
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Búcsú az óvodától 
 

Az iskolába lépő kisgyermekek júniusban búcsút vettek óvodájuktól és szeptember elsején 

közösen óvó néni és dadus kíséretében mentek az iskolába. A gyerekek tudták, hogy kezdetét 

veszi valami új, ismeretlen, de csuda jó dolog, az iskola.  

 

Fontos dolgok 

Mindenféle fontos dolgok 

jutnak az eszembe,  

hogy például az iskolában 

van-e medence? 

Szünetben szabad-e felmászni a fára, 

és van-e gesztenyefa, beállni alája, 

ha csak kicsit esik a langyos nyári eső, 

vagy lesz mindenkinél 

az udvaron esernyő? 

Van-e ott kedves, ügyes dadus néni, 

aki majd segít a cipőmet bekötni? 

A tanító néni szeret majd engem? 

Ha jól tudom a leckét, 

megpuszilgat engem? 

Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk? 

És az anyukám is eljöhet majd velünk? 

A tanító néni az ölébe ültet? 

Ha nem tudok valamit, 

nagyon megbüntet? 

És ott is lesz szülinap,   

meg gyermeknapi móka? 

Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta? 

Mi vár rám az iskolában, 

úgy szeretném tudni, 

legjobb volna mégis mindig itt maradni! 

 

     

 /Kovács Barbara/ 

 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságot kötöttek: 
 

Forgó Kornélia – Béres Attila 2009. augusztus 29-én 

Győri Erika – Szekeres Zoltán 2009. szeptember 26-án 
  

Született: 
 

Hendinger Patrik 2009. augusztus 25-én, anyja neve: Hajku Edina 

Mester Marcell 2009. szeptember 22-én, anyja neve: Varga Viktória 
 

Tájékoztató 
Tudomásunkra jutott, hogy számunkra ismeretlen, állítólagosan egyházi vagy 

civil szervezet a kistérség néhány településén megbízott 1-1 személyt azzal, 

hogy a településen élő idős emberekről adatokat gyűjtsenek be, azzal az 

indokkal, hogy hamarosan házi segítségnyújtás szolgáltatást fognak nyújtani a 

településen. A felkért személyeknek gondozói állást ígérnek. Az adatgyűjtésnek 

ezen módja több szempontból is sértheti az adatvédelmi és személyiségi jogokat. 

Újpetrén a házigondozói szolgálat már működik.  

Kérünk mindenkit, ha valakit a fentiekkel kapcsolatban 

felkeresik, azt jelezze a hivatalban. 
 

Köszönet…! 
 

Az idei forró nyár nem kedvezett a kiültetett 

virágoknak. Ennek ellenére a rendszeres 

öntözésnek köszönhetően a falu díszei voltak. 

 

Köszönjük minden lakónak, akik a házuk előtti 

virágládában lévő virágokat gondozták.  

 

Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak,  

Kiss Istvánnak, Kálcsevics Gyulánénak, 

Zsírosné Kovács Zsuzsannának  
az igen korai ébredést, hisz egész nyáron a kora reggeli órákban öntöztek.  

 

És köszönjük az Újpetrei Gazdák Zrt.-nek az öntözéshez biztosított több m
3
 vizet. 

Ismét az influenzáról 
 

Bizonyára már mindenki hallott róla, hogy az idén új kihívásokkal nézünk szembe az 

influenza fronton. Eddig évente egyféle influenzajárvánnyal (vírussal) kellett megküzdenünk. 

Ebben az évben azonban úgy néz ki, hogy kétféle influenzajárvány lesz. Az egyik a 

hagyományos „A” vagy „B” járvány, a másik pedig az új típusú H1N1. A korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően az idén is lesz védőoltás, de most mindkét fajta vírus ellen. Tehát 

lehetőség lesz arra, hogy aki kéri, mindkét fajta oltást megkaphassa. Ezeket az oltásokat 

egyidőben, de két szúrással lehet beadni. Természetesen, aki csak az egyik fajta oltást kéri, 

csak azt fogja megkapni. Az oltások lebonyolításához azonban tudnunk kell, hogy ki melyik 

oltást kéri. Az oltóanyagot igényelnünk kell az ÁNTSZ-től. Ezért kérek mindenkit, aki 

szeretné beadatni a védőoltást, minél előbb jelentkezzen a rendelőben személyesen, vagy 

rendelési időben a 377-013-as telefonszámon. Hogy az influenza elkerüljön bennünket, 

mindenkinek jó egészséget kívánok. 

 Dr. Nagy Péter 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 

elkészült a sportpálya mellett a játszótér és megújult 

a környezete is. A játszóteret az összes iskolás és 

óvodás gyerek jelenlétében adtuk át. Öröm volt látni a 

sok játszó gyereket. Azóta is a gyerekek szívesen 

tartózkodnak ott és használják a játszóteret. A játszótér 

neve: Sport Játszótér. A tábla később lesz kihelyezve.  

 

 
 

 

Az iskolában és az óvodában új fa padok és asztalok lettek kirakva a gyerekek nagy örömére.  

 

 

A „Patakparti Pihenő Park” is bővült kerítéssel, illetve a temető alatti konténer köré 

paravánt húztunk, ezzel takartuk el a szemetes konténert. 

 

 

A Baranya Megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázatunkon 660.000,- Ft-ot nyertünk, ami 

a pályázatok önrészének részbeni pótlását biztosítja. 

 

 

Pályázati forrásból a községháza folyosójának felújítására október első felében sor kerül. A 

felújítás alatt az ügyfélfogadást kénytelenek leszünk korlátozni. Erről a lakosságot 

szórólapokon tájékoztatni fogjuk. 
 

