
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Majális 
 

Újpetre Község Önkormányzata 2011. május 1-jén 10.00 órától ismét megszervezi a 

hagyományos majálist a „Patakparti Pihenő” parkban. 
 

Lesz légvár, arcfestés, trambulin, íjászkodás. 
 

A felnőttek a már hagyományosság vált főzőversenyre nevezhetnek be a maguk által kitalált, 

és a helyszínen megfőzött étellel, amit zsűrizni fognak 
 

Ez a nap kellemes szórakozást ígér mindenkinek. Jöjjenek el, hogy együtt kellemesen és 

vidáman töltsük el ezt a napot! 
 

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÒL 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy EBOLTÁS lesz az önkormányzat 

udvarában, melynek időpontja:  

2011. április 13-án (szerdán) 8.00 – 9.00 óráig és 16.00 – 17.00 óráig. 
 

A helyben történő eboltás díja új oltási könyvvel, kötelező féregtelenítéssel 

együtt 3.300,- Ft/eb.  
 

Háznál történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel, 

kiszállási díjjal együtt 3.800,- Ft/eb.  
 

Az eboltási könyvet feltétlenül hozzák magukkal. 
 

MEGHÍVÓ 
  

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Újpetrei Német Önkormányzattal közösen 2011. április 18-án (hétfőn) 18.00 órai 

kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart. 
 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról 

2./ 2011. évi tervek ismertetése 

3./ Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről 
 

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
Elhunyt: 

Bartal Gyula Újpetre, Kossuth u. 137. 
 

 

 

A jótékonysági bálról 
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a református parókia műemlék kerítésének felújítására kiírt 

nőnapi batyus bál –a visszajelzések alapján is- minden szempontból ilyen jól sikerült. Volt ott 

minden, ami a hangulathoz kell: jó zene, kaja, pia, nők, törött üvegek, szóváltás, szóval 

minden, ami egy jó mulatsághoz elengedhetetlenül szükségeltetik. 

A Tiszteletes asszony által készített 50 papírvirág, melyeket a hölgyvendégeknek 

osztogattunk, kevésnek bizonyult, tehát az óvatosabb becslések szerint is 80-100 körül lehetett 

a résztvevők száma. 

Mindez természetesen nem jöhetett volna létre, ha nem lettek volna segítőink a szervezésben, 

ha nem lettek volna támogatóink és felajánlásaink, s főleg: ha nem lettek volna ott azok a 

kedves vendégek, akik megtiszteltek minket jelenlétükkel. Jó volt látni, hogy minden 

korosztály képviseltette magát, és hogy szinte mindig tele volt a táncparkett. 

Lássuk hát, kiknek is köszönhető, hogy ez a bál ilyen jól sikerült: 

Segítők a szervezésben, lebonyolításban: Dóri óvó néni és családja; Bóka Áron és családja; 

Pásztor Ilona; Somogyi Imréné és férje; Bóka Csillag. 

Támogatók, felajánlók: Újpetrei Önkormányzat; Pécsdevecseri Önkormányzat; Német 

Önkormányzat Újpetre; Újpetrei Gazdák Zrt; Újpetrei Óvoda; Bóly és Vidéke 

Takarékszövetkezet; Gaszt Árminné; Taranyi Ádám;  Palotai Ottó; Obermajer Róbertné 

(Ady-bolt); Kovács Mária; Tornyos Pékség; Ritterné Manyi (Jókai-bolt); Forgóné Marcsi 

fodrász; Ilcsa kozmetika; Kraft Ferenc (masszázs); Virágbolt; Haraszti pincészet; Hárságyi 

pincészet; Iványi pincészet; Troszt pincészet; Jozipovics Zsuzsi-Mini ABC; Csalami Tibor és 

felesége; Bernyák Renáta fodrász; Kiss Zoltán; Török Tibor és felesége; Két Szekér vendéglő 

Kozármisleny; Napsugár Vendéglő; Dréher söröző; Gaál Mariann; Muzslai Róbert; Kohlman 

József és családja; Vezmárovics Béla; Jávorka Károly; Jávorka Károlyné; Bóka András ny. 

esp-lp.; és mindenki, aki ott volt, és jegyet vett, és tombolát vett…  

Bevétel: 139.065 Ft, melyből nemsokára elkezdjük a kerítés felújítását. 

