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KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Aktualitások
Ároktisztítás, utcafront karbantartása, parlagfű írtása
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúl időszakban megszaporodott esőzések miatt, szíveskedjenek az árkokat
tisztántartani.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a ház előtti utcafronton szíveskedjenek, a fűnyírást rendszeresen elvégezni.
A növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt bakonypéterdi ingatlan-tulajdonosokat, hogy
ingatlanaikon folyamatosan gondoskodjanak a parlagfű gyommentesítés elvégzéséről.

Anyák napja
Az elmúlt hónapban nagy sikert aratva került megrendezésre az Anyák napi ünnepség, melyről fotókat is közlünk.
Az ünnepségen sajnos nem tudott mindenki megjelenni. Az így megmaradt virágok nem vesztek kárba, mivel az
Egyházközösségnek kerültek felajánlásra, a templom díszítésére, melyet ezúton is nagyon szépen köszönnek.

Tájékoztató
Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Lakossággal, hogy a polgármesteri tisztséget, a híresztelések ellenére nem főállásban,
hanem társadalmi megbízatásban látom el.

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyerekeké. A Bakonypéterdi Önkormányzat, a Romándi Önkormányzattal
karöltve vasárnap helyett a szombati napot választotta a gyermeknapi rendezvényhez. A focipálya területén gyűltünk össze
a gyerekekkel, szülőkkel egy kis szórakozásra. A délután folyamán a csapatokká szerveződött gyerekek focimeccseken,
vetélkedőkön vettek részt. Mindenki nagyon lelkes és ügyes volt, így jutalomban is részesült. Senki nem maradt éhesen,
mivel főzőversenyt is rendeztünk. Tíz bográcsban rotyogtak a finomságok. A főzőversenyt Makk András és társai nyerték
meg, melyhez ez úton is gratulálunk.
Köszönjük a Simahegyiek Baráti Társaságának Ravazdról, hogy a gyermekek kedvéért berét készítettek, amit a helyszínen
sütöttek ki, Köszönetünket szeretnénk kifejezni a további támogatóinknak is, akik a következők voltak:
-

AL-VI Élelmiszerbolt Románd
Bábolnai Pékség
Chio Magyarország Kft.
Kispipa Vendéglő Győrszentiván
Mázi Károly
Mugits József
Pannon - Víz Zrt.
Wágenhoffer Zsolt
Veszprémvarsányi Önkéntes Tűzoltóság

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját, akik azért dolgoztak, hogy ez a nap tényleg
csak a gyerekekről szóljon. Támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy rendezvényünk a mostoha időjárási körülmények
ellenére is nagyon sikeres volt.

Köszönjük!
A gyermeknapra meghirdetett rendőrkutyás bemutató egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, melyről tájékoztatjuk
Önöket.
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Emlékeztetőül felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a pünkösdhétfőre meghirdetett kirándulás időpontja 2011-06-13án 09:00 óra. Az indulás az Önkormányzati Hivatal elől.

Recept
Tepsis borda csípős paprikás sajttal

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 dkg burgonya
só
40 dkg sertéskaraj
őrölt fehér bors
8 dkg vaj
2 dl tejföl
1 húsos paradicsom
15 dkg Göcseji csemege-csípős paprikás sajt, köménymag
szerecsendió

Elkészítés:
A burgonyát sós vízben-héjában megfőzzük, meghámozzuk, majd karikákra vágjuk. A hússzeleteket kiverjük, sózzuk,
borssal meghintjük. Serpenyőben vajat hevítünk, majd a húst szép pirosra sütjük benne. Kisebb tepsit vagy tűzálló tálat
kivajazunk, a burgonyát belerakjuk, tejföllel meglocsoljuk, az elősütött húst ráfektetjük. A paradicsomot karikákra vágjuk, és
mindegyik szeletre 4-5 karikát rakunk, majd egy-egy szelet sajttal beborítjuk. Az így elkészített tepsis bordát megszórjuk
őrölt köménymaggal, reszelt szerecsendióval, majd alufóliával légmentesen lezárjuk. Közép meleg sütőben 8-10 percig
sütjük, utána a fóliát eltávolítjuk, és a rakottast a sütőben még 4-5 percig pirítjuk.
elkészítési idő: 1 óra 10 perc
1 adag: (2379 kJ) 569 kcal

Anyakönyvi hírek

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Havasi Márton

Id. Marton István

tragikus körülmények között elhunyt.

hosszantartó betegségben elhunyt.

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Özv. Schvarcz Józsefné
életének 90. évében csendesen elhunyt.
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Házasságkötés
Örömmel értesítjük Önöket, hogy
Szabó Ilona és Vida József 2011-05-14-én házasságot kötött
Sok boldogságot kívánunk!

Képgaléria

Anyák napja

Gyermeknap

Anyák napja

Gyermeknap

-3Bakonypéterd 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 5. szám 2011. május

Humor sarok
Két rendőr posztol a kórház előtt. Látják kijönni a papot
gipszelt kézzel. Az egyik megkérdi:
-Mi történt a tisztelendő úrral?
- Ne is kérdezd, fiam - mondja a pap -, elcsúsztam a
fürdőkádban.
A pap továbbmegy, majd az egyik rendőr megkérdi a
másikat:
- Te, mi az a fürdőkád?
- Nem tudom, nem járok templomba - válaszolja a másik.

- Tudod, rettenetesen hasonlítasz az anyósomra - mondja
Kovács a barátjának - leszámítva persze a bajuszt.
- De nekem nincs is bajuszom!
- Neked nincs, de az anyósomnak van!

Az orvos végignéz a félig levetkőzött betegen, és így szól:
- Nem ártana megfürödnie!
- Hiszen én naponta fürdöm! - mondja a beteg.
- Ez esetben nem ártana néha vizet is cserélni.
A rendőrök továbbképzésen vesznek részt Moszkvában. A Vörös téren kifogy a benzin a kocsiból. Egyikük elmegy a kannával
benzinkutat keresni. A másik másfél napig vár rá. Visszaérkezik a rendőr, de üres a kanna.
- Mi van, Józsi, nincs benzin?
- Képzeld, komám! Egy helyen ki volt írva, hogy Mauzóleum. Ez majdnem olyan, mint a petróelum. Hosszú sor állt, és beálltam
a végére. Képzeld, mire sorra kerültem, meghalt a kutas!

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

Írjon az üres négyzetekbe 1-től 9-ig terjedő számokat úgy, hogy vízszintesen, függőlegesen és átlósan a számok összege
mindig 26 legyen. Kérdésünk: hányszor fog szerepelni az ötös szám?
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