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II. évfolyam 3. szám 2011. március

KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap és megint csak eseménydúsan teltek el a napok, amit természetesen Önöknek is köszönhetünk.
Március 14-én kirándultunk a Bakonyban. Vonattal érkeztünk Vinyébe, ahol szalonnasütéssel, sonkasütéssel kezdtük a napot.
Volt, aki nem úszta meg szárazon az átkelést a Cuhán. Ezután átsétáltunk Porva-Csesznekre. Egy eseményekben gazdag napot
töltöttünk el. A kirándulás egyik legérdekesebb történése volt a hazaérkezés, mert még a mozdonyvezető is lefényképezte
csoportunkat, - amely 40 főből állt - mivel régen látott már ennyi utast együtt a Bakonypéterdi állomáson. Ismét csak köszönet illeti
a sok megjelent érdeklődőt.
Április hónap is tartogat számunkra programokat, melyekről, ajánlatainkat az újság következő hasábjain találhatják.
Jó olvasást kívánva!

A kirándulók csapata

Bolla Tünde
polgármester

Aktualitások
HÉRA pályázat
Ismét elérhető a szociálisan rászorulók részére a HÉRA alapítvány pályázata. Egy két fontos tudnivaló róla:
Az alapítvány célja: azoknak az állampolgároknak a támogatása, akik az energia árak növekedése miatt súlyos helyzetbe
kerülnek (nagycsaládosok, nyugdíjasok, pályakezdők, csökkent munkaképességűek, mozgáskorlátozottak stb.)
1./

2./

A szociálisan rászorulók javára szociális gondozó intézmények nyújtanak be pályázatot a HÉRÁ-hoz.
A HÉRA egyéni kérelmekkel közvetlenül nem foglalkozik. A rászoruló magánszemélyek egyénileg se kérelemmel,
se a benyújtott pályázat sorsáról való érdeklődéssel ne forduljanak a HÉRÁ-hoz. Minden szükséges információhoz a
pályázókon keresztül juthatnak hozzá.
Pályázatot a szociális gondozást folyamatosan és szakszerűen végző szervek állíthatnak össze:
Ilyenként a polgármesteri hivatalok szociális (egészségügyi, gyámügyi, családsegítő, népjóléti és hasonló) irodái,
osztályai önállóan nyújthatják be pályázatukat.

Könyvtár
2011. április 1-től, igény esetén, a nyitva tartási időben fénymásolni is lehet már a település könyvtárában. A fénymásolás
5 oldalig ingyenes.
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Játszóház
2011.április 16-án 15:00-tól húsvéti játszóházat tartunk a Művelődési Házban. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
játszóházat kifújt tojással, színes ceruzával, színes papírral stb. szíveskedjenek támogatni. Köszönjük!

Locsolóbál
A szilveszteri, valamint a farsangi bál nagy sikerére való tekintettel 2011.április 23-án 19:00-tól húsvéti locsolóbált
tartunk élőzenével! A rendezvény ismét batyus bál formájában kerül megrendezésre lesz.

Ismételten felhívom mindenki figyelmét, hogy az égetési rendeletet
szíveskedjenek betartani!
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, illetve 14:00-16:00-ig
Szombaton 06:00-08:00-ig
Vasár és ünnepnapokon az égetés továbbra is TILOS!

FELHÍVÁS!
Az elmúlt napokban több panasz érkezett kóborló kutyákkal kapcsolatban.
Ezúton kérek minden kutyatartót, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kutyákat zárható helyen
tartsák, oly módon, hogy a kutyák ne tudjanak kiszökni az udvarból!

