
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ujpetre.hu 
 

Örömmel tudatjuk hogy falunk friss hírei közérdekű adatai aktuális közleményei már naprakész 

formában az Interneten is olvashatóak, képriportokkal, hozzászólásokkal, videókkal, egyéb 

információkkal. 

Olvasottsági adataink a szolgáltatónk által kibocsátott információk alapján reményteliek, már 

Amerikából és az Európai Unióból is vannak látogatóink, persze azért a magyar olvasók teszik ki a 

statisztikák zömét. 

Honlapunkon megtekinthetik: Közületeink, Egészségügyi intézményeink telefonszámait nyitva 

tartásukat. Rendezvényeik adatait és képeit, Egyházi-, Sport-, és kulturális híreinket és még több 

hasznos informácót de erről győződjön meg személyesen mindenki! 
 

 

Kedves Gyerekek, Fiatalok! 

 

Sokan felháborodtak és jelezték felém azt a mérhetetlen szemetet, ami a játszótéren tornyosul! 

Eddig ha azt mondták, hogy a „gyerek az gyerek” szemetelnek, mindig megvédtelek 

benneteket, mondván nem mindig ti szemeteltek, sőt látok felnőttet, aki gyermeke 

jelenlétében dobja el cigarettás dobozát! Amikor az oviba jártatok mesélhetnék milyen rend és 

tisztaság szeretetetek volt. Mi történt? Alapvetően nem hiszem, hogy a tinédzserkor vagy a  

felnőtté válás hozza magával. Biztos vagyok benne, hogy otthonról sem, hiszen jól ismerem 

mindannyitok környezetét! Akkor miért ez a szeméthegy? Látnátok most az ovisokat, 

kisiskolásokat, akik ott játszanának és még véletlenül sem szemetelnének. Én bízom benne 

segíteni fogtok ennek a rendbetételében, ha csak egy-egy darabot felvennétek és az ott lévő 

üres kukába dobnátok nagy megkönnyebbülés lenne annak aki oda vagy arra jár. 
 

Erdeiné Csütörtök Teodóra  
 

Kedves Szülők! 
 

Mély megdöbbenésemnek adok hangot, amikor arra kérnék mindenkit, hogy kicsit jobban 

figyeljünk környezetünkre, gyermekeinkre. Tudom mennyire szeretik a gyerekek, fiatalok a 

játszóteret. Mégis azt tapasztaljuk, hogy nem emberhez méltóan hagyják maguk mögött. Jól 

emlékszem, amikor a választás idején sokan kérték, hogy legyen játszótér. Ha nem lenne, 

emlegetnék, most, hogy van nem vigyázunk rá? Kérek minden Újpetreit becsüljük meg 

jobban környezetünket, és ez vonatkozik más területekre is, mint pl. az emlékmű környékére 

ott ugyanis nem csak gyerekek járnak! Ha nincs igazam kérem írják meg, mondják el. 
 

Erdeiné Csütörtök Teodóra 

http://www.ujpetre.hu/
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: 
 

Muth József    Újpetre, Kossuth u. 145. 
 

Született: 
 

Dobos Gergő és Dobos Bence 2006. október 10-én,    édesanyjuk neve: Békefi Kinga  
 

Varga Ádám 2006. október 22-én,    édesanyja neve: Stix Anita Éva 
 

Forgó Laura Kitti 2006. október 24-én,    édesanyja neve: Vörös Melinda 
 

Óvodai hírek 
 

November 3. /péntek/ nevelési értekezlet miatt szünet 

November 6- 10. Nyílt hét 

November 13  /hétfő/ 16 óra Csoport szülői értekezlet 

November 15. /szerda/  Gyermekek fényképezése 

Dec. 6. / szerda/ Mikulás várás 

December 13./szerda/  de. Bábelőadás 

December 21. /csütörtök/ Karácsonyi ünnepség  

December 22. /péntek/ 10.30 Gyermekkarácsony a katolikus templomban 

December 22./péntek/ 13 órától az óvoda zárva 

December 23- január 2-ig Téli szünet, nyitás január 2.-án 6.30 órakor 

  

Köszönet Kálcsevics Péternek az óvodában végzett felújítási munkáért. 

November hónaptól gyermekeink mozgásfejlesztéséhez, egyéb nagyobb teret igénylő 

programjainkhoz rendelkezésére áll a tornaszoba, igaz még nem a végsőnek álmodott 

formájában. 

 Reisz Mária-óvodavezető 
 

Tisztelt Újpetreiek! 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik hozzájárultak, hogy rászoruló 

családok számítógéphez jussanak: 

Gászt Árminné, Jávorka Csaba, Bagladi Andrea, Zeier Zsóka, Dékány Zoltán. 

Szeretném megköszönni azoknak a családoknak is, akik nem engedték, hogy nevüket publikussá 

tegyem (egyébként nagyon sokat tesznek a közösségért). 
 

Köszönöm: Szabó Árpádné (Marika) 
 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat hírei 
 

2006. október 9.-én, eskütétel után, megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat. 

Az öttagú testület megválasztotta elnökét /Reisz Mária/, elnökhelyettesét / Rittinger Melinda/, 

s döntött néhány jogszabályban meghatározott feladatról, valamint egyéb előttük álló 

teendőkről. 

Október 21.-én már ez az új testület köszöntötte a 15. születésnapját ünneplő Német 

Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületet és tánccsoportját. 

Reméljük, hogy az általunk ajándékozott egyesületi zászlót egyre gyakrabban, s egyre több 

helyen lengetheti a szél, jelezve, hogy ott az Újpetreiek zenélnek, táncolnak, mutatják meg 

magukat. 

