
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Minden édesanyának 
 

Május első vasárnapján 

vidám szívvel jöttünk, 

hogy itt minden édesanyát   

örömmel köszöntsünk. 
 

Kívánunk az Úr Jézustól 

sok-sok boldog évet, 

gyermekeik szeretetét, 

áldást, békességet! 
  /Almási Mihályné/ 
 

Anyák napja alkalmából utólag szívből köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat! 
 
 

MEGHÍVÓ! 
 

Szeretettel meghívjuk  a szülőket, nagyszülőket, érdeklődőket iskolánk alsó tagozatosainak 

LOVAGI  NAPjára! 

Időpont:  2010. MÁJUS 11. KEDD  
(eső esetén május 18.) 

  8.00 – 12.20 

Helyszín: Az iskola pályája, játszótér 

Programok:  

 várépítés 

 pajzskészítés 

 címer tervezése 

 lovagi hétpróba 

 íjászkodás (Apró paták) 

 várkirálynő választás 

 várkapitány választás 

 falatozás a várbüfében 

  papírsárkány készítés 

 

Bali Tímea, Grünfelder Boglárka, a program szervezői 



ANYAKÖNYVI HÍREK: 
 

Született: 

Ledvai Dominik 2010. április 13-án, anyja neve: Rácz Hajnalka 
 

Elhunyt: 

Kőröshegyi Istvánné Újpetre, Kossuth u. 51. 
 

 

Várható óvodai programok, információk május-augusztusra! 
Május. 7. Anyák napi műsor, évzáró a Tekergő csoport előadásában 

          10. Hangoló zenés interaktív előadás a tornaszobában 

                Szülők közösségének választmányi ülése. 

          21. Szivárvány csoport évzáró és ballagási műsora 

                Május folyamán a leendő elsősök belátogatnak az iskola első osztályba és  

                egy órán részt vesznek! 

          28. Gyermeknap az iskola sportpályáján az alsó tagozatos gyermekekkel. 

                Szakácsunk: Hosszú Györgyné Ani néni. 

                Étkezésre történő igényt kérjük idejében jelezni, 400,-Ft. 

 

Június. 3. Részleges szünet, 13.00-ig van óvoda. 

          4. Pedagógus napi szünet. 

        11. Tanévzáró nevelési értekezlet. 

Július 5-től az óvoda felújításra kerül, ezért a gyermekek elhelyezéséről ill. az óvoda   

működéséről a szülők személyesen kapnak felvilágosítást. 

Augusztus 30.-án nyit az óvoda épülete újra. 

Kérünk minden érdekeltet, egyéb felvilágosításért forduljon az óvoda vezetőjéhez ill. 

                           az óvónénikhez. 

 

Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az óvoda munkáját segítette ez évben 

is és apukáknak, nagypapáknak, akik a biciklik szerelését külön bevállalták: Bazsó Lajosnak, 

Bóka Andrásnak, Haraszti Ferencnek, Kriszt Zsoltnak. 

 Az óvoda dolgozói és a gyermekközösség. 
 

 

 

Az IH Eurodance Táncszínház győzelme Aradon 
 

Aradon öt ország (Bulgária, 

Moldova, Románia, Szerbia, 

Magyarország) részvételével 

moderntánc-versenyt rendeztek. Az 

IH Eurodance Táncszínház  

színpadi tánc (show fantázia) 

kategóriában első helyezést ért el 

Ghost című koreográfiával, 

moderntánc kategóriában 2. 

helyezést 4 Minits címmel. A 

csapat tagja volt  Újpetréről Erdei 

Ádám is, aki már 3 éve táncol az 

együttesben. Felkészítőjük 

Vámosiné Rovó Gyöngyvér már 7 

éve foglalkozik a csapattal és ez idő alatt már ötször  megnyerték az Apáczaí Regionális 

Táncversenyt hip-hop kategóriában.  

 

Az Eurodanc-nek Újpetrén is működik csoportja, akikkel Erdei Heléna 

foglakozik csütörtökönként a Művelődési Házban. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 11.000.000,- Ft pályázati forrást 

tudunk fordítani az óvoda épületének felújítására. 
 

- A Körzeti Oktatási és Nevelési Központ fenntartó önkormányzatai (Kiskassa, Peterd, 

Pécsdevecser és Újpetre) létszámcsökkentési pályázatot nyújtott be, melynek összege 

7.300.000,- Ft. 
  
 

Falunap 2010 
 

Az idén augusztus hóban községünkben Falunapot tartunk. Ezen a napon a régi és a mai falusi 

életet szeretnénk bemutatni. Ennek keretében a régi falusi életben használat eszközökből egy 

kiállítást szerveznénk.  

