
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emlékezzünk: 
 

Október 6-án az aradi vértanúkra! 
 

Az aradi vértanúk példája nagyon értékes örökség. 

Olyan örökség, amelyet egyrészről ismernünk, 

másrészről ápolnunk kell. Meg kell ismernünk a 

történetüket, hogy megérthessük, milyen nagy dolgot 

vittek ők valójáb an végbe. Meg kell ismernünk az 

aradi várbörtön éjszakájában lobogó tizenkét mécses 

gyönge fénye mellett a halálra gondoló embereket, 

hogy tudjuk, mit is adtak valójában oda. És meg kell 

ismernünk az árat, a nemzet és a közös haza, Magyarország javát, amelyért odaadták az 

életüket. És ápolnunk kell az emléküket. Méltónak kell lennünk az örökségünkhöz! 
 

Az aradi vértanúk, nemzetünk halottai, nem mindennapi emberek voltak. Némelyikük gróf, a 

legtöbben egyszerű polgárok. Mindannyiukban közös azonban, hogy a közösség szolgálatára 

adták az életüket. Életükkel s halálukkal is arra tanítanak bennünket, hogy egyikünk sem csak 

önmagában s önmagának él. 
 

 

Október 23-án az 1956-os forradalomra! 
 

Egyfajta szembenézésre, önvizsgálatra kiváló alkalmat nyújt egy nemzeti ünnep, főleg az 56-

os forradalom emlékezte, hisz az ő eredményeire, eszméire épült fel 1990 után a demokratikus 

Magyarország. 
 

Nekünk az a feladatunk, hogy felidézzük 56 üzenetét, hogy 

újra szembenézzünk feladatainkkal, hogy kijavítsuk hibáinkat, 

mert csak ebben az esetben léphet előre az ország, csak ebben 

az esetben lehet sikeres, versenyképes Magyarország.  
 

Sokan mondják, nem kell bolygatni a múltat, inkább foglalkozzunk a jelennel, inkább a jövő 

építésével törődjünk. A múlt ismerete, értelmezése nélkül azonban nem érthetjük meg a jelent, 

és akkor nem tudjuk mire alapozni a jövőt. Ha nincs kellő nemzeti önértékelésünk, tévútra 

terelhetnek bennünket. 
 

A sikeres jövő záloga, hogy jó pszichológusként, a történelem segítségével szembenézünk 

hibáinkkal, figyelmünket gyengeségeinkre irányítjuk, szembesítjük magunkat a buktatókkal, 

de erényeinkkel, sikereinkkel is. 
 

 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságot kötött: 
 

Kétyi Annamária – Forgó József  
 

Meghalt: 
Bocz Ernő József Újpetre, Kossuth u. 4. 

Oláh János Újpetre, Petőfi u. 10. 
 

FELHÍVÁS! 
 

Kérem a község lakóit, hogy aki influenzaoltást kér, a háziorvosnál jelezze. A megrendelt 

oltóanyag megérkezése után értesítést küldünk az érintetteknek, és az oltás utána beadásra 

kerül. Dr. Nagy Péter 

 háziorvos 
 

Közérdekű telefonszámok 
 

Zóka Gázszerviz: 72/228-691 vagy 06-30/58-17-206 
 

Kéményseprő Leinkauf Tibor körzetmester:  

72/414-711, 72/414-774, 72/549-383 vagy 06-30/93-79-969 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00 – 12.00 

Kedd: 8.00 – 12.00 

Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

Csütörtök: 8.00 – 12.00 

Péntek: 8.00 – 11.00 
 

GRATULÁLUNK! 
 

Iskolánk volt tanítóját OTTÓ FERENCNÉT a nyáron (pedagógus napon) köszöntötte 

intézményünk dolgozói közössége és az önkormányzatok polgármesterei. 

A köszöntő az 50 éves jubileumnak szólt, az ARANYDIPLOMÁNAK. Ottó Ferencé, akit 

mindenki jobban ismer úgy, mint Marika tanító néni 50 évvel ezelőtt vette át tanítói 

diplomáját. 
 

Ötven év nagy idő, és ez alatt több generáció nevelkedett föl keze alatt, tanult meg írni, 

olvasni, számolni, s lett belőlük becsületes, dolgozó ember. A felnőtté vált emberek egy része 

pedig továbbra sem szakadtak tőle el, hiszen a délutáni esti órákban ismét találkozhattak 

Marika nénivel a művelődési házban. Én magam, mint az iskola igazgatója sok volt 

tanítványával (vagy éppen a tanítványok gyerekeivel, unokáival) rendszeresen találkozom, sok 

osztálytalálkozón is részt veszek, ahol többször felelevenítődnek a régi iskolai évek, de róla, 

és (hozzá kell itt tennem, szép emlékű férjéről, Feri bácsiról) még rossz szót soha senkitől 

nem hallottam. Mindenki, aki ismeri tisztelettel, hálával és szeretettel beszél Marika néniről, 

és emlékezik a régi iskolai évekre, vagy a művelődési ház alkotó közösségeire. 
 

