
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tanévkezdés 
 
 

Szeptemberben reggelente hűvösebb az idő, később kel a nap, a fák lombjai színesek 

lettek, véget ért a nyár, beköszöntött az ősz és vele a TANÉV! 
 

Az iskolás gyerekek közül vannak, akik már a nyár végén várták a tanév kezdését, de 

vannak, akik még szívesen „lazítanának”.  
 

A kis óvodásoknak ez az első év kezdése az 

iskolában. Nagyon nagy dolog ez. A kis 

óvodásokból nagy iskolások lettek! A tanítók 

és tanárok segítségükre lesznek, hogy minél 

jobban érezhessék magukat az iskolában. 
 

A pedagógusok munkája sem könnyű. 

Tudom, milyen nehéz a minőségi oktatás 

mellett a nevelés során adódó újabb és újabb 

kihívásoknak megfelelni. Ma már az 

iskolában is jelen van az agresszió, amit 

nagyon nehéz kezelni. 
 

A szülők is az iskolakezdéssel kapcsolatos anyagi terhek mellett féltik gyereküket, 

aggódnak és bíznak abban, hogy a gyerekek kiegyensúlyozott és jó eredményeket 

elérő diákok lesznek. 
 

Ennek elérése érdekében év közben figyeljék a gyerek iskolai teljesítményét. 

Beszélgessenek nagyon sokat gyermekükkel, kérdezgessék az iskolában történtekről, 

mindennapos gondjaikról, örömeikről. Így, ha probléma adódik, a pedagógusokkal 

közösen tudnak segíteni. 
 

Az önkormányzatok anyagi lehetőségük szerint a nyár folyamán a termeket felújították 

(fűtés, vizesblokk, nyílászárók), így valóban szép környezetben kezdhetik meg a 

tanévet a pedagógusok és a gyerekek. 
 

Mindenkit kérek, hogy vigyázzanak a termekre és a berendezésekre, az egész épületre. 
 

Kívánom, hogy a gyerekek és pedagógusok a tanév kezdetén maguk elé állított célokat 

a tanév végére elérjék.  
 Gaszt Árminné 

       polgármester 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
 

Született: 
 

Sóstai Martin 2008. augusztus 07. anyja neve: Vezmárovics Ildikó 

Kincsei Virág 2008. augusztus 13.  anyja neve: Telegdi Rácz Katalin 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

2008. szeptember 01-től az újpetrei gyermek és felnőtt étkeztetést a Kovács és Fiai Kft. 

(Kozármisleny, Pécsi út 122.) végzi. Felnőtt étkeztetést és éthordós házhoz szállítást 

vállalunk. A befizetések és egyéb felvilágosítás továbbra is a konyha épület irodájában, vagy 

a 06-30/667-45-31-es telefonon kaphatnak. 
 

Várjuk szíves érdeklődésüket.  Kovács és Fiai Kft. 
 

 

Hurrá, Balaton!  Idén is eljuthattunk a mesés Balatonra, pedig a 

pályázatot kiíró cég cserbenhagyott bennünket. Vonatjegyeinket az iskola már 

megvette, de szállásunk és ennivalónk nem volt. Timi néni rokonának Szárszón 

hangulatos tábori-nyaralója 

van. Köszönetet mondunk 

Keresztes Feri bácsinak, 

mert nélküle nem 

juthattunk volna el ide. 

Odaadta nekünk ingyen, 

sőt még támogatott is 

bennünket. Az 

önkormányzat 3.000 Ft/fő 

támogatással járult hozzá a 

kiadásokhoz. Az iskolai 

alapítvány is segített 

szüleinknek a kiadások 

csökkentésében. 

Ilyen jól még nem éreztük 

magunkat, pedig minden táborunk jól sikerült. Mi szerencsések voltunk, mert ezt 

jutalomból kaptuk jó magatartásunkért és jó tanulmányi eredményeinkért. Összesen 

huszonegyen vehettünk részt a táborozáson (a 21 tanulóból 7 tanuló halmozottan 

hátrányos helyzetű volt). 

A fincsi reggelik után játék, fürdés, kirándulás volt. Kétszer főztünk bográcsba. Ebben 

ügyesek voltunk, már otthon is segítünk pl. krumplit hámozni, és még mosogatni is 

szoktunk. Azóta is kedvencünk lett a paprikás krumpli és a babgulyás. 

A keszthelyi Festetics-kastély szép volt. A városnézés után jól esett a sonkás pizza. Az 

este volt a leghangulatosabb, vízben lubickolva néztük a varázslatos naplementét.  

A vízi ügyességi versenyen rengeteget nevettünk egymáson. 

A szokásos minden esti együttes játékokon, vetélkedőn és szépségversenyen 

szórakoztunk a legjobban.  

Nagyon örültünk a sok jutalomnak, ajándéknak és finom ételeknek, italoknak, mellyel 

Timi és Bogi néni kényeztetett bennünket 5 napon át. Köszönjük nekik tiszta szívből, 

mert hazamenni egyikünk sem akart.   

           
     - a tábor vidám lakói - 
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Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

Az elmúlt hónapban kulcscsomót találtak az Ady utcában, amit a körjegyzőségen leadtak. 

Ha a tulajdonosa bizonyítja, hogy a kulcscsomó az övé, a körjegyzőségen átveheti. 
 

A helyi adók befizetési határideje 2008. szeptember 15-e. A csekkeket az elmúlt hónapban 

kiküldtük, illetve a Takarékszövetkezet részére eljuttattuk azoknak a névsorát, akik átutalással 

teljesítik a befizetést. 