Ehhez kérném a falu lakóinak a segítségét. Akinek régi kézi, gépi eszköze van, amit 

valamikor régen használtak, kérjük, a kiállítás idejére adja át nekünk. 

Természetesen vigyázunk rá és a kiállítás után visszaadjuk a tulajdonosoknak. Aki ilyen 

eszközökkel rendelkezik (pl. szecskavágó, morzsoló, stb.) és szívesen átadja a kiállítás 

idejére, kérem jelezze Petruska Mihálynak (Újpetre, Kossuth u. 1.) vagy az önkormányzatnál.  

Előre is köszönjük! 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

Majális 2010 
 
Hagyományokhoz híven idén is volt majális. 

Amennyiben, csak néhány szóval kéne leírni 

az eseményt, akkor: főzőverseny, evés-ivás, 

játékok, női foci …stb. és közben sok-sok 

beszélgetés, ami a legfontosabb, amiért a 

legnagyobb vonzalma van az ilyen 

eseményeknek. Aki ott volt, az jól érezte 

magát olyannyira, hogy még délután ötkor is 

szép számban ültek az asztaloknál, de mint 

utóbb kiderült voltak olyanok, akikre 

ráesteledett a nagy beszélgetés, iszogatás 

közben. 

Mindenkinek köszönjük, aki a szervezésben 

és a lebonyolításban részt vett. Köszönjük a 

szebbnél szebb festett arcokat Czigányné 

Zirnstein Ilonának (Ilcsának) és segítőjének 

Harsányi Ferencnének (Áginak). 

Vezmárovics Ferencnek és csapatának pedig 

köszönjük az egész napi és az esti bálhoz a 

zeneszolgáltatást. Összefoglalva: jó volt megint együtt.    
 

Mint mindig több kép az www.ujpetre.hu weblapunkon!  

http://www.ujpetre.hu/


 

Algernon Riport 
Fantasztikus élményben 

lehetett része azoknak, akik 

csütörtök este megtekintették a 

Daniel Keyes: Virágot 

Algernonnak című regény alapján 

megrendezett monodrámát 

Kulcsár-Székely Attila 

főszereplésével. A református 

egyházközség által szervezett 

turné ötödik, befejező előadása 

volt az újpetrei, és bátran 

állíthatjuk, hogy itt, Újpetrén volt a legnagyobb az érdeklődés a színdarab iránt, és itt, 

Újpetrén volt a leghálásabb a közönség is. 

A Kulcsár-Székely Attilával történt beszélgetéseink és egész heti 

együttmunkálkodásunk alapján elmondhatjuk, hogy az előadás azért ilyen átütő erejű, 

mert Kulcsár-Székely Attila halálosan komolyan veszi hivatását. Meglátszott ez 

egyebek között abból, ahogy az 

előadások előtt koncentrált 

például a díszlet és a kellékek 

tökéletes felállítására, miközben 

már hangolódott lelke ahhoz a 

másfajta tudatállapothoz, amely 

tudatállapot feltétlenül 

szükséges ahhoz, hogy 

átadhassa nekünk a mű összes 

üzenetét. 

Kulcsár-Székely Attila 

komoly elhivatottságát és profizmusát bizonyítja az is, hogy amikor az Algernonra 

készült, akkor több napot töltött értelmi fogyatékosok között, hogy az ő életükbe 

belekóstolhasson, és ezt az életérzést a legmagasabb nívón adhassa át nekünk. 

A színdarab ősbemutatója 1998-ban volt a szatmári színházban, de Kulcsár-

Székely Attila életét már 1990-től meghatározza e darab, hiszen úgy a főiskolai 

felvételin, mint az államvizsgán az Algernonból adott elő egy-egy részletet. Azóta kb. 

a 65-70. előadást éri meg a darab, egyaránt hatalmas sikerrel. Szeptembertől a 

székelyudvarhelyi színház tűzi majd műsorára az Algernon-előadást. 

Kérdésünkre Kulcsár-Székely Attila két fő üzenetet emelt ki a műből: egyrészt 

a mű tiltakozás az orvostudomány, a gyógyszer-, és élelmiszeripar által elkövetett 

emberiségellenes kísérletek ellen. Másrészt az is megfigyelhető, hogy minél inkább 

kiemelkedik valaki az átlagemberek közül, annál inkább átélheti a megvetettség és a 

magányosság állapotát. Algernon sírjára talán kerül virág, de vajon visz-e valaki 

virágot Charlie Gordon sírjára? 

Kulcsár-Székely Attila ismét nagyot alakított, és azt üzeni az Újpetreieknek, 

hogy nagyon jól érezte magát itt, nálunk. Feleségével és gyermekével együtt köszöni a 

vendéglátást, és szívesen eljön jövőre is, ha hívjuk. Akkor egy Wass Albert esttel 

készül, de igény esetén szívesen felrakja az Algernon-díszletet is a 

tetőcsomagtartójára. 

