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KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa
Előszó

Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok!
Szeretném megköszönni Önöknek, hogy hozzászólásaikkal segítik munkánkat. Ami egyből szembetűnő, hogy
megváltozott az újság fejlécének a betűtípusa, mivel sokan kifogásolták azt, hogy könnyen félreolvasható volt a
régi betűtípussal írt szöveg „Faliújságnak”. Két új rovattal szeretnénk kedveskedni Önöknek.
Az egyik a humorsarok, míg a másik egy rejtvény. Reméljük, örömüket fogják lelni bennük.
Kérjük Önöket, hogy ötleteikkel, hozzászólásaikkal, kritikáikkal, írásaikkal a továbbiakban is segítsék
munkánkat.
Tisztelettel:
Bolla Tünde
polgármester

Novemberi- decemberi programok
November 28 vasárnap
A vasárnapi Szentmise után betlehemáldás. Helyszín: Művelődési Ház
14 00 -tól Idősek Napi rendezvény

Helyszín: Művelődési Ház

December 4 szombat
17 00 –kor érkezik a Mikulás.

Helyszín: Művelődési Ház

December 11 szombat
15 00 –kor játszóház.

Helyszín: Művelődési Ház

Erre a rendezvényre szeretnénk megkérni a szülőket, hogy legyen szívesek olyan játékokat biztosítani, amire már
a családban nincs szükség. Mindenki elhozhatja a Művelődési Házba a megunt játékokat, és a gyerekek ott
kedvükre csereberélhetnek.
Szeretnék erre a programra kérni a szülőktől almát, szegfűszeget, fahéjat, mandarint, ollót, ragasztót, fenyőágat
stb.

December 18 szombat
16 30 –kor Karácsonyvárás.

Helyszín: Művelődési Ház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy kis műsorral, valamint szeretnénk ezen az előreláthatólag hideg estén
egy kis forralt borral, teával, illetve szendviccsel vendégül látni.
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Humor sarok
Házas:

Rendőrös:

A férjet padlósúrolás közben találja otthon a barátja.
- Hát megmondom neked őszintén, hogy nekem ilyesmit
eszembe se jutna csinálni - mondja elismerően.
- Nekem sem - válaszolja a férj. - A feleségem találta ki!

Két rendőr Amerikába hajózik tapasztalatcserére. Ahogy
közelednek a parthoz az egyikük nevetni kezd, mire a
másik azt kérdi:
- Mit nevetsz?
- Látod a felhőkarcolókat?
- Aha.
- Hát így nem volt nagy kunszt felfedezni Amerikát.

Orvosos:
Bemegy a csontváz az orvoshoz, és mikor meglátja a
doki, felháborodva mondja:
- Hát ilyenkor kell jönni?

Rejtvény:
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