
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

PEDAGÓGUS NAPRA 
 

Donászi Magda: Ma szívünk ünnepel… 

 

Ma nem tanulni jöttünk. Szétszáll a szó a szélben, 

Ma szívünk ünnepel. habár mélyről fakad, 

A hálát, amit érzek: s e nyíló rózsa élte 

miképpen mondjam el? pár nap vagy óra csak. 

 

Emlékek kötnek össze: Emlékünk egyre több lesz, 

szavak, számok betűk. tudásunk mind nagyobb, 

Utunk, akárhova visz, Hálás szívvel köszöntünk 

követnek mindenütt. tanárt s ünnepnapot. 

 

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük nyugdíjas és aktív pedagógusainkat. 

Előbbieknek jó egészséget, utóbbiaknak a jó egészség mellé sok türelmet és 

eredményes munkát kívánunk. 
 

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS 
 

Ezúton is szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a Siklósi Kanizsai Dorottya 

Zeneiskolába most lehet beiratkozni a 2008/09-es tanévre. Minden gyereket szeretettel 

várunk, aki már betöltötte hatodik életévét, és még nem volt zeneiskolás. Azokat a gyerekeket 

is várjuk, akik már idén jártak szolfézsra vagy hangszerre és a következő tanévben is 

szeretnék folytatni tanulmányaikat.  
 

Már hangszer bemutatót tartottunk, aminek nagy sikere volt, de mégis a beiratkozottak száma 

igen alacsony. Kérem a kedves szülőket, hogy amennyiben tervezik gyermekük beíratását, ne 

halogassák. Szeptember elején már kialakul az órarend, és akkor a 2008/09-es tanévet már 

nem tudják elkezdeni. Nyáron pedig nincs lehetőség a beiratkozásra. Mind a szolfézs, mind a 

hangszeres oktatás helyben folyik.  
 

Várjuk a gyermekek-szülők jelentkezését: 2008. 06. 09-én (hétfőn), 15: 00 - 17: 30-ig.  
 

 Koch Ivett  

ZENÉSZEINK SZÉP EREDMÉNYEI 
 

2008. április 11-12-én rendezték meg a III. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Versenyt, 

Kaposváron a Liszt Ferenc Zeneiskolában. A rendezvényen 39 Zeneiskola képviseltette 

magát. 
 

Klarinéton, fuvolán, oboán és fagotton tanuló gyermekek vehettek részt a versenyen, ami a 

156 jelentkező miatt két napon keresztül zajlott. Első nap a fuvolások és oboások, másnap 

pedig a klarinétosok és a fagottosok kerültek sorra. Fuvolából I-VI korcsoport, a klarinéton I-

IV korcsoport volt. A résztvevőknek két művet kellett játszaniuk kotta nélkül, melyből az 

egyik kötelező darab volt, tehát azt az adott korcsoporton belül mindenkinek el kellett 

játszania, a másik pedig szabadon választott. A zsűri mind neves művész, akiknek meg kellett 

felelni.  
 

Újpetréről a Siklósi, Kanizsai Dorottya Zeneiskola képviseletében:  

Gergely Boglárka (fuvolán, I. korcsoportban),  

Kovács Renáta (klarinéton, II. korcsoportban),  

Zeier Viktória (klarinéton, III. korcsoportban),  

Fülöp Marietta (klarinéton, IV: korcsoportban), és  

Vokányból: Boros Cintia (klarinéton, III. korcsoportban) vett részt a versenyen.  
 

Mindenki nagyon szépen szerepelt és helyt állt, mind a felkészülésben, úgy a 

megmérettetésen is.  
 

Emellett külön büszkeség, hogy Gergely Boglárka III. helyezést ért el, akinek felkészítő 

tanára: Huszár Eszter, zongorán kísérte: Juhász Tiborné. Fülöp Marietta I. helyezett lett, 

felkészítő tanára: Koch Ivett, zongorán kísérte: Agárdiné Hohmann Anette. 
 

 Koch Ivett  
 

HELYREIGAZÍTÁS 
 

Az „Újpetrei Figyelő” áprilisi számában a közmeghallgatásról szóló tájékoztatóban szerepelt 

egy mondat, amely név szerint említett egy újpetrei lakost. 
 