Még egyszer hálásan köszönjük az összes támogatást és segítséget, és reméljük, hogy jövőre 

is találkozhatunk egy hasonlóan jó hangulatú rendezvényen! 

 Németh Ferenc 

 lelkipásztor 

 

MEGHÍVÓ 
Az idei tanévben eddig két alkalommal vehettek részt iskolánk alsó tagozatosai és a 

nagycsoportos óvodások közös barkácsdélutánon a kultúrházban a hagyományőrző 

egyesület"Szorgos Kezek" kézimunka csoport segítségével, közreműködésével. Márton 

napon gyönyörű kiállítással készültek a gyerekek, farsangkor pedig ötletes dekorációval 

díszítették fel a kultúrház termét a szorgalmas kis kezek. 

A harmadik alkalomra a húsvét előtti héten kerül sor. A gyerekek érdekes dolgokat 

készíthetnek a ez alkalommal is és egy kis kiállítással örvendeztetjük meg az érdeklődőket. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Feketéné Goron Renáta 

 

 

A közös fenntartású intézmények 2010. évi beszámolóját 

weblapunkon megtekinthetik  

www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Az iskolát fenntartó önkormányzatok pályázatot nyújtottak be az iskola épület 

tetőfelújítására és szigetelésre. Az összes költség 17.286.000,- Ft, ebből 15.548.000,- Ft-ot 

pályáztunk meg.  

 

- 2011. április 1-től kezdenek dolgozni a közmunkások. Az előző évek gyakorlatától 

eltérően a régi RÁT-osokat a Munkaügyi Központ közvetíti ki. 

Az önkormányzat éves kerete nem teszi lehetővé, hogy valamennyi ellátottat foglalkoztassa. 

A településen szükségünk van a közmunkások által elvégzett munkára. 
 

 

Az újpetrei Német Önkormányzat költségvetési tájékoztatója: 
 

2010. évi egyszerűsített beszámoló: 
 

Bevételek:                                                      1155 ezer Ft 

Kiadások:                                                       1009 ezer Ft 

2010.dec. 31-i számlaegyenleg:                       146 ezer Ft 
  

 

2011. évi tervezet: 
 

Bevételek:                                                        346 ezer Ft 

Kiadások:                                                         356 ezer Ft 
 

Bevételünk valamelyest nőni fog a feladatalapú támogatással, mely szigorú teljesítési 

feltételekhez kötött. 

Várhatóan nem tudunk az előző éviekhez hasonló mértékű támogatást nyújtani, de mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy a német nemzetiségi hagyományápolás, nemzetiségi 

nyelvi nevelés-oktatás színvonala, s ezzel együtt a német nemzetiségi identitástudat, -lét 

fenntartható maradjon, erősödjön községünkben.  
 

Valamennyi érdeklődőt várunk április 18-án /hétfő/ 18 órakor, a községi önkormányzattal 

közös, a kultúrházban tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA.  
 

                                                                                                Reisz Mária-elnök 

 

 

 

"Országok és népek emberei" projekt az óvodában 
 

 Február 21-ével kezdetét vette az oviban ismerkedésünk más emberi kultúrákkal, 

élethelyzetekkel. Ehhez kapcsolódó programjaink három héten keresztül színesítették 

mindennapjainkat. 

 Gyermekeink betekintést kaptak kínai, néger (Busman), török, indián, cigány, sváb és 

- a projekt zárásaként - a magyar kultúrába. Lehetőség nyílt kínai öltözékbe bújnunk, igazi 

íjjal "vadásznunk", csokikrémes arccal négergyerekekké válnunk, kannával és kanállal 

dobolnunk, hallgathattunk török, indián zenét, cigány hegedűszót, ízlelhettünk kínai 

fűszereket, megkóstolhattuk a saját kezünk által dagasztott kenyeret, ízelítőt kaphattunk a 

török hastánc rejtelmeiből, busó álarc mögé bújva búcsúztattuk a telet…és mindvégig csak 

játszottunk és játszottunk. A szülők és óvodánk jó kapcsolatának ékes bizonyítéka a szülők 

elkötelezettsége, mivel Ők is aktív részesei voltak ennek a "varázslatnak". Gyermekeink 

nyitottan, vidáman, kreatívan fogadták a felkínált programokat, így elmondhatjuk, hogy 

eredményesen és jó hangulatban telt a - végén már rövidnek tűnő - három hét. 