Örömmel értesítem Önöket, hogy településünk 2011-04-01-től már az interneten is elérhető a
www.bakonypeterd.hu domainnév alatt.
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Recept
Kekszes krémes
Krém:
1 dl tej, 2 csomag vanília puding, 4 tojás sárgája, 3 csomag vaníliás cukor, 3 evőkanál liszt.
Elkészítési módja:
A krém összetevőit összekeverjük, majd 0,9 dl tejjel felfőzzük. A 4 tojás fehérjét habbá verjük, amit még forrón
belekeverünk az előzőleg főzött krémhez. Ezután 15 dkg porcukrot fél RAMA margarinnal kikeverünk. Az így kapott
krémet a kihűlt pudinghoz adjuk.
Hab:
Fél liter Hulala tejszín, amit habbá kell felverni.
Összeállítás:
Kocka alakú háztartási kekszet (vagy vajas kekszet) tálcára, vagy tepsibe rakunk. A vaníliás krémmel megkenjük, majd
következik a tejszín. A tetejére ismét kekszet teszünk. Egy napig a hűtőben tároljuk, hogy megpuhuljon.
Jó étvágyat!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves édesanyát, nagymamát, dédnagymamát
2011. május 01-én 15 00 órakor a Művelődési Házban tartandó
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE
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Bakonypéterd története
RÉGI EMLÉKEK
Egy hétszáz éves falu életéből
Folytatás
1817-1840
Az 1817. esztendőtől kezdve nagyobb részletességgel igyekszünk nyomon követni az évek múlását és az eseményeket.
A régi kistemplom felújításánál gondolata a megvalósulás szakaszára lépett.
A lázi-i plébános, aki Péterd lelkipásztora is volt, ezeket írta be latin nyelven a halottak anyakönyvének 98. lapjára:
„Az Úr 1817.-ik esztendejének február 24. napján megszűntek az istentiszteletek a péterdi Szent Péter és Pál
templomban és e napon maguk a hívek elkezdték azt lebontani, hogy majd új épüljön helyette”.
A bontás megindulásánál jelenvoltak: a főapátság jószágkormányzója, Heribán Vitál plébános, valamint Kerner György
nótárius és Pintér György bíró.
Az új templomot a főpásztor oda akarta építtetni, ahol ma a kápolna áll, de aztán elállt ettől a tervétől, mert a szemben
lévő kocsma az istentiszteleteket zavarta volna.
Ugyancsak 1817-ben, május 1-én a plébános a kereszteltek anyakönyvébe feljegyezte, hogy Landher Mihály úr kimérte
az újonnan építendő péterdi templom alapjait és megkezdték az alapok lerakását a SZENT MÁRTON bencés rend
költségein.
Későbbi feljegyzés szerint a rési templom anyagát mind a mai templom alapjába tették. A sírokból kiszedett tömérdek
csontot a mai templom mögött és a közfalakon túl, nagy mély üregbe ásták. A templomot eredetileg úgy tervezték, hogy
abban oszlopok ne legyenek, de mivel félt az építész, hogy a „Spannung zu Groß” utóbb helyezték be a négy nagy
oszlopot. Első évben csak az alapot rakták meg és a négy fal földön felüli részéből egy keveset. 30-40 kőmíves
dolgozott, köztük egy tiroli pallér.
1818. július 8.-án délelőtt 11:00-órakor ünnepélyes szertartás keretében keresztet állítottak az épülő templom elé. A
következő évben pedig, amikor már az épület lényegében már készen állott, elmondták az első misét az új templomban
1819. december 3.-án.
Ezt Heribán Vitár plébános végezte, de ugyanakkor jelen volt Novák Krizosztom pannonhalmi főapát is és felszentelte
az oltári szentséget állandó jelleggel.
A templomot 1820. június 11.-én szentelték fel, amely nap vasárnap volt. Ez páratlanul szép és nagyszabású ünnepség
lehetett. „Az egész péterdi és lázi-i nép összesereglett”- írja az akkori plébános.

-4Bakonypéterd 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 3. szám 2011. március

