
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus napra 
 

 

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük nyugdíjas és aktív pedagógusainkat. Előbbieknek jó 

egészséget, utóbbiaknak a jó egészség mellé sok türelmet és eredményes munkát kívánunk. 
 

Jankovich Ferenc: Tanítónknak 
 

Mi már tőled sokat kaptunk, Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 

de tőlünk te keveset, mit kötött a szeretet, 

az arcodból, a hangodból hála-hála mindig hála 

sugárzik a szeretet. jó tanítónk teneked. 
 

Megújult óvodánk udvara. 

 A szülők, a fenntartók, s az óvoda 

dolgozói három hétvégén végzett 

társadalmi munkája nyomán / pályázati 

pénzből, fenntartói önrészből és az Újpetre 

és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány 

támogatásával vásárolt udvari játékok/, 

közel másfél millió Ft értékkel 

gyarapodott, szépült, vált biztonságossá 

udvarunk, óvodásaink nagy-nagy örömére.   

/Képek a www.ujpetre.hu weblapon/. 

Köszönet mindenkinek!!! 

 
 

 

Pünkösdi koncert 

Hagyományunkhoz híven idén is Pünkösdi 

koncertet tartott az ifjúsági Fúvószenekarunk, 

sajnos az eső miatt ez nem a szokott helyen a 

Szentháromságszobornál, hanem a 

Kultúrházban volt. 

Fiataljaink nagyon kitettek magukért 

színvonalas előadással készültek, persze ebben 

oroszlán része volt Koch Ivett 

zenekarvezetőnek is. Köszönjük mindazoknak, 

akik lehetővé teszik, hogy itt nálunk, egy kis 

faluban is van zenetanulási lehetőség. 
 

Képek az eseményről www.ujpetre.hu weblapon 



  

Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötés: Lábadi Heléna – Szekeres Zsolt 2007. május 12-én 
 

Kedves Óvónők! 

Búcsúzunk Tőletek!  

Nem csak a gyerekek, de mi felnőttek is. Köszönjük, hogy vigyáztatok rájuk, neveltétek- 

tanítottátok őket. Segítettétek felkészíteni csemetéinket az óvoda utáni, komolyabb, 

felelősségteljesebb életre. Persze közben minket is tanítottatok, mégpedig arra, hogy nagyobb, 

komolyabb feladatok állnak előttünk. 

Áldozatos munkátok gyümölcseként a kis emberpalánták felkészültek arra, hogy az 

iskolakezdés nehéz akadályait könnyebben vegyék. 

Emlékezzetek úgy, ahogy ők rátok: 

     Büszkeséggel, szeretettel! 

Köszönjük Nektek:  Marika, Klári, Dóri, Bea óvó nénik , Irénke, Szilvi dadus nénik és sokunk 

szíve mélyén Annus néni!  A Szülők Közössége 

Az elmúlt időszakban ünnepelték Kohlmann Feri bácsi és felesége Veronka néni 60., valamint 

Muck Emil és felesége 50.házassági évfordulójukat .  

Újpetre Község Német Kisebbségi Önkormányzat szeretettel gratulál mindannyijuknak. 

Ugyancsak gratulálunk mindazoknak akik ezüstlakodalmukat ünnepelték. 

 Jó egészséget, sok örömöt és még további boldog éveket kívánunk! 
 

Liebe Familie Kohlmann und Muck! 

Zu Ihrem Ehejubiläum wünschen wir Ihnen die herzlichsten Glück- und Segenswünsche: 

                                                                                     Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 

A kitelepítés 60. évfordulója 
Német kisebbségi önkormányzatunk és a települési önkormányzat a kitelepítés 60. 

évfordulójára 2007. augusztus 26.-án /vasárnap/ délelőtt kíván megemlékezni. Tervezett 

programok: német nyelvű szentmise, koszorúzás a kitelepítési emlékműnél, kiállítás. Kérjük, 

akinek a kitelepítéssel kapcsolatos tárgyi, írásos ill. egyéb emlékei vannak jelezzék azt 

önkormányzatunknak. 
 

KONK Óvodájának hírei: 

Jún.  4. / hétfő/ Egész napos szünet / nevelés nélküli munkanap/ 

Jún. 15. /péntek/ Szünet / tanévzáró nevelési értekezlet/ 

Jún. 25.-aug. 4.-ig nagytakarítási szünet 

Aug. 6. /hétfő/ Nyit az óvoda  
 

Gratulálunk Erdeiné Csütörtök Teodóra óvónő kollégánknak pedagógusnapi jutalmához, 

melyet vezetői javaslatra, a szülők képviselőinek szavazata alapján a fenntartó 

önkormányzatok finanszíroztak. Dóri óvó néni sokat tett, óvodásaink mozgásfejlesztéséért, a 

közalapítvány elnökeként szorgalmazta, hogy jelentős anyagi támogatással a játék és 

eszközkészletünk gyarapodjon.   