Attila, Melinda és Gábor: visszavárunk! 

          Németh Ferenc 
        újpetrei református lelkész 



FELHÍVÁS 

 

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7626 Pécs, 

Búza tér 8/A) felkéri az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat és kezelőket a 

településeken (kül- és belterületeken egyaránt) meglévő kisfeszültségű, középfeszültségű, és 

nagyfeszültségű villamoshálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, 

bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy 

gondozatlan)eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. 

 

Jelen felhívás a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (rövidítve: VET) 124. 

§ b) pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről 

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet alapján tesszük közzé. 

 

A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének terjedelme: 

 

1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban 1-1 méter. 1-35 kV névleges 

feszültségszint között: a szélső vezetőtől oldalirányban 5-5 méter, de a vezeték azon 

szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával 

létesült, 2,5-2,5 méter. 100-200 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőtől 

oldalirányban mért 13-13 méter. 

 

A hálózatok biztonsági övezetében a tilalmakat, korlátozásokat és a végezhető 

tevékenységeket a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11. §. 14. §. 16. §. szabályozza. 

 

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) 

köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát, illetőleg 

az adott feszültségű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát elérik. 

 

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor 

hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 10-200 kV 

névleges feszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél; 

kisfeszültségnél 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg 

az áramvezetőt. 

 

Kérjük, hogy felelősségüket átérezve, a fenti rendeletben előírt tegyenek kötelezettségüknek 

eleget! Vezetékeink által érintett ingatlanjaikon mérjék fel, hogy hol nem felelnek meg a fák, 

bokrok a jogszabályi előírásoknak, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket vagy a 

gallyazásra, vagy a fák kivágására, alacsonyabb növésű fák telepítésére! Amennyiben 

szakmai segítségre, egyeztetésre van igény, úgy szakembereink állnak rendelkezésére. 

 

Kérjük, hogy az élet és vagyon biztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát 

mindaddig, amíg nem egyeztették az elvégzendő feladatok és azok végrehajtási feltételeit 

az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével! 

 

Pécsi régióközpont     7626 Pécs, Búza tér 8/A           Tel.(72)500-084 

 

Az egyeztetésen és azt követő organizációs bejáráson tisztázni és írásban rögzíteni kell a 

növényzet eltávolítási munkáihoz kapcsolódó minden jogi, anyagi, szakmai és biztonsági 

feltételt. A 122/1004. (X. 15.) GKM rendelet 16.§ (6) bekezdés szerint fadöntés, favágás 

során a fa vagy annak részei az áramvezetőket az előírt távolságnál jobban nem közelítheti 

meg. 

 

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda, vagy 

nagyfeszültségű vezetéknél vonalgazda meghatározza a veszélymentes munkavégzéshez 

szükséges feltételeket. 



Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültség-mentesítés és a 

szakfelügyelet, melyet társaságunk saját költségén biztosít! 

 

Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) figyelmét, hogy a szükséges feszültség-mentesítés 

elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget nem vállalunk! 

 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívás megjelenésétől számított 15 

munkanapon belül nem jelenti be társaságunk illetékes régióközpontjánál, hogy a gallyazást 

elvégzi , a 16. munkanaptól kezdődően társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló 

vállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazását. A vonatkozó jogszabályok 

értelmében a munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles. 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a területtulajdonosok nem végzik el a fenti 

rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységet, úgy társaságunk minden olyan fát, 

bokrot, növényzetet eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek 

meg a rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát 

veszi figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem. 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdonosokat, hogy a jogszabályok által rájuk rótt, de általuk el nem 

végzett munkálatok igazolt költségeit társaságunk utólagosan megtérítteti. 

 

Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik, azok 

társaságunk részéről történő elszállításához a tulajdonos, kezelő írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

 

 

 E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 

 

 
2010. évi Országgyűlési Képviselő Választás 

Újpetre 1. sz. szavazóköri eredmények 
 
Egyéni lista: 

   Szavazat 

1 Balogh Edina LEHET MÁS A POLITIKA 29 

2 Barkó Béla Jobbik 77 

3 Kocsi László MSZP 90 

4 Mali Zoltán ÖSSZEFOGÁS PÁRT 3 

5 Tiffán Zsolt FIDESZ-KDNP 265 

6 Walter György Független Kisgazdapárt 1 

Érvényes szavazatok összesen: 465 

 
Területi lista: 

 
Lista neve 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

1 Jobbik  76 

2 FIDESZ-KDNP 266 

3 LEHET MÁS A POLITIKA 30 

4 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 11 

5 MSZP 81 

Érvényes szavazatok összesen: 464 

 