Bakonypéterd történetének folytatása

De más szomszédos falvakból is jöttek. A szertartást Ratzkó Ferenc pannonhalmi perjel végezte, több pap és
papnövendék segédletével. Két prédikáció hangzott el az egyik magyar, míg a másik német nyelven.
Az új templom nem egészen olyan volt, mint amilyennek ma látjuk. Tornya ódivatú volt, amely az óta leégett.
Tetőzete fazsindely volt. Bejáratához falépcsők vezettek fel. Az oltár előtt zsinóron öröklámpa függött és a padok felett
csillár, rajta gyertyákkal. A kórusra a toronyba vezető ajtók még nem voltak meg. A falak belső festése nem lehetett
valami szép, mivel a körülbelül negyven évvel későbbi feljegyzés így szól róla.
„ A kezdetben már reá mázolt tömérdek rikítóan vörös, kék és haragos zöld festék, legkivált a vérvörös valóságos
mészárszékké teszi”
A templom empire stílusban épült. Méreteiben nagy: 25 méter hosszú, 12 méter széles és bent a mennyezet magassága
több mint 9 méter. Bizonyos, hogy a tervezésekor a falu számbeli növekedésére is számítottak, aminek sajnos ép az
ellenkezője következett be. Itt a plébánián a templom naplói 1827-től kezdve vannak meg. A legrégebbi pénztárkönyv,
egyben a perselypénz naplója is volt. Ebből megállapítható, hogy ez idő tájt átlag két hetenként tartottak szentmisét
Péterden.(1827.nov.1-től 1828.okt31-ig összesen 28 alkalommal) Továbbra is Láziból járt át ide a plébános.
1829-ben találjuk az első feljegyzést a hegyen létező Kálváriáról, amely azonban már előbb is meglehetett.
1839-ben elérkezettnek látták az időt arra, hogy az egyházközösség Lázitól elszakadjon és önállóvá legyen.
Ebben az évben február 7-én aláírták azt a kötelezvényt, amelyben felsorolják, hogy a közösség mit vállal a jövendő
lelkipásztor irányába.
Ennek egyik pontja így szólt: „Minden jobbágy, aki fél urbéri ülést bír, köteles esztendőnkint egy pozsonyi mérő tiszta
buzát, egy kappant, egy csirkét, hat tojást és egy mészel tehénvajat lelkipásztorának adni és 12 krajczárt ezüstpénzben
fizetni, mely adózásoktól a biró maga ment leszen.”
Az úgy nevezett „Pfarrerkontakt”-nak, (vagyis plébános szerződés) aláírói voltak: Holzinger Mátyás, Augusztin György,
Hofstätter Mátyás, Lehner János bíró, Hahn József és Ruttner Mihály.
Ugyancsak 1839-ben plébánia-lakot építettek a jövendő lelkipásztor számára. A mai plébánia helyén egykor egy
„Házas-zsellér” czímű ház állott.”
Az újonnan épített plébánia a mainál kisebb volt annyival, hogy a mostani konyha és az annak meghosszabbításában
lévő előszoba rész még nem volt meg.
A plébánia belső bejáratánál a régi ajtón ma is megvan az a díszes vasalás a kilinccsel és a szépen kidolgozott
kulcslyukfedővel, lemezzel, amelybe a hajdani kovácsmester beledolgozta az 1839-es évszámot és három betűt
(talán az ő nevének kezdőbetűit.....)
Folytatjuk!
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Humor sarok
Éjjel a laktanya kerítésén át próbálnak kiadni ketten
egy lopott teherautó féltengelyt. Hirtelen váratlan
segítség érkezik, és hárman már boldogulnak.
- Kösz! De hogy kerülsz te ide tulajdonképpen? kérdezi az egyik tolvaj.
- Az őr vagyok a toronyból. Láttam, hogy nem megy.

A rendőröknél felvételi van. Bemegy az egyik jelentkező,
és megkérdezik tőle:
- Iskolai végzettsége?
- Nyolc általános.
Felugrik erre a kérdező, és beront a másik szobába:
- Fiúk, megjött az új parancsnok!

Két rendőr horgászik. Végre több óra után sikerül fogniuk egy apró kis halat. Az egyik a markába fogja a halat, úgy,
hogy annak csak a feje látszik ki, és így szól hozzá:
- Most szépen elmondod, hogy hol vannak a nagyhalak!

Megy haza a rendőr, és már messziről kiabál a feleségének, hogy húzza be a redőnyöket, és bújjon a takaró alá. Az
asszony nagyon örül, hogy lesz valami. A rendőr besiet a szobába, az asszony mellé bújik a takaró alá, és így szól:
- Nézd, hogy világít az új kvarcórám!

