
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nyugdíjas estről 
 

Az önkormányzat idén októberben tartotta meg a nyugdíjas estet. A jelenlévő nyugdíjasok jól 

érezték magukat. Vendég gyerekek és óvodásaink, iskolásaink szép műsorral köszöntötték 

őket. Majd a finom vacsora is ízlett mindenkinek. A nyugdíjasok köszönetét – versben 

elmondva – fejezte ki Illés Erzsébet Mária Újpetre, Kossuth u. 170. szám alatti lakos: 

  

Nyugdíjas est 

Ballagunk a kultúrházba, halkan, csendesen, 

kérdezik hová ily sebesen? 

Találkozónk van ma este. Hogy mirólunk 

nem feledve, varázsoltak boldog estét, 

hát oda a sietség. Mi itt gondjainkat 

elfeledve örülünk a mai estnek. Az élet szép,  

mint egy arany ág, mert idősen is szép e 

világ. Elszaladtak az évek, mint a 

gondolatok. S van egy hely, hol együtt 

lehetünk. Mi itt örömmel, egymásra 

leltünk. Úgy vagyunk, mint sok jó barát, s 

szeretnénk még együtt lenni 

sok-sok éven át. Szeretetben tölteni az 

együttlévő napokat. Megbeszélni 

ügyes, bajos, dolgos gondokat. Köszönteni egymást sem felejtjük, s 

kirándulni is boldogan megyünk. Ezt az estét mi úgy kapjuk, mint egy 

nagy-nagy kosár virág, tele szeretettel, s ezt boldogan nyújtják át.  

Szeretnénk ezt hálás szívvel megköszönni, a gondoskodást, hogy 

mirólunk nem feledve, köszöntenek az idősek napján.                                        KÖSZÖNJÜK. 
  

MEGHÍVÓ 
 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy ”Magyar Kálvária 1945-1948. - a Benes-dekrétumok 

és következményei" címmel előadást tartanak Fehér Csaba történész és Sárközi János, a 

felvidéki Keresztény Magyar Szövetség alapító tagjai az Újpetrei Művelődési Ház 

kistermében 2011. november 8-án, kedden 17 órakor. A belépés ingyenes.  
Szeretettel várjuk nem csak a Felvidékről elszármazottakat, hanem mindenkit, aki nyitott e 

fontos magyar ügy irányába! 

Németh Ferenc református lelkipásztor 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt: 

Samu Pálné Újpetre, Kossuth u. 105. 
 

 

 ÁRAMSZÜNET! 
 

2011. november 8-án 9.00 – 14.00 óráig áramszünet lesz Újpetre községben, mely az alábbi 

utcákat érinti: 

- Kossuth u. 58-116-ig 

- Ady u. 63-83-ig 

- Ady u. 62-78-ig 

- Szabadság tér 2-53-ig 

- Petőfi u. 1-42-ig 

Emiatt az Újpetrei Körjegyzőség és az Iskola 2011. november 8-án zárva lesz!!! 

Megértésüket köszönjük! 
  

”Márton napján lámpást gyújtunk, …”  
 

2011. november 11-én (pénteken) ovisaink és iskolásaink ismét énekelve 

kelnek útra kis lámpásaikkal, hogy végigjárják községünket. Óvodásaink 16:30-

kor indulnak szüleikkel a felső falurész bejárására, iskolásaink az alsó faluvégen 

és az újtelepen vonulnak ugyanebben az időpontban. Az elmúlt évek 

hagyományához hasonlóan idén is szívesen fogadunk 

minden, út közben kínált finomságot a kedves 

lakosoktól. 

Találkozás a kultúrház udvarán, ahol étellel, meleg 

itallal várjuk a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Itt 

minden érdeklődő kiállítás keretében megtekintheti a 

gyermekek Márton- napra készített munkáit. 
 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 
 

 Rittinger Engelbertre 

emlékeztünk!   
  

2011. október 17-én, születésének 82. 

évfordulóján emléktábla avatásra került sor az 

iskolában. Az ünnepségen részt vettek a 

diákok, pedagógