
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ismét elmúlt négy év 
  

Visszagondolva közelinek tűnik 2006. október hava, amikor az előző 

önkormányzati választás volt. Pedig azóta négy év telt el. 

 

Újra elérkeztünk egy választáshoz. Ilyenkor az önkormányzati képviselői és a 

település lakói számvetést készítenek, értékelik az elmúlt négy évet. 

 

Röviden én is ezt tenném, de nem felsorolva az elért eredményeinket, hiszen 

ezekről Önök rendszeresen tájékoztatást kaptak az „Újpetrei Figyelő”-ben.  

 

Úgy érzem, valamennyi képviselő nevében elmondhatom, mi csak tettük a 

dolgunkat. Jó volt együtt dolgozni. Voltak nagyobb célok és voltak egészen 

kicsi célok is, amit el kellett érnünk. Minden döntésünk az itt élőket szolgálta. 

Mindennapi munkánk során nagyon fontos volt, hogy az önkormányzat 

munkáját az itt élők megelégedésére végezze. Jó volt látni a falu gyarapodását, 

szebbé tételét. 

 

Szeretném megköszönni a képviselő-testület tagjainak nevében az intézmények 

vezetőinek és dolgozóinak a lelkiismeretes munkájukat.  

 

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak a magánszemélyeknek, 

vállalatoknak, vállalkozóknak, egyházaknak, önkormányzati dolgozóknak, 

egyesületeknek, kisebbségi önkormányzatok képviselőinek, a társközségek 

képviselőinek, polgármestereinek, akik az elmúlt négy évben segítették 

munkánkat. 

 

Szeretném, ha a következő négy évben úgy folytatódna az önkormányzati 

munka, hogy Újpetre lakói elégedettek legyenek. 
  

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 

Ruppert Anna 2010. szeptember 30-án, anyja neve: Szajduk Nikolett 
 

Meghalt: 

Nichter Andrásné Újpetre, Kossuth u. 161. 

Farkas József Újpetre, Petőfi u. 38. 
 

  

Most már én is csak ámulok! 
 

A fényképezőt azért vittem el, mert tavaly az előkelő 3. helyen végeztünk súlylökésben. 

Gondoltam idén is lesz érem, hiszen Baranya megye erős gyerekei lesznek itt. A mieink pedig 

nagyon jók. Az öt országos bajnoki aranyérem mellett ez a 25. megyebajnoki címünk. 
 

2010-09-29 Pécs Megyei Diákolimpia Döntő  fiú súlylökés csapat 

 

                  I.hely Újpetre csapata 

 

 Vida Valentin            11,09 m 

Görcsi Márk  10,01 m 

Rózsa Adrián  9,30 m 

Lehr László  8,63 m 

T: Vass Dániel 7,19 m 

 

Átlag: 9,757 m új iskolacsúcs! 
 

Szurkoljatok nekik! Két hét múlva lesz az 

Országos Döntő. 

-Bali Tímea testnevelő- 
 

Igazgató választás 
  

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiskassa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Peterd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, Pécsdevecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt 

ki a közös fenntartású Körzeti Oktatási és Nevelési Központ igazgatói állására, mely 

kiírásra két pályázat érkezett. A pályázók Tarján Zita pécsi pedagógus, Vargáné 

Csütörtök Mária baracsi pedagógus. A fenntartó önkormányzatok a német kisebbségi 

önkormányzatokkal közösen 2010. szeptember 20-án tartották együttes ülésüket, 

melyen meghallgatták a pályázókat. A testületi ülés előtt a KONK nevelőtestülete, az 

intézményiszék, valamint az alkalmazotti közösség véleményezte a két pályázatot. A 

vezető kinevezéséhez mindegyik képviselő-testületnek minősített többséggel hozott 

döntése, valamint a német kisebbségi önkormányzatok egyetértése szükséges. 

Érvényes döntés akkor születik, ha mind a négy fenntartó önkormányzat ugyanazt a 

döntést hozza. Mivel a képviselő-testületek mindegyike olyan döntést hozott, hogy 

egyik pályázó pályázatát sem támogatja, ezért a pályázati eljárás eredménytelen lett, 

senki nem került kinevezésre. A képviselő-testületek a KONK hatályos szervezeti és 

működési szabályzatában leírtaknak megfelelően jártak el, amikor a helyettesként 

eljáró Reisz Mária intézményegység vezetőt bízták meg a KONK igazgatói teendőinek 

ellátásával 2011. július 31-ig. A képviselő-testületek az igazgatói állásra a fenti 

határidőig újabb pályázatot írnak ki és lefolytatják a kinevezési eljárást. 

 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2010. október 3-i választásának eredményei 

Újpetre községben 
  

Választójogosultsággal rendelkezik 905 fő 
 

Megjelent:  293 fő 
 
 

POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS: 
 

Jelöltre leadott érvényes szavazatok száma: 286 
 

Megválasztott polgármester: Gaszt Árminné  
 
 

 

KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS: 
 

Jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 1176 
 

Érvényes szavazatok megoszlása: Bazsó Lajos 163 

 Czigány György István 171 

 Dobos Róbert 171 

 Grób Vilmos József 155 

 Kohut Gábor 150 

 Kraft Ferenc Tibor 193 

 Dr. Nagy Péter 173 
 

A megválasztott képviselők száma: 6 

 

Megválasztott önkormányzati képviselők: Bazsó Lajos 

 Czigány György István  

 Dobos Róbert  

 Grób Vilmos József  

 Kraft Ferenc Tibor  

 Dr. Nagy Péter 

 

 

  

ÚJPETREI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS: 

 

Jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 22 

 

Érvényes szavazatok megoszlása: Petrovics Zoltán 3 

 Petrovics Alexandra Brigitta 6 

 Petrovicsné Balogh Rózsa 5 

 Petrovics Zoltánné 8 

 

Megválasztott cigány kisebbségi képviselők: Petrovics Zoltán  

 Petrovics Alexandra Brigitta  

 Petrovicsné Balogh Rózsa  

 Petrovics Zoltánné  

  

  
 



ÚJPETREI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS: 

 

Jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 168 

 

Érvényes szavazatok megoszlása: Klein Anita 41 

 Reisz Mária 40 

 Sóstainé Stanitz Georgina Mária 42 

 Rittinger Melinda 45 

 

Megválasztott német kisebbségi képviselők: Klein Anita  

 Reisz Mária  

 Sóstainé Stanitz Georgina Mária  

 Rittinger Melinda 

 

 

 

Villányi Vörösborfestivál 

 

Villány 2010.10.02.  

Az Újpetrei Német Nemzetiségi 

Egyesület tánccsoportja részt vett 

immáron hagyományosan 

megrendezésre kerülő utcai 

felvonuláson ahol, táncolva, zenélve 

öregbítették falunk hírnevét. Sok 

tapsot kaptak, amerre elvonultak.  
  

 

 

 

 

Választás után 
 

Újpetrén is túl vagyunk az önkormányzati választáson. A mostani újságban 

megismerhetik a megválasztott jelöltek neveit. 
 

Szeretném a falu lakóinak nevében megköszönni munkájukat azoknak a régi 

képviselőknek (önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselőknek), 

akik már nem jelöltették magukat, illetve még a választás előtt visszaléptek a 

jelöléstől. 
 

Ők az elmúlt időszakban tevékenyen részt vettek a falu életében, ezt köszönöm.  
 

Bízom benne, hogy ha nem is képviselőként, de újpetrei lakosként továbbra is 

számíthatunk a közösségért végzett segítségükre és munkájukra. 
  

 Gaszt Árminné 

 Polgármester 