Szomorú tény, hogy egyre gyakoribbak a szándékosan elkövetett mérgezéses esetek. 

Elhelyezett ételdarabokban juthatnak halálos dózishoz a kutyák. Nem ritkák a tömeges 

megbetegedések és elhullások se! Megelőzésként csak egy lehetőségünk van: figyeljünk, 

semmiképp se egyen kutyánk talált ételekből.  

Szándékosan nem említjük a „leghatásosabb” szereket, amelyek biztosan elhullást okoznak, 

mert nem szeretnénk ötleteket adni a kutyagyűlölő embereknek. 

Ha rendellenes viselkedést, hirtelen állapotromlást tapasztalunk a kutyánkon, gondoljuk 

végig: nem juthatott-e valamilyen mérgező anyaghoz. 

Ki és mikor fog felelni azoknak az állatoknak az életéért, amelyek hosszú szenvedés után 

pusztultak el, minden kezelés ellenére menthetetlenül. Tehetetlen gyűlöletet hagyva a 

gazdában, az állatorvosban, akiknek végig kell nézniük azt a kínt, amellyel lelkiismeretlen 

emberek okoznak, számunkra megmagyarázhatatlan indítékkal. 

Figyeljünk oda jobban kedvenceinkre, hogy megkíméljük őket, nehogy ilyen tragikusan 

fejezzék be életüket. 



  

Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

- Az önkormányzat képviselő-testülete pályázat beadásáról döntött. A „Közkincs” pályázat 

keretében a művelődési háznál eszközbeszerzésre. A pályázati összeg 1.542.000,- Ft.  
 

- Előző évekhez hasonlóan településünk ismét részt vesz a „Virágos Baranyáért” néven 

meghirdetett pályázaton. 
 

- A gyereklétszám csökkenése, illetve a pedagógusok kötelező óraszámának növelése miatt 

szeptembertől a pedagógusok létszáma 2 fővel kevesebb lesz.  

 Kovács Józsefné (Kati tanár néni) nyugdíjba megy. Riedlné Godó Éva (Éva tanár néni) 

munkaviszonya az átszervezés miatt megszűnik.  

 A fenntartó önkormányzatok ezzel igyekeznek az intézményt gazdaságosan működtetni. 

 A létszám csökkenése nem jelenti az iskola szakmai munkájának visszaesését. Az elmúlt 

hónapban szakmai felülvizsgálat volt az iskolában, és az elkészült feljegyzésben az újpetrei 

iskolában folyó munkáról, a gyerekekkel való kapcsolatról nagyon jó vélemény szerepel.  
 

- Nagyon sok lakossági bejelentés érkezik, hogy a szomszédos udvarokban, kertekben nagy a 

gaz, ami már virágzik, és a környéken élők egészségét veszélyezteti. Kérek mindenkit, 

hogy a parlagfű és egyéb gyomok irtásáról gondoskodjanak az udvarukban és kertjükben. 

 Amennyiben ilyen bejelentés érkezik, úgy a körjegyző a rendeletnek megfelelően 

szabálysértési bírság megfizetését szabja ki. 
 

- Kérjük a fiatalokat, hogy a buszmegállókban lévő padon a padra üljenek és ne a 

háttámlájára. Hiszen, ha a lábukat teszik az ülésre, az koszos lesz. Ha a pad támlapjára 

ülnek, a hátukkal a buszmegálló falát feszítik. Kérünk benneteket, hogy egymást 

figyelmeztessétek a fentiekre. 
 

- A falu lakói közül sokan ültettek különféle virágokat a házuk előtti tartóba. Köszönjük és 

örülünk neki. 
 

- Ismét sikeresen pályáztunk az EU intervenciós program keretében a Gyermekétkeztetési 

Alapítványnál élelmiszerekre. Így lehetőségünk lesz újra a lakosság részére élelmiszer 

csomagokat kiosztani. 
 

Iskolánkban történt 
 

Jól sikerült a március elején megrendezett „Egészség napja”. Ezen a napon iskolánk tanulói 

nem a hagyományos, megszokott tanítási órákon vettek részt, hanem az egészséggel, 

egészségvédelemmel kapcsolatos feladatokat oldottak meg, ilyen témákban hallgattak 

előadásokat.  

A napra több mint két hétig lázasan készültek a gyerekek. Plakátot rajzoltak, termet 

dekoráltak, riportot készítettek, teszteket oldottak meg. Nagyon lelkesek voltak!  

