
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…hogy nyugodtan teljenek a 

nyugdíjas évek! 
 

Az utóbbi napokban Újpetrén kábel TV fejlesztés ürügyén 

akartak idős lakos otthonába bejutni trükkös tolvajok. 
Baranya megyében is nagy számban követnek el 

bűncselekményt az időskorú emberek sérelmére. 

A bűnözők kedvelt célpontjai az idős emberek, akik 

segítőkészek, jóindulatúak, ezért nem feltételezik 

senkiről, hogy ártó szándékkal közelednek feléjük. 

A bűnelkövetők gyakran segítségnyújtás, segítségkérés, egy jó haszonnal 

kecsegtető vásárlás ürügyén 

férkőznek az idős emberek bizalmába, akitől aztán igyekeznek minden 

mozdítható értéket elvinni. 

Gyanakodjon, ha: 

- hívatlanul, váratlanul megjelenik a villanyóra, gázóra leolvasó és mindenáron 

be akar jutni a lakásba, 

- bank, nyugdíjintézet alkalmazottjaként becsönget, és a nyugdíjszelvényét kéri, 

- idegen ember rosszullétet színlelve pohár vizet kér. 
 

Mit tegyen, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává? 

Otthonában: 

Házának kapuját, ajtaját mindig tartsa zárva! 

Idegent soha ne engedjen be! 

Az Ön által kihívott szerelőt, szakembert se hagyja egyedül a lakásban! 

Fontos megjegyezni! 

Bankból, nyugdíjintézettől nem mennek házhoz ügyet intézni! 

Legyen óvatos a házhoz becsöngető árusokkal! A „nagyon jó áron” kínált 

edénykészlet, ágynemű, tűzifa vásárlása esetén minden esetben csak az eladó jár 

jól! 

Mindig figyeljen arra, hogy ismeretlen ember ne lássa azt, hogy hol tartja a 

pénzét, értékeit! 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

 

Elhunyt: 

Császár Sándorné Újpetre, Kossuth u. 136. 

Baschta Istvánné Újpetre, Kossuth u. 18. 
 

 

Újpetrei iskola és óvoda őszi programjai 

 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bali Tímea testnevelő tanárunk vezetésével iskolánk 5 tanulója-2011. szeptember 27.-én 

Pécsett- részt vett a Megyei Diákolimpiai döntőn, ahol súlylökés első helyezést értek el. 

Gratulálunk sportolóinknak és a felkészítő tanárnőnek!  

 

Kérem a szülőket, gondviselőket, érdeklődőket, hogy a Körzeti Oktatási és Nevelési Központ 

óvodája ill. iskolájával kapcsolatos részletes tudnivalókért, információkért keressék Újpetre 

község honlapján /www. ujpetre.hu/ az un. Különös Közzétételi Listát, ill. a KONK-ról szóló 

híradásokat. 

Köszönettel                                                                            Reisz Mária- intézményvezető 

03. hétfő Az intézmény Különös Közzétételi Listájának 

megjelentetése a község honlapján 

03-tól Elemgyűjtő akció meghirdetése 

03.-07. hétfő-péntek                        Óvónők látogatása az első osztályban 

03.-07. SZK választmányi ülés az óvodában 

03.-07.  Állatok világnapjához kapcsolódó projekthét 

03. hétfő 13.15 óra Tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatás az óvodában 

03. hétfő 14 óra 

                 

 16 órától  

 16.45-től 

Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

Munkaértekezlet 

Szülői értekezlet 

Fogadóórák 

06. csütörtök de. Megemlékezés az ARADI VÉRTANÚKRÓL a 

kopjafánál. Gyertyagyújtás 

11. kedd 16 óra Nyugdíjasok köszöntése 

17. hétfő 7.50 óra Emléktábla avatás, Rittinger Engelbert német 

nemzetiségi költő és tanár tiszteletére. 

19.szerda 16.31 óra Intézményszéki ülés, a SZKV tagokkal kibővítve 

21. péntek Osztályfőnökök vezetésével okt. 23.-i ünnepi 

megemlékezés 

28. péntek Egészségnevelési projektnap 

24-ig Szuperbringa és iskolarendőri program indítása 

28. péntek Egészségnevelési nap és fogászati nap/ védelem, 

ápolás, szűrés/ 

31. hétfő Pihenőnap / munkanap átrendezés miatt/  

 Tűzriadó 

02-.05. Őszi szünet az iskolában 

05. szombat 8 óra Nevelési értekezlet miatt szünet az óvodában 

07. Őszi szünet utáni első tanítási nap. 

