
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanévnyitó 2010 
 

Községünkben is a tanévnyitót az első tanítási napon tartották meg az iskolában. A felújított 

óvodánkban pedig augusztus 30-án fogadták a gyerekeket.  

 

Az iskola-óvoda életében az idei tanévben változások 

várhatók. Ahogy már tájékoztattuk a falu lakóit, az 

igazgatói állásra pályázatot írt ki a fenntartó négy 

önkormányzat. A pályázatok elbírálása szeptember 

hóban lesz. 

 

Változás még, hogy 1 fő új pedagógus kezdte meg az 

évet Szabó Anikó német tanító személyében. Az előző 

évhez hasonlóan az intézmény az idei tanévben is 

foglalkoztat óraadó pedagógusokat.  

 

Az oktatást érintő törvényi változások is lesznek az 

idei tanévben. Visszaállították a buktatást és az 

osztályzást az alsó tagozatban. Eszerint az idén az első osztályosokat még szülői kérésre sem, 

csak túl sok hiányzás esetén lehet évismétlésre kötelezni. A második osztálytól azonban a 

nevelőtestület a szülő beleegyezése nélkül is buktathatja a diákokat. 

 

A tanulmányi teljesítmény értékelésének módjában is változás lesz: a második évfolyam 

félévéig még továbbra sem lehet osztályozni a diákokat, utána viszont már igen. 

 

Szeptembertől a hiányzást is szigorúan büntetik: az új tanévben a családi pótlék – amelynek a 

neve tanköteles gyerek után már iskoláztatási támogatás – kifizetését az iskolalátogatáshoz 

kötik. Ha egy diák 50 órát mulaszt igazolatlanul, akkor őt a település jegyzőjének védelembe 

kell vennie, és fel kell függesztenie a teljes iskoláztatási támogatás folyósítását.  

 

Óvodásainknak, iskolásainknak kívánok sok-sok energiát, kitartást, szorgalmat, hogy tudásuk 

legjavát tudják ez évben is elsajátítani. 

 

Az óvoda és iskola dolgozóinak mindennapi munkájukhoz sok örömet, jó egészséget, a 

gyerekekben a tudás iránti fogadókészséget, a szülőkben igazi segítőtársat kívánok. 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

  

Született: 
Bari Viktória 2010. augusztus 1-jén, anyja neve: Bodrogi Brigitta 

Hajku Regina 2010. augusztus 28-án, anyja neve: Radó Mónika 

 
 

Csiripelték a madarak:  
 

Kovács Péter Hollandiában a Twente Enschede labdarugó csapatában egy próbajátékon 

vehetett részt. Ö most a Kozármisleny labdarugója. Elképzelhető, hogy decemberben ismét 

lehetőséget kap. Hajrá, sikerüljön! Vidd falunk hírét tovább! 
  

Bóka András, Bandi bácsi, Újpetre volt református lelkésze, Esperese,aki  Budapesten a 

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán / a Református Teológiai Akadémia 

Jogutóda/ végzett, 2010 július 2.-án átvehette az Aranydiplomáját! Ahogy Bandi bácsi 

elmesélte: már csak hatan élnek közülük! 

Kedves Bandi bácsi sok szeretettel gratulálunk és kívánunk jó egészséget, hogy a következőt 

is elújságolhassa nekünk, Újpetreieknek. 
 

 A www.ujpetre.hu honlapunk látogatottsági adatai alapján már nem a ritkán látogatott 

oldalakhoz tartozik, napi átlag 65 látogatója van (alkalmanként ez a szám a 100-at is eléri) a 

letöltési adatokról: átlag 195MB ez kb. 200-250db fénykép megnézésének felel meg. Jövőben 

tervezzük a weblap németre való fordítását is, ez azt jelenti, hogy két nyelven lehet majd a 

tartalmat megtekinteni, elolvasni. 
  

  

 

Romanap 

Újpetrén! 

2010-08-28.-án Romanap volt 

Újpetrén. 

Az Újpetrei Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat és a Lási Vorbá “Jó 

szó” az idei évben is immáron 

rendhagyó módon augusztusban 

Romanapot tartott a „Patakparti Pihenőhelyen”. Az esemény egy finom bográcsban főzött 

pörkölttel kezdődött. Zene és a tánc csalogatta az embereket, szép számban gyülekeztek, 

sajnos az időjárás nem volt kegyes az összegyűltekhez. Egy csendes, de el nem múló eső 

gyors véget vetett a rendezvénynek, holott színes fellépő gárda és érdekes rendezvények 

várták volna a megjelenteket. 

Képriport a www.ujpetre.hu honlapunkon 
 

 

A Magyar Posta Zrt. az alábbiakról 

tájékoztatott bennünket: 
  

„A Postapartner Program”-ot lezáró ötödik ütemben, 16 

megyében hirdettünk meg postahelyeket postapartner 

működtetésre, köztük az Újpetrén működő postát is. A 

közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően 2010. 

július 20-án a Magyar Posta 26 partnerrel 48 szolgáltató hely működtetésére kötött szerződést.  

Ezúton tájékoztatom, hogy Újpetre posta nem került vállalkozói üzemeltetésbe, azt 

változatlan feltételekkel és szolgáltatásokkal továbbra is társaságunk üzemelteti.” 

http://www.ujpetre.hu/
http://www.ujpetre.hu/


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
  

A beadott létszámcsökkentési pályázatunk sikeres volt, melynek összege 7.823.200,- Ft, amit 

az állami költségvetésből átutaltak az önkormányzatnak. 
 