Az adónyilvántartás pontos vezetése érdekében kérjük kedves lakosainkat, hogy lakóház, 

földterület (kert, szántó, telek) eladása vagy vásárlása esetén keressék fel a körjegyzőséget, 

mivel az adókötelezettségében történt változásról (keletkezés, megszűnés) a változást követő 

15 napon belül adóbevallást kell tenni. 

Gépjármű vásárlása esetén az Okmányirodában történő forgalmi engedély átírásával 

megtörténik a tulajdonos változás bejelentése. Azonban gépjármű eladása esetén ajánlatos az 

adásvételi szerződést az eladás évének végéig az Okmányirodában bemutatni.  

Az óvodában és az iskolában a tanév kezdésére befejeződött az épületek felújítása, így a 

gyerekek már megszépült termekben kezdhették az évet. A pályázatok elbírálása és a 

tanévkezdés között bizony rövid volt az idő, de a vállalkozók összehangolt munkájának 

köszönhetően az óvoda és iskola kezdése szeptember 1-jén megtörténhetett. 
 

Újpetrére bevezetésre került a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás. 40 fő kérte ezt a szociális 

szolgáltatást. 

A gondozottak jelzőkészüléket kaptak, amivel baj esetén jelezni tudnak. Ez a szolgáltató 

központban adja a jelet, és onnan perceken belül értesítik az Újpetrén lévő gondozókat, hogy 

hol és kinek kell segíteni. 

Sajnos már a bevezetés óta volt rá szükség. 

Mindenkit kérünk, hogy csak baj esetén jelezzen, hiszen ez a készülék nem azért van, hogy a 

gondozónőt hívjuk, hogy vásároljon be. 
 

Aggódnak és bosszankodnak Újpetre lakói. Az Ady út fölötti kertek közvetlen közelében a 

napraforgó táblát a tulajdonos (bérlő) helikopterrel lepermeteztette. 

Sajnos a permetezés nem az előírásoknak megfelelően történt. Ezért az Ady utcában, de még 

a Kossuth utcában is a növények (virágok, kerti növények, fák) kaptak a permetből.   

Sok családnak lett anyagi kára. Ez is nagy baj, de emellett az erkölcsi, a lelki kár is nagy. 

Hiszen mindenki aggódik: Ehetek-e belőle? Már ettünk belőle, nem lesz-e bajunk tőle? 

Az önkormányzat megérti a károsultak aggodalmát és félelmét az első bejelentés után 

értesítette a Növényvédő Állomást, ahonnan kijöttek és megállapították a szabálytalan 

permetezést. A hatósági eljárás az ő feladatuk, amit el is indítottak. 

A károsultak kárigénnyel kívántak élni, ehhez az önkormányzat segítségül kárszakértőt 

keresett, és időpontot egyeztetett a károsultakkal. A kár megtérítése végett a károsultaknak 

kell eljárni. 

Az önkormányzat ezúton kéri a helyi gazdálkodókat, a permetezést végző vállalkozót pedig 

levélben felkeresi, hogy a jövőben mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ehhez 

hasonló eset még véletlenül se forduljon elő. 
 

„Képpel-Jellel” 
Nagy örömünkre szolgál és köszönjük, hogy 2008. szeptember 6-án immár második 

alkalommal Újpetre ad otthont a „Képpel-Jellel” Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői 

Egyesület által szervezett családi napjának. A rendezvény Baranya, Somogy és Tolna 

megyében élő halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat lát vendégül. Itt a családok 

megbeszélhetik közös gondjaikat, és egy kellemesen eltöltött nap keretében megismerhetik 

egymást, barátságok szövődhetnek. 

  Macsi Barnabásné 

 elnökségi tag 
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A Tábor! 
 

A tábort megelőző nap nem bírtam elaludni az izgalomtól, mert már sok jót hallottam róla! 

Alig vártam, hogy odaérjünk Városlődre, fél úton megálltunk a Balatonnál, Siófokon fürödni. 

A nagy melegben jól esett a hideg víz! Amikor odaértünk a táborba, a tizes házba osztottak be 

bennünket, így a barátaimmal lakhattam együtt. Az éjszakák hosszúra nyúltak: sokáig 

beszélgettünk, játszottunk, nevetgéltünk. Olyan sok minden történt velünk ezen a héten: 

megtanultunk keringőzni, nemezelni, Básozni ( kockajáték ), kosaraztunk, fürödtünk Pápán, 

Balatonon, kirándultunk. Boltba is elmentünk vásárolni édességet! Az utolsó nap búcsú bulit 

rendeztünk vetélkedőkkel, szalonnasütéssel! Jól éreztük magunkat, de nagyon hamar elment 

az idő! Hallottuk, hogy sokan segítettek abban, hogy létrejöjjön ez a tábor. 

Köszönjük szépen!  

 Nichter Valter 5.o.tanuló 

Kárszakértő járt nálunk 

2008. augusztus 28.-án kárszakértő járt nálunk, mivel augusztus 15.-én légipermetezés történt 

Újpetrén, amely nagyon sok kiskert terményét súlyosan károsította. Gyanútlanul figyeltem pár 

nap elteltével a (paradicsom, a paprika, uborka, tökfélék, káposztafélék, karalábé stb.) 

lombozat hirtelen sárgulását, amely igencsak meglepett. A kár jelentős. A kárszakértőtől 

megtudva az egészségügyi várakozási idő 30 nap. Ezen időszak alatt a megtermeltek nem 

fogyaszthatók.  

 Bachmann Ferencné   

Falunap 2008 
Hagyományokhoz híven augusztus végén Falunappal zártuk a nyarat. Színes műsor várta az 

érdeklődőket. Zeier Viki a hangjával mindenkit elkápráztatott. A rendezvényről készült 

képeket megtekinthetik a weblapunkon! 
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www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/