07.-11. Nyílt hét az óvodában 

11. péntek 16 óra Projektnap: Mártonnapi lampionos felvonulás, majd 

megemlékezés, vendéglátás a kultúrház udvarán 

 

14-18.között Nyílt napok az osztályokban 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
  

Községünkben elkészültek az új buszvárók. Az önkormányzat saját erőből finanszírozta.  

Az utazóknak kényelmessé teszi a várakozást és a faluképet is javítja. 

Kérek, mindenkit vigyázzon a buszmegállókra, hiszen a falu vagyona és a megóvása is az itt 

élők feladata. 
 
 

Kérem azokat a lakosokat, akik háza elé tuját ültettünk néha 

öntözzék meg! 
 

Köszönjük! 

 
 

Gratulálunk Rozinger Ferenc Tanár úrnak 

az aranydiplomájához!  
  

 

A falu könyvtára 
Tisztelt Olvasók! 

A falu könyvtára október 1-től a 

következők szerint tart nyitva:  

délutáni órákban:  

kedd- szerda-csütörtök: 14-15 óráig 

esti órákban 

szerda: 19-21 -ig és  

csütörtökön 18-20 óráig. 

Valamint kérésre előre egyeztetett időpontban is! 

 

Köszönettel: Erdeiné Csütörtök Teodóra könyvtár felelős 

 
  

Meghívó ! 
Minden kedves régi és jelenlegi 

egyesületi tagot, valamint 

kultúrcsoportjaink iránt 

érdeklődőt értesítek, meghívok 

2011.október.15.-ére a Német 

Nemzetiségi Hagyományőrző 

egyesület  

20. születésnapi 
rendezvényére az újpetrei 

művelődési házba. A program 

16 órai kezdettel a Szorgos 

Kezek"" kiállításával  kezdődik , és  egy kultúrális műsorral folytatódik, mely az   ifjúsági 

egyesület Őszköszöntőjével  lesz színes! 

/Szívesen látunk minden volt, jelenlegi tagot egy koccintásra a műsor végeztével és örülnénk, 

ha mindenkihez eljutna a meghívás, kérlek benneteket adjátok tovább!/  

 A nap bállal zárul, melyre mindenkit szeretettel várunk a Szextett zenekar nevében is! 

Belépő: 800 Ft.  

Asztalfoglalás: 0620/5833042  Erdeiné Csütörtök Teodóra 



  

 

Összefogással az óvodás gyermekekért 
 

 Elismerő köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ismét (vagy akár első 

alkalommal) tettek óvodánkért, óvodás gyermekeinkért.  Időt, pénzt, energiát 

áldoztak annak érdekében, hogy egy mozgásfejlesztő komplexum ütéscsillapító 

alapját a gyerekek számára használhatóvá tegyenek, homokozónk köré 

elkészülhessen egy időt állóbb védőburkolat, friss „újpetrei” gyümölccsel 

kínálhassuk meg nap, mint nap kis óvodásainkat. Hálás köszönetet közvetítünk 

ezeknek az embereknek, illetve vállalatnak, mert összefogásukkal és 

munkájukkal ismét emelték óvodánk színvonalát, a gyerekeknek pedig sok 

vidám percet szereztek! 

Köszönet: 

 a tereprendezésért: Eszenyi apukának, Mester apukának, Sár Bélának, 

Deák apukának, Bojer apukának, Tóth apukának, Herke apukának, 

Csonka apukának, Forgó Jánosnak, Farkas Árpádnak, Várnagy Istvánnak 

 

 a homok szállításért és nagyon kedvező áron történő beszerzéséért: 

Újpetre Gazdák Zrt.- nek 

 

 a sok friss finom gyümölcsért: Zsombók Jánosnak 

 

 a homokozó ülőkéjének megvásárlásáért: Kraft Ferencnek, Grób 

Vilmosnak és ismételten Újpetre Gazdák Zrt.- nek. 

 

Az óvoda dolgozói 
  

  

  

  

Meghívó! 

Nyugdíjas estre 
 

2011. október 11-én (kedden) 16.00 órakor nyugdíjas estet tartunk a kultúrházban nyugdíjas 

estet tartunk a kultúrházban, melyre szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 

 

 

        Újpetre Község Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 