 

Falunap 2010 
 

Az idei falunapunk mottója a „Falusi élet 

régen és ma”, ennek jegyében régi idők 

szerszámai, illetve régi idők 

mezőgazdasági gépeinek kiállítása és 

helyi, illetve vendég kézművesek 

pavilonjai várták a látogatókat. Ebben az 

évben a focipálya adott otthont a 

falunapnak, de hát a programok 

helyigénye is meghatározta ezt a 

helyszínt.  

A nagy meleg ellenére a „Paraszt 

Olimpiára” is volt jelentkező. A jó 

szervezésnek köszönhetően nagyszámú 

érdeklődőt vonzott ide Újpetrére a 

rendezvény. Volt ott enni, inni való 

pálinka, bor, sör, kemencés lepény, fagyi. 

Színes műsorok szórakoztatták a 

résztvevőket. Az esti tombola fődíjai talán 

még ma is röfögnek vagy gágognak, ha 

nem, biztos finom volt a húsuk. A tűzijáték 

még több érdeklődőt csábított a helyszínre, 

de azért az utána következő bálra is maradt 

jó pár résztvevő.  

 

Képriport a www.ujpetre.hu honlapunkon  
 

  

 

Választási információk 
 

A köztársasági elnök 2010. október 3-ra kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármester választását. Ezzel azonos időpontra a helyi választási bizottság kitűzte a cigány 

és a német kisebbségi önkormányzati képviselők választását is. A két választásra külön 

szavazókörben kerül sor, a polgármester és önkormányzati képviselő választásra az eddig 

megszokott Újpetre, Kossuth L.u.113. sz. alatt lévő szavazókörben, a kisebbségi 

önkormányzati képviselő választásra pedig az Újpetre, Kossuth L.u.114. sz. alatti (védőnői 

tanácsadó) szavazókörben. Itt csak azok a választópolgárok szavazhatnak a kisebbségekre 

akik előzőleg július 15-ig magukat a kisebbségi választói jegyzékre felvetették és erről az 

értesítést megkapták. Természetesen a cigány névjegyzékben szereplő választópolgár csak a 

cigány jelöltre szavazhat, a német pedig csak a németre. Szavazni csak érvényes személyi 

igazolvány (új tipusú személyi igazolvány + lakcímkártya) vagy érvényes útlevél, jogosítvány 

birtokában lehet. A kiküldött értesítőt elhozni nem kötelező, de segíti a bizottság munkáját, ha 

a választópolgár azzal jelenik meg szavazni. 

A megalakuló kisebbségi önkormányzat 4 tagú, tehát maximum  ennyi képviselőre lehet 

szavazni. Kisebbségi önkormányzati képviselő az lesz, aki  4 legtöbb szavazatot kapott jelölt 

lesz. 
 

http://www.ujpetre.hu/


Induló kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek: 
Német kisebbség: 

1. Erdei József 

2. Erdeiné Csütörtök Teodóra Márta 

3. Klein Anita 

4. Reisz Mária 

5. Rittinger Melinda 

6. Sóstainé Stanitz Georgina 

 

Cigány kisebbség: 

1. Petrovics Alexandra 

2. Petrovics Zoltán 

3. Petrovics Zoltánné 

4. Petrovicsné Balogh Rózsa 
 

2010. évtől csökkent az önkormányzati képviselők száma, Újpetrén a megválasztható 

képviselők száma 6 fő. Önkormányzati képviselő az a 6 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot 

kapta. Polgármesternek választják meg azt a jelöltet, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az a 

választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén igazolással a tartózkodási 

helyén is szavazhat amennyiben tartózkodási helyét 2010. július 16-a előtt létesítette és az 

október 3-én is létezik még.  Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 

1-én 16.00 óráig, levélben pedig úgy lehet, hogy az szeptember 28-án a helyi választási 

irodához megérkezzen.  

 

Polgármester jelölt: 
1. Gaszt Árminné  

 

Helyi önkormányzati képviselő jelöltek: 
 

1. Bazsó Lajos 

2. Czigány István 

3. Dobos Róbert 

4. Dr. Nagy Péter 

5. Erdeiné Csütörtök Teodóra 

6. Grób Vilmos József 

7. Kohut Gábor 

8. Kraft Ferenc 
 

Szavazni szavazás napján 6 órától 19 óráig érvényes személyi igazolvány, útlevél, forgalmi 

engedély + lakcímkártya felmutatása esetén lehet.  Mozgásában gátolt választópolgár 

szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság  legalább 

két tagja mozgóurnával felkeresi. Ezt a kérést a helyi választási irodában (körjegyzőség) 

írásban a választás napjáig, illetve a Szavazatszámláló Bizottságnál a választás napján lehet 

benyújtani. 

A szavazás ideje alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog 

gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak 
 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára, jelöltre lehet. A jelöltre 

szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 

lehet. Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a 

szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, 

helyébe új lapot ad ki. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat csak egyszer adhat ki. 

A szavazás lezárása után (19 óra) szavazatot elfogadni nem szabad.  

  

        Spánné Csalos Beáta 

        HVI vezető 


