indítani, ahol bemutatjuk
Bakonypéterd történetét

Bakonypéterd története
Az ásatások során feltárt leletek alapján, itt az emberi élet nyomaival, már a késő bronzkor elején találkozhatunk. Péterd
első okleveles említését 1357-ből ismerjük, amikor is Peturdnak nevezték.
A Pannonhalmi Apátság péterdi pusztabirtokát több 17. század végi sikertelen próbálkozás után 1715-ben telepítette be.
Az új colonusok Moson megyéből és Alsó-Ausztriából érkezett németek voltak.
A telepesek megélhetési forrása a mezőgazdaság volt, hasonlóan a környező településekben letelepedettekkel. A föld
nagyobb része agyagos, közepes minőségű gyümölcstermelésre alkalmas. A keskeny vizenyős rétektől kis területet
elfoglaló szőlőktől eltekintve, területének legnagyobb része szántóföld. Összefüggő erdőt csak a település délnyugati
sarkában találunk, mely benyúlik a romándi szőlők mögé. Legmagasabb pontja a péterdi hegy 236 m-es magasságával.
A falun folyik keresztül a Bornát ér, mely az év nagyobb részében időszakos vízfolyás. Azonban nagyobb esőzések után
megárad és a település mélyebben fekvő mezőgazdasági területeit el, szokta önteni. Fényes Elek 1851-es leírása
megemlíti, hogy a községnek "Jó bora van."
A 19. század második felétől a lakosság gyarapodása megállt. Távol az ipari kereseti lehetőségektől, a városoktól
beszűkültek a megélhetési források. 1941-ben az 522 fős lakosságból 373 (71%) vallotta magát német anyanyelvűnek.
Bakonypéterd kisközség polgári kori iratai közül levéltárba többnyire a község háztartási és adóiratai kerültek. Többek
között a község költségvetései (1930, 1944, 1949–1950), számadási és pénztári főkönyvek (1929–1930), földhaszonbérfőkönyv (1937, 1941), alapítványok elszámolásai: Községi Közmunka, Testnevelési, Tűzoltó, Szegény, Napközi otthon
Alap számadásai és vagyonleltárai (1929–1944). Az adóiratok közül az adókötelezettek összeírása (1909), földadó
lajstromok (1940, 1942), bor-, sör-, szesz- és húsfogyasztás beszedési lajstromai (1947–1948). A Veszprémi
Törvényszék úrbéri törvényszéki irataiban (VeML VII. 1. b) találhatók Bakonypéterd úrbéri birtokrendezésének,
tagosításának és elkülönítésének iratai (1856–1858). A perdokumentumok mellékletei között található: a helység
urbáriuma (1768), tagosítási és úrbéri egyezséglevél (1856), mérnöki szabályozási terv és összehasonlító tábla (1857–
58), a település felmérési és elkülönítési birtokkönyvei (1857–1858). A birtokrendezési és kiosztási térképek méretük
miatt a térképgyűjteménybe kerültek (XV. 11.): T-314 Bakonypéterd bel telkeinek kéziratos térképe (1856), T-315
Bakonypéterd részletes birtoktérképe (1856), T-316 Nagytevel határkiosztási térképe (1856).

Forrás: VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR
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Régi képeslapok
Sikerült beszereznem egy internetes aukciós oldalról két régi Bakonypéterdi képeslapnak a másolatát, amiért
köszönettel tartozok Németh Zsófiának a Darabanth.Kft munkatársának, azért hogy a felhasználásukhoz
hozzájárult.
Az első képen egy utca részlet látható, míg a második képeslapon a Római Katolikus templom, valamint
Pacher Pál üzlete található.
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Szilveszteri batyus bál
Nagy örömünkre szolgál, hogy az első alkalommal megrendezésre került batyus bálon több mint 70 főt
láthattunk vendégül. Nagyszerű volt a zene,-amiről Szabó Ferenc gondoskodott-, a tűzijáték és főként a
hangulat. Reményeink szerint minden év végén, ily módon tartjuk majd az évbúcsúztatót.
Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, ami alátámasztja azt, hogy a lakosságnak szüksége van az ilyen
jellegű rendezvényekre is.

A következőkben képriporttal számolunk be a szilveszteri mulatságról.
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Humor sarok
A vizitre érkező orvos megdicséri a fekvő
beteget:
- No lám, ma már sokkal könnyebben köhög.
- Nem csoda doktor úr!
- Egész éjjel gyakoroltam!

Az egérke és az elefánt át akarnak menni a határon, de a határőr nem
engedi át őket:
- Az egérke mehet, az elefánt marad.
Másnap megint megpróbálják, de a határőr megint nem engedi át
őket:
- Az egérke mehet, az elefánt marad.
Harmadnap az egérke félbevág egy zsemlét, az egyik felet az elefánt
hasára, a másikat a hátára teszi. A határőr megint megállítja őket:
- Az egérke mehet, az elefánt marad.
- De a szendvicsemet csak átvihetem?

Apróhirdetés
Számítógép 2,4 MHz-es processzorral, 1 GB RAM-mal 40GB winchesterrel eladó. Érdeklődni lehet:+36 -30-9862-715

Rejtvény
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