ATLÉTIKA MEGYEI ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 
Pécs 2009.09.28. 

III. hely Újpetre fiú csapata 9m átlaggal, mely új 

iskola csúcs 

a képen balról        Horváth Krisztián,    Lehr 

Gábor,    Vida Valentin,    Görcsi Márk,    Lehr 

László 

Felkészítő:Bali Tímea testnevelő 

 
Gratulálunk! 
 

 

Emlékmise 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit, aki velünk együtt 

szeretne emlékezni-Rittinger Engelbert 

 tanár, német nemzetiségi költő születésének 80. 

évfordulója alkalmából tartandó szentmisére 

2009. október 18-án (vasárnap) 11:00-tólaz újpetrei RK 

templomban.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ünnep az „Újpetrei Gazdák Zrt.” életében  
  

Ünnep volt 2009. szeptember 24. az „ Újpetrei Gazdák” Mezőgazdasági Zrt. életében.  Társaságunk 

még 2007. évben az EMVA ( Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ) keretében nyújtott be két 

pályázatot a sertéstelep korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás elnyerése érdekében. A benyújtott 

pályázatok pozitív elbírálását követően az anyavállalat Belvárdgyulai Zrt-vel közösen lebonyolított 

közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki a kivitelezőt. Az eljárás eredményeképpen a kivitelező 

-a bajai székhelyű Beton-Épker Kft.- 2008. július 15-én kezdte meg a beruházást. A beruházás nettó 

bekerülési értéke meghaladta a 700 millió Ft-ot. A rekonstrukció eredményeképpen megújult a teljes 

telepi trágyaelvezető és tároló technológia, mely ezáltal megfelel az Európai Unió által előírt 

talajvédelmi és  környezetvédelmi követelményeknek. Megújult a teljes csatornarendszer, valamint a 

hígtrágya tároló medencéket korszerű fólia szigeteléssel látták el. A környezetvédelmi 

követelményeken túl ugyancsak EU-s előírások szabályozzák az állatok tartásával kapcsolatos 

követelményeket. Ennek megfelelően a pályázat másik területe az épületek átalakításáról és a 

tartástechnológiák cseréjéről szólt. A beruházás során hét épület teljesen felújításra került, ami annyit 

jelent, hogy a közel negyven évvel 

ezelőtt épült épületeknek csak a 

fő falai és a tető tartószerkezete 

maradt meg, minden, ami az 

épület falain belül volt kicserélésre 

került. A felújítás eredményeképpen 

két fiaztató épületben, két 

malacnevelő épületben és 

három hizlaldában teljesen új etető-

itató rendszert építettünk ki, 

megújult a szellőztető és 

fűtési rendszer, új nyílászárókkal 

láttuk el az épületeket.  

A beruházást ünnepélyes keretek 

között - 2009. szeptember 24.-én 

– adta át Gráf József Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Miniszter, valamint Margittai Miklós az MVH elnöke.  
 

Az Újpetrei Gazdák Zrt. életében ez a beruházás egy jelentős mérföldkő, hiszen ilyen nagyságrendű 

beruházás már az előkészítés fázisában is jelentős kérdéseket vetett fel. Szabad-e egy ágazatba ilyen 

jelentős tőkét fektetni, van-e az ágazatban ennyi perspektíva, megtérül-e a beruházás? Számos ilyen és 

ehhez hasonló kérdés vetődött fel annak idején a döntéshozókban, azonban a nem kevés kétely 

ellenére a beruházás megvalósítása mellett döntöttünk. Tettük ezt abból a meggyőződésünkből 

fakadóan is, hogy meglátásunk szerint a magyar mezőgazdaság hosszútávon nem épülhet csak a 

növénytermesztésre. Jól érzékelhető, hogy ha nincs abrakfogyasztó ágazat, akkor a növénytermesztési 

termékek kereslete is igen kiszámíthatatlan és az „egy lábon állás” jelentős rizikófaktort hordoz 

magában. Természetesen a döntésben szerepet játszott az is, hogy mind a társaság életében, mind 

pedig a néhai elődje az Újpetrei Petőfi Mgtsz. életében mindig is meghatározó szerepe volt az 

állattenyésztésnek és voltak olyan esztendők, amikor bizony az állattenyésztés eredményei kellettek a 

stabil gazdálkodáshoz. 
 

A sikeres beruházás eredményeképpen a sertéstelepen folyó jó színvonalú szakmai munkához most 

már adottak a technikai és technológiai feltételek, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy eredményes 

legyen a gazdálkodás.  Az eredményes gazdálkodás pedig egyben záloga is annak, hogy a társaság 

életképes maradjon és a tulajdonosok elvárásán túl  garantálja a munkahelyeket is.    
 

Az élet azonban nem áll meg, hiszen október elsején nyílik meg a második pályázati kör az állattartó 

telepek részére, melynek során szeretnénk megpályázni a fennmaradó épületek felújítására járó 

támogatások elnyerését is. Ennek során további egy fiaztató épület, három hizlalda, kettő csoportos 

kocaszállás, valamint egy egyedi kocaállásokkal felszerelt épület nyer megújítást.   
 

A társaság igazgatósága nevében köszönjük az újpetrei lakosoknak a beruházás során tanúsított 

türelmét és kérjük további erkölcsi támogatásukat annak érdekében, hogy a társaság eredményes 

gazdálkodása a későbbiekben is mindannyiunk érdekét szolgálja. 

           Palotai Ottó 
            cégvezető 

              „Újpetrei Gazdák” Zrt. 