Nevezett helyreigazítást kért, mivel a magántulajdonhoz való jog alkotmányos jog, ezért a 

helyreigazítást az alábbiak szerint tesszük meg: 
 

„Mindezek ellenére egy ott lakó, Bari János a kertjében az árok partján – a magántulajdonhoz 

való jogával élve – megakadályozza a gépek bejutását.” 
 

Megjegyzés! 
 

Egy település, egy közösség életében a hétköznapok hozhatnak olyan helyzeteket, hogy a 

törvények betartása mellett – a közös érdekeink elérése érdekében – összefogva, együtt oldjuk 

meg gondjainkat. 
 



  

Óvoda 
Értesítem óvodásaink szüleit, gondviselőit, hogy a nyári nagytakarítási szünet időpontja, 

pályázati határidő módosulás miatt, megváltozik. 

Az új időpont, a fenntartók jóváhagyásával a következő: 

2008. július 21.–től /hétfő/ 2008. augusztus 31.-ig / vasárnap/. 

Nyitás: szeptember 1.-én /hétfő.  Óvodavezető 

Figyelem! 
Kérjük azokat a fiatalokat, akiket ez érint, hogy a jövőben mellőzzék a temető nem 

rendeltetésszerű használatát kiváltképp az éjszakai órákban. Szórakozni nem a temetőben 

illik!  Polgárőrség 

PARLAGFŰ ÉS EGYÉB GYOMOK IRTÁSÁRÓL 

Nagyon sok 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. 
 

A magántulajdon védelme. 
  

Reagálva a múlt havi újságban megjelent cikkre. 

A  Szentháromság és a bolt (régi vasbolt) közötti szakaszon soha nem volt út. Ahhoz, hogy én 

ott közlekedni tudjak a traktorommal, bérbe vettem a tulajdonosoktól a belső kerteket,  a 

területekért én bérleti díjat fizetek. Itt a saját használatomra utat alakítottam ki, sajnos egyes 

emberek köztük „tanult ember” is a megkérdezésem és beleegyezésem nélkül elkezdték 

használni, amit én nem hagytam szó nélkül, erre ők bírósággal és az önkormányzattal 

fenyegetőztek, ahelyett, hogy velem  beszélték volna meg az átjárás lehetőségét. Ezért én az 

utat áthelyeztem. Ők panasszal éltek az önkormányzat felé.  Felvilágosították  őket, hogy a 

„Magántulajdon szent és sérthetetlen”, ezt az ALKOTMÁNY is leírja, tehát az átjárást a saját 

területemen JOGOSAN szüntettem meg. Erre egyes emberek,(kinek nem inge ne vegye 

magára) megrágalmazták az önkormányzatot, hogy én lefizettem  őket,  és azért adnak nekem 

igazat, hol ott ők csak a tőrvényt alkalmazták. Minden kiskerttulajdonos,  megtudja  oldani a 

bejárást a saját területén (híd a patakon) és így nem kell a mások tulajdonán átjárni. Ki az az 

 ember, aki saját területén eltűri mások randalírozását? Szerintem ilyen ember nem létezik, de 

ha mégis akkor minden tiszteletem az övé. Az önkormányzat által kért három métert én 

elhagytam, ott senkit nem akadályozok és nem is akadályozhatok a közlekedésben. Az átjárás 

lehetőségének a megbeszélésétől a mai napig nem zárkózom el, eddig még senki nem élt a 

lehetőséggel, úgy látszik könnyebb  mások jogtalan megrágalmazása. A törvény nem tudása 

nem mentesít senkit a  felelősségre   vonás alól. 

    Bari János.  

BÚCSÚZUNK ISKOLÁNKTÓL 
 

Kedves Igazgató Bácsi! Kedves Tanítók és Tanárok! Köszönjük a 8 évi velünk való törődést, 

oktatást és nevelést. 
 

Raggamby András: Búcsúzás 
 

Édes tanár néni  Hálásan köszönünk 

El kell mostan válnunk! Minden jót és szépet, 

Egy-két nap és már nem ide, Nem feledjük a sok kedves 

Más osztályba járunk! Iskolás emléket. 

 

Azokat se, akik Édes tanár néni! 