Kisebbségi Önkormányzatunk a község valamennyi lakosának minden jót kíván! Kérjük 

bizalommal forduljanak hozzánk, igyekszünk segíteni, s továbbra is várjuk érdeklődő 

támogatásukat. 

 Reisz Mária-elnök 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK! 

 

ÉRTESÍTÉS  
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Újpetrei Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje 2006. 

október 16-tól az alábbiak szerint változott: 
 

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 12.00 óráig 
 

Szerda: 13.00 – 16.00 óráig 
 

A zavartalan ügyintézés érdekében kérjük fenti időpontok betartását! 

 

A választást követően 2006. október 9-én megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület. 

Alpolgármesternek Kraft Ferencet választotta meg a képviselő-testület.  

A választás eredményei számokban, képeken a www.ujpetre.hu -oldalon 
 

Az önkormányzat október hónapban járda felújításokat végzett: 

 - a temetőben szakaszosan 

 - az iskola és az Ady út közötti részen, ahol nagyon rossz és balesetveszélyes volt 

 - Jókai téren 

 

A temető bejárataihoz kovácsoltvasból kapu íveket helyeztünk ki, 

ami a gondozott temetőt még díszesebbé teszi. 

 

 

 

 

 

Az építési törmelék gyűjtésére szolgáló területet (focipálya melletti gödröt) újból 

ledózeroltattuk, rendbe raktuk.  
 

 Ismét kérek mindenkit, hogy csak építési törmeléket vigyen oda, szemetet ne! 
 

 Az építési törmeléket csak a gödröt megkerülve, a gödör nyugati részén bemenve, a gödör 

közepére vigye be. Ezt táblákkal is jelezni fogjuk. A környéken lakókat kérjük, hogy 

segítsenek azzal, hogy szólnak, ha valaki lim-lomot, szemetet visz oda, és ha a gödör 

szélén rakja le.  

 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

a műanyag flakonokat összenyomva tegyék a 

gyűjtőbe. Minden alkalommal: ha 

összetapossák a flakont, a kupakot akkor is 

csavarják vissza, és ha a gyűjtő mellett 

elhelyezett préselővel nyomják össze, akkor is 

csavarják vissza a flakonra a kupakot. Így 

dobják a gyűjtőbe, több fér bele, hiszen az 

ürítése az önkormányzatnak jelentős kiadást 

jelent. 

 

A lakossághoz eljuttatott „Újpetrei Figyelő” az Interneten a www.ujpetre.hu oldalon mindig 

megtalálható és letölthető. 
 

A körjegyzőség épületének teljes felújítása befejeződött. A hivatalnál a mozgáskorlátozottak 

részére az akadálymentes közlekedés is biztosítva van. 

http://www.ujpetre.hu/
http://www.ujpetre.hu/
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Emlékműavatás 

 

2006.10.18.-án avatták fel a közelmúltban elhunyt plébánosunk 

Nyulász György tiszteletére felállított emlékművet a 

plébániakertben . 

Az eseményen ott volt az Újpetrei Fúvószenekar is színesítve 

ezzel a megemlékezést. 
 

Kedves Ólvasók! 
 

A múlt szombaton /okt. 21.-én/ ünnepeltük az egyesület 

megalakulásának 15. évfordulóját. Kicsit tanácstalanul, sok-sok 

tervvel, szervezkedéssel indult ez is, mint a többi. Izgultunk és 

nagyon vártuk, hogy túl legyünk rajta, mint ahogy ez lenni szokott.  

Bevallom a kezdeti nehézségeket maximálisan pótolta a tagok 

hozzáállása, az önkormányzatok /helyi és német kisebbségi/ 

támogatása, a régi tagok jelzései és persze az a nagy segítség amit 

megint kaphattunk, mint: Újpetrei Gazdák, Bedő és Tsa.Bt. Dreher 

vezetése, Hoffman Imre, Virág bolt , Stix Béla, Czigány István. Jó 

volt látni a kicsit táncát /utánpótlás csapat/ Renáta tanító néni 

vezetésével. A nagy tánccsoport izgalmát csak a régi tagok 

meglepett arca oldotta, amikor felkértük őket egy közös táncra. A 

szülinapi koccintás és köszöntés úgy érzem önmagáért beszélt. A 

bál eleinte úgy tűnt, egyesületi ünnep lesz, végül a kis termet is ki 

kellett nyitni, hogy elférjünk. A hangulat? Aki ilyen helyre megy 

talán jól is akarja magát érezni! Így is lett. Az egyesület nevében 

köszönjük mindenkinek aki segítette, támogatta létrejöttünket, 

munkánkat. 

Erdeiné Csütörtök Teodóra  
 

Villányi fellépés 

2006. 10. 07. Bacchus Napok 

Villány: Az Újpetrei 

Hagyományőrző Táncegyesület és a 

Újpetrei Fúvószenekar is színesítette 

a villányi programot. Tekintsék meg 

majd képriportunkat a fellépésről. 

 

Képes beszámolót láthatnak a 

www.ujpetre.hu -oldalon 
 

Filmbemutató 

2006.10.06. Jól sikerült filmbemutatót tartott Petrovics 

Zoltánné és a Cigány kisebbségünk, ami egy kulturális 

programmal volt összekötve, benne a környék cigány 

kisebbségi együttesei, tánccsoportjai, zenekarai. Persze a 

finom gulyást is meg kell említenünk, amit Kalló úr főzött 

meg. A falu lakossága is nagy számban részt vett a 

rendezvényen. Képriportunkat tekintsék majd meg az 

eseményről.  

Képes beszámolót láthatnak a www.ujpetre.hu -oldalon 
 

http://www.ujpetre.hu/
http://www.ujpetre.hu/