Így ez a jubileum nem csak az ő számára ünnep, de ünnep mindannyiunk számára, akik 

valaha művelődési ház országos hírűvé vált díszítőművészeti szakkörében, varró tanfolyamán, 

egyéb klubokban, kiállítások szervezésében, vagy éppen a szintén nagy nevet szerzett 

nemzetiségi egyesület énekkarában továbbra is együtt dolgozhattunk vele.  
 

Kedves Marika!  
Mindannyiunk nevében őszintén gratulálok az ARANYDIPLOMÁDHOZ és kívánok hozzá 

sok-sok nyugodt évet, jó egészséget, és leld sok örömödet a gyerekeidben és az unokákban. 
 

        Jávorka Csaba 
 

 



 

Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

- Az Ady utcai lakók kérésének megfelelően a képviselő-testület határozatot hozott a 

forgalom lassítása érdekében „fekvőrendőr” elhelyezéséről. Azóta az utcában 3 db 

„fekvőrendőr” elkészült. Kérünk mindenkit, hogy a falu egész területén közlekedésével 

mások testi épségét ne kockáztassa. 
 

- A szemétszállító szolgáltató Újpetrén 2008. október 15-én 6.00 órától ingyenes 

lomtalanítást végez az önkormányzat megrendelésére. 

Kérjük a lakosságot, hogy a felesleges lim-lomot az ingatlan elé rakják ki. Nem lehet 

kirakni a veszélyes hulladékot és az építési törmeléket. 
 

- A képviselő-testület „Újpetre község területén településkép javítása társadalmi 

összefogással” címmel benyújtott pályázatát az önkormányzat megnyerte 2.717.375,- 

Ft értékben. A pályázati összegből a község közterületeit szépítjük és gazdagítjuk. 
 

- Újabb pályázatok benyújtásáról döntött intézményünk és az önkormányzatok: 

- Körzeti Oktatási és Nevelési Központ szakmai, informatikai eszközökre 2.380.000,- 

Ft-ot pályázott 

- Létszámcsökkentésre pedig 6.302.000,- Ft-ra adtuk be pályázatunkat. 
 

- A Siklósi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül 4 fő a Közmunka Tanács által 

meghirdetett közmunka programban vesz részt a sikeres pályázatnak köszönhetően. 
 

- A temetőben sikeres pályázaton megnyert összegből és önrészből készül a kolumbárium, 

mely a halottak napjára elkészül, és átadásra kerül. 
 

Élet a Körzeti Oktatási és Nevelési Központban Újpetrén 
 

Szeptember 29-én délután a fenntartó önkormányzatok (Újpetre, Kiskassa, Pécsdevecser, 

Peterd) képviselői meglátogatták az intézményt, az óvodát, iskolát és a napközi épületét. A 

találkozón meghallgatták az iskola és óvoda munkájáról szóló beszámolókat. Az iskolában 

Grünfelder Boglárka, az intézmény tanára projektor-kivetítő segítségével sok-sok 

fotódokumentum bemutatásával támasztotta alá az intézményben végzett oktató-nevelő 

munkáról tartott beszámolóját. Ezután az óvodában Reisz Mária, az iskolában Jávorka Csaba 

tájékoztatta a képviselőket, illetve, kísérte végig őket és mutatta be az intézményt.  
 

A látogatás nem volt véletlen. Az intézmény vezetése minden választási ciklusban meghívja 

legalább egy alkalommal a képviselőket, de az idei találkozót még inkább aktuálissá tette az, 

hogy az elmúlt években, s különösen az idén sok-sok millió Ft-ot költöttek az 

önkormányzatok az intézményre. Két évvel ezelőtt került sor a konyhának és a napközi 

épületének, benne a tornaszobának a felújítására. Ez mintegy 20 millió Ft-os beruházás volt. 

A következő időszakban az óvodai fűtésrendszer teljes átalakítására is sor került. Ezt követte 

az idén az óvodai villanyhálózat és vizesblokkok teljes körű felújítása, és az iskola épületében 

új fűtésrendszer, új vizesblokkok kialakítása, a tantermek felújítása, új oldalburkolattal való 

ellátása, az ajtók cseréje…stb, ami újabb kb. 20 millió Ft-os költséget jelentett.  
 