 Reményeink szerint elplántáltunk valamit ezekbe a kis gyermekekbe, ami segítségükre 

lesz majd az emberi másság elfogadásában. 

Beszéljenek helyettünk a képek, melyeket a www.ujpetre.hu internet oldalon tekinthetnek 

meg.  Óvónők 
 

  

 



Szennyvíz szippantás 
Az Újpetrei Figyelő februári számában tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy a 

szemétszállításra és a szennyvíz szippantásra közbeszerzési eljárás keretében pályázat került 

kiírásra. A pályázat eredményeként 2011. április 1-től a szemétszállítást továbbra is a 

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (7400. Kaposvár, Cseri u. 16. Tel.: 82/528-960) végzi. A 

szemétszállítási díj április 1-től 269,- Ft+áfa/ürítés, tehát negyedévente 4371,- Ft. Kérjük a 

lakosságot, hogy a szemétszállítási díjat kifizetni szíveskedjenek, mivel a hátralék adók 

módjára behajtásra kerül. 
 

A szennyvíz szippantásra kiírt pályázat eredménytelen volt, ezért a képviselőtestület az 

Ilocska Lapáncsa Magyarbóly Matty Nonprofit Kft. szerződését 2012. április 30-ig 

meghosszabbította és majd a jövő évben ír ki újabb pályázatot. A szippantás díja továbbra is 

1055,- Ft/m3. Az igényeket továbbra is a 72/456-115 telefonszámon kell jelezni. 
 

 

KONK programtervezete: 
  

Április : 

04. hétfő                                Egészségnevelési világnap az óvodában 

11. péntek                              A költészet napja alkalmából versmondó délelőtt 

11.-15.                                   Nyílt hét az óvodában 

12. kedd 10.30 óra                 Bábműsor a kultúrházban, óvodások, alsósok részére  

12. kedd 16.30 óra                 Intézményi szék ülése az iskola épületében 

18. hétfő 16 óra                     Összevont szülői értekezlet az óvodában 

20. szerda                              Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

                                               „Ostern”német nemzetiségi projektnap 

21. csütörtök                          A föld világnapja- projekt az óvodában 

18.-21-ig                                 Felvételi előjegyzésbe vétel az óvodában 

18.-21. között                         Közös húsvéti készülődés /óvodások, alsó tagozatosok/ 

22. péntek 8 óra                    Nevelési értekezlet. Az óvoda zárva. 

21.-26-ig                                 Tavaszi szünet az iskolában 

26. kedd                                  Húsvétolás az óvodában  

27.-28-ig                                  Iskolai beíratás 

27. szerda                                Tavaszi szünet utáni első tanítási nap„Érzékelés felsőfokon”-   

                                                 projektnap az alsó tagozatosoknak 

28. csütörtök 16 óra                Szülői értekezlet az iskolában 

                       16.45 óra           Fogadóórák az iskolában 

27.-29. között                           Leendő elsős tanítók látogatása az óvodában 

29. péntek de.                          Májusfa állítás az óvodában 
  

Május:  

01. vasárnap                           Községi Majális gyermekprogramokkal a Patakparti Pihenőben 

02. hétfő du.                          Anyák napi ünnepség az óvoda Szivárvány csoportjában 

02.-07. között                        Anyák napi ünnepségek az iskolában, osztályonként 

06. péntek du.                        Anyák napi ünnepség és évzáró az óvoda Tekergő csoportjában 

10. kedd du.                           Szülők közösségének választmányi ülése az óvodában 

11. és 12. 16 órakor                Csoport-szülői értekezletek az óvodában 

13. péntek                               „Herr József” matematika verseny 

17. kedd 16.30 óra                  Intézményi szék ülése az iskola épületében 

20. péntek du.                         Nagycsoportos óvodások ballagása. A Szivárvány csoport  

                                                évzáró ünnepélye. 

23.-26-ig                                 Leendő elsősök látogatása az iskolában 

25. szerda                                Kompetenciamérés a 4.6.8. osztályban 

26. csütörtök                           Német nemzetiségi nap az iskolában a felső tagozatosoknak 

27. péntek                               Gyermeknap az iskola alatti sportpályán. Bábelőadás 
  

                                                                                                Reisz Mária- intézményvezető 