Az étterem annyira zsúfolt, hogy egy vacsorázni betérő férfi más lehetőség híján odalép egy magányosan ülő hölgyhöz,
és udvariasan megkérdezi, volna-e az asztalnál szabad hely.
- Pimasz disznó! - kiáltja válaszul a hölgy. - Hogy én lefeküdjek magával? Soha!
Mindenki a férfit nézi, aki vörös képpel odébb kullog, és letelepszik a bárpult mellé. Némi idő elteltével a hölgy feláll az
asztaltól, és odamegy a megszégyenített férfihoz:
- Ne haragudjon rám. Viselkedéspszichológus vagyok. Az imént csak egy tesztet csináltam. Kíváncsi voltam, hogyan
reagál egy ilyen inzultusra. A férfi hirtelen elordítja magát:
- Micsoda? Tízezret egy éjszakáért? Hát mit képzelsz magadról, anyukám?

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

Rejtvény
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Ez is, az is...
VÍZSZINTES: 1. Egyházmegye élén álló lelkipásztor. 8. Párta, növénytani szakkifejezéssel. 15. Seress Rezső világhírű slágere. 17. Nulla.
18. ... Horovitz; USA-beli tudós, orvosi Nobel-díjas (2002). 19. A rádium vegyjele. 20. Trinitro-toluol, röv. 21. Részben odáig! 23. Émile
Zola regénye. 24. Az amerikai dollár nevének hivatalos rövidítése. 25. Hamis, talmi. 26. Messzire hallatszik. 28. Arató által használt eszköz.
30. A felületére jegyez. 32. Ruhát tisztítóba ad. 34. Úr, hölgy, japán nevek után. 35. Közbejött, zavaró mozzanat. 37. Több részre bont. 39.
Népi hangszeres együttes. 43. Szentkuthy Miklós regénye. 44. Altatásra használt folyadék. 46. Az észak-amerikai Nagy-tavak egyike. 48.
Berber hadvezér, Gibraltár névadója (Ibn Zaid). 50. Dorothy kutyája! 51. Kerek has. 53. Író- és rajzolóeszköz. 55. Az ozmium vegyjele. 56.
Emerencia, becézve. 57. ...-Ude; a burját főváros. 59. Súly fele! 60. ... poetica; költészettan. 61. Rohamkezdet! 62. Nyári mezőgazdasági
munka. 64. Befőzőcelofánt rögzít. 66. A fizika egyik ága. 69. Kék foltos sárga színű kopoltyús állat. 70. Meggondolatlan, ostoba.
FÜGGŐLEGES: 1. A Bihari-síkság egyik községéből való. 2. Bonyolultabb vegyületekben karbonatomok egymáshoz való kapcsolódása. 3.
... of Spain; Trinidad és Tobago fővárosa. 4. Ausztráliai futómadár. 5. Sáncol a sakkozó. 6. Errefele! 7. Pataknak nevet adó község
Komárom-Esztergom megyében. 8. Babonás ember szerint szerencsét hozó tárgy. 9. Tengerparti város Norvégia középső részén. 10. Tesz a
tűzre. 11. Helység, németül. 12. Az e alapú logaritmus betűjele. 13. Sumer város, Utu napisten kultikus központja volt. 14. Ókori perzsa
palota. 16. Csajkovszkij négytételes zeneműve. 22. Tudás. 24. Kacsaparadicsom! 26. Etiópiából kiszakadt állam. 27. Övezet. 29.
Önmegtartóztató. 31. Igen apró. 33. Hangsúlyos, a nyelvtanban. 36. Latin eredetű női név. 38. Só, franciául. 40. Bolgár sportklub. 41.
Szónoklattan. 42. Bíróság elé visz. 45. Sercenésszerű hangot adva szakad. 47. Latin eredetű női név. 49. Szántóföldi gyomnövényt irt. 52.
Svájci zenetörténész (Ernst). 54. Harangozik. 58. Zsivago doktor kedvese. 60. Nyolc izomer állapotban előforduló alifás alkohol. 62.
Művészeti alkotás tárgya. 63. A Balaton vizét vezeti le. 65. Thurman amerikai színésznő tibeti eredetű, „áldott” jelentésű személyneve. 67.
Ragasztó anyag. 68. Nemzetközi, röv.
1

2

3

4

5

6

7

15

8

21

25

22

26

30

12

13

14

19
23

24

27

31

28

32

35

33

36

37

39
42

29
34

38

40
43

47

48
52

56

57

61

41

44

51

69

11

18

20

66

10

16

17

46

9

62

45

49

50

53

54

58

55

59
63

67

60
64

65

68
70

-7Bakonypéterd 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.