Velünk foglalkoztak, Fél szívünk itt marad, 

S értünk annyi fáradságos Mert az, aki jóságot vet, 

Áldozatot hoztak… Szeretetet arat! 
 

a ballagó 8. osztályos tanulók 



  

Fantasztikus TANULMÁNYIVERSENY-EREDMÉNYEK az ÚJPETREI iskolában! 
 
 

Már megszokhattuk, hogy minden tanév végén nagyszerű iskolai eredményekről olvashatunk 

e lap hasábjain, de az idei eredmények egészen különlegesek. 

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában Grünfelder Balázs (4. osztály) 3., 

Csalami Ádám (8. osztály) 10. helyet ért el. Ezen a versenyen évfolyamonként kb. 400 

tanuló vett részt, a legjobb 15 közé általában csak nagyvárosi „elit” iskolák tanulói jutottak be 

rajtuk kívül. Balázs éppen hogy lemaradt az országos döntőről, mivel megyénként két tanuló 

jutott be oda. Így is elmondhatjuk, hogy az ország legjobb 60 matematikusa közé került az 

évfolyamán! 

 

Mágocson, a területi matematika-versenyen 

Grünfelder Balázs 1. helyet ért el! 

A „Kis Vakond” országos levelező versenyen 

iskolánkat két tanuló képviselte. Mindketten 

bejutottak az országos döntőre, vagyis 

teljesítményük 90% feletti volt. Az országos 

döntőt Nyíregyházán rendezték. Ide 

évfolyamonként az 50 legjobb eredményt elérő 

tanulót hívták meg a több, mint 3000 

résztvevőből. Ezen a versenyen Galambos Zoé 

(3. osztály) a 43. és Grünfelder Balázs a 

nagyszerű 3. helyet érte el! 
A hagyományos, Gödrén megrendezett, 

kisiskolák megyei matematika-versenyén Erdélyi 

Mónika (2. osztály) a 3. és Grünfelder Balázs – 

mint eddig minden évben – az első helyet érte el! 
 

 Grünfelder Balázs az országos versenyen elért bronzéremmel 
 

 

Iskolánk kiemelkedően jól szerepelt a kistérségi informatikai versenyen is, ahol nálunk 

sokkal nagyobb létszámú és jó hírnévnek örvendő villányi, siklósi iskolákkal is fel tudtuk 

venni a versenyt. Sőt! Magunk mögött hagytuk őket. Az elődöntőt sikeresen vették iskolánk 

tanulói. Öt tanulónk került be a döntőbe. Rózsa Alexandra és Csalami Ádám 8. osztályos, 

Hosszú Alexandra, Horváth Krisztián és Mármarosi Zsolt 6. osztályos tanulók. 

Mindannyian szépen szerepeltek a versenyen, és hárman közülük dobogós helyezést is 

elértek: 

Az 5-6. osztályos korosztály versenyén Hosszú Dalma második és Horváth Krisztián 

harmadik helyezést ért el. A győztesek az okleveleken kívül komoly tárgyjutalmakban 

részesültek. 
 

Gratulálunk a tanulóknak ehhez a nem mindennapi győzelemsorozathoz, s külön gratulálunk 

azoknak a kollégáknak, akik felkészítették őket a versenyekre. Grünfelder Balázst az 

édesanyja segíti, aki iskolánk egyik elismert tanára. Erdélyi Mónika Eitmann Andrea 

tanítványa. Gratulálunk Bagladi Andrea tanítónak és informatikatanárnak, Galambos Zoé és a 

nagy sikert elért kis informatikusok felkészítő tanárának, valamint Csalaminé Guth Erikának, 

aki szülőként és tanárként, valamint Szocsák Ildikónak, aki matematikatanárként Csalami 

Ádámnak segített sikerei elkérésében.  

Mindannyian méltán lehetnek büszkék tanítványaikra, és saját maguk tanári munkájára is. 
 

 

Köszönjük nekik, hogy iskolánk jó hírnevét ismét ilyen szép eredményekkel 

öregbítették. Minden versenyzőnek gratulálunk, és reméljük, hogy jövőre hasonlóan 

szép eredményeket érnek el! 

 J. Cs. 
 

 