Az iskolán belül a felújítások mellett egyéb átszervezésekre is sor került. Új helyre költözött 

az adminisztráció és a tanári szoba, valamint a könyvtár is. Ezzel az átszervezéssel lehetővé 

vált egy korszerűen felszerelt többcélú szaktanterem kialakítása is. A tanteremben folyó 

munkát segítik az itt elhelyezett multikulturális, audiovizuális eszközök, mint pl.: TV, videó, 

DVD, CD-lejátszó erősítővel, minőségi hangfalakkal, elektromos zongora….stb.  
 

A korszerű oktatás feltételeihez ma már hozzá tartozik a projektor, az interaktív tábla, és a 

működésükhöz szükséges számítógép is, melyek szintén ebben a teremben kaptak helyet. 

Ezeket az eszközöket is az idén sikerült beszerezni, elsősorban egy sikeres uniós pályázat 

keretében biztosított pénzből.  



Ez a pályázat pedig a HEFOP 2.1.5 B pályázat, amely elsősorban a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók integrált, képesség-kibontakoztató oktatás és nevelés 

feltételeit javította.  

 
 

„AZ Ő ESÉLYÜK A MI ESÉLYÜNK!” 
 

Ezzel a címmel nyújtotta be intézményünk a KÖRZETI OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI 

KÖZPONT – ÚJPETRE három másik iskolával közösen ÚNIÓS pályázatát, s nyertük el azt. 

A tervezett program az előző tanévben végrehajtásra került. 
 

 
”HALMOZOTTAN 

HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ 
TANULÓK 

INTEGRÁLT 
NEVELÉSE” 

HEFOP/2006/2.1.
5 B 

 

 

                                                                                                                                                Az Európai Szociális Alap támogatásával 

 

 

Úgy gondoljuk, hogy iskolánk és óvodánk korszerűsítésében jelentős lépést tettünk előre, 

hiszen a korszerű nevelő-oktató munkához a személyi feltételeken kívül ma már hozzá 

tartozik a korszerű épület és a korszerű taneszköz is. 
 

Az intézmény munkájában jelentős szerepet kapnak a tanórán kívüli foglalkozások. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató projektjeink szolgálják a tanulókat, de szabadidős 

programjaink is mind mennyiségileg, mind minőségileg magas színvonalúak. Évente több 

tábort szervezünk, korcsolyapálya-fürdő-uszoda-színház-mozi- és múzeumlátogatások, 

gyereknap, sportprogramok…stb rendszeresen kerülnek megszervezésre. Az elmúlt évben jó 

kapcsolatot építettünk ki a német és a cigány kisebbségi önkormányzattal. Több programot 

együtt szerveztünk a gyerekeknek. A HEFOP pályázat és egyéb pályázatok hozzásegítettek 

ahhoz, hogy a programok költségei ne legyenek túl magasak, s minden gyerek számára 

elérhetőek legyenek. 
 

Jelentősek az intézmény tanulóinak eredményei. Elsősorban matematika, informatika- és sport 

versenyeken remekelünk. 

Az idén 42 óvodással 4 óvónő, 126 iskolással 10 főállású pedagógus foglalkozik. Az iskolából 

eltávozó egyik kollégánk helyét nem töltöttük be, óráinak egy részét átvállaltuk, egy másik 

részére pedig 2 óraadó tanárt foglalkoztatunk. A személyi feltételekről annyit, hogy az 

óvodában és iskolában dolgozó minden pedagógus elvégezte a legkorszerűbb oktatási 

módszerek elsajátításához szükséges képzéseket, amelyek fokozatosan épülnek be a napi 

gyakorlatba. A képzések anyagi fedezetét szintén a HEFOP pályázat biztosította. 
 

A képviselői találkozón is szóba került, hogy milyenek a tapasztalataink a konyha 

privatizálásával kapcsolatban. Az igazgató tájékoztatása szerint az átállás megszervezése 

ugyan nem kis gondot okozott, elsősorban a gazdasági vezetésnek, de ezek belső gondok 

maradtak, amelyeket megoldottunk. A kívülállók, a szolgáltatást igénybevevők számára 

elmondható, hogy az átállás zökkenőmentes volt. Az biztos, hogy az intézmény konyháján 

dolgozók számára nem volt mindegy munkahelyük megszűnése. A magunk részéről 

igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb egyéni 

sérelemmel járjon a privatizáció. Ezúton is szeretnénk megköszönni a konyhán dolgozóknak 

több évtizedes becsületes munkájukat, amelyet sokszor nehéz körülmények között végeztek, 

de mindig helytálltak. Kívánjuk, találják meg helyüket új munkahelyükön. 
 

Az intézmény dolgozói, a gyerekek, szülők nevében köszönjük a képviselő testületek pozitív 

hozzáállását, a polgármestereknek és a jegyző asszonynak, hogy megkeresik és megtalálják 

azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az óvoda és iskola folyamatos 

korszerűsítését.  

         Rittinger Melinda 