Az alsósoknak fogápolásról, balesetvédelemről, sportról, táplálkozásról, mozgásról szóló 

óráik voltak. A nagyobbak vetélkedőn vettek részt, gyümölcssalátát készítettek, az egészséges 

vízről hallhattak előadást. A legnagyobbak drogok veszélyével, a kamaszkor nehézségeivel, 

baleset-megelőzéssel ismerkedtek meg.  

A gyerekek szerint a vetélkedő volt a legjobb. Változatos feladatok során adtak számot a 

csapatok a tudásukról: tesztet, totót, puzzle-t oldottak meg, verset fabrikáltak, rajzoltak. 

A nap sikeréhez hozzájárultak a meghívott előadóink: védőnőnk- Gerlachné Novák Ágnes, a 

rendőrségtől-Takácsy Zoltán, víztisztítás előadás és bemutatóval Győrfi József, a 

mentőszolgálattól Grünfelder János. Ezúton is köszönjük nekik a segítségüket. 

A szemléltető anyagokért köszönet illeti a község fogorvosát, Kraftné dr. Romsics Ritát és a 

megyei ANTSZ-t.  

A nap fénypontját emelte a rengeteg jutalom és ajándék, amelyet részben a farsangi 

bevételből és pályázati pénzből fedeztünk. 

Reméljük a hagyományokhoz híven jövőre is ilyen nagyszerű programokat tudunk majd 

rendezni. 

Grünfelder Boglárka és Bali Tímea szervezők 



  

Ilyen még nem volt! 
 

3 versenyen kell még bizonyítani fiainknak. Mindhárom országos döntő  az ország más-más 

városában lesz. 
 

A múlt heti eredményeiket ismét túlszárnyalták. 
 

Lőrincz Zoltán Megyei Diákolimpiai bajnok. 

100 m síkfutás:  11,55 s 
 

Távolugrás:  626 cm 
 

Képek a www.ujpetre.hu weblapon a KONK címszónál 
 

Olyan fantasztikus eredményeket ért el Zoli ebben az évben, hogy akár országos bajnok is 

lehet. (idei csúcsa: 11,26 s) 

Szorítsunk neki, hogy június 11-én a budapesti versenyen sikeres legyen, ahol az ország 

legjobb atlétái vesznek részt!!! 
 

Kovács Peti is elkápráztatott bennünket. 

A  Megyei Diákolimpia Döntőt megnyerte 397 ponttal a 3 próbában. 

Eredményei: 60 m síkfutás: 8,87 s 

   távolugrás.  441 cm 

   kislabdahajítás: 42,90 m  
 

Reméljük június 5-én, Tatán az Országos 

Döntőn is csillog érem majd a nyakadban! 
 

A körzeti versenyen a győztes II kcs csapat a 

megyei megmérettetésen III. helyezést ért el. 

Magunk mögé szorítva Komló,Mohács, 

Siklós, Szigetvár, Pécs iskoláit. Csak a Jurisics 

és a Tási fiai voltak jobbak nálunk. U.a. a 

csapatösszeállításban. 

Keddre még maradt annyi erő a fiúkban, hogy 

a „nekünk való” versenyt, ahol csak kis 

iskolák indulnak(200 fő alatti létszám) 

megnyerték. 2398 pont 
 

Ezen a baranyai döntőn olyan eredményeket produkált a 6 fiú, amivel az ország 

legjobbjai lehetnek. 
 

Büszkeségeink név szerint: 

Lőrincz Zoltán, Nagy Tibor, Görcsi György, Kerékgyártó Krisztián, Kovács Péter, 

Mármarosi Zsolt 
 

Gratulálunk! Srácok! 

1 hónap múlva a zalaegerszegi Országos Döntőn szerepeljetek ugyanígy! 

Gyermeknap 
 

Idén is megrendezésre került a gyermeknap az újpetrei óvodásoknak. A gyerekek remekül 

érezték magukat és nem csak ők, hanem mi szülők is. Együtt vetélkedtünk játszottunk a 

gyerekekkel, amit ők nagyon élveztek, de talán mi szülők még jobban. A sok játék után 

megebédeltünk kint a szabadban. A finom ebédért külön köszönet a szakácsnak Jozipovics 

Tamásnak. Végül egy remek bábelőadással zárult a nap amibe a gyerekeket is bevonták, akik 

nagy átéléssel és örömmel játszották a szerepüket. Köszönet mindazoknak, akik ezt a napot 

megszervezték és remélem jövőbe megismételjük. 
 

Örömhír! 

Újpetrén szárnyait bontogatja ill. hangját próbálgatja egy fúvószenét kedvelő csapat. Lássuk, 

halljuk mi lesz ebből?! 

http://www.ujpetre.hu/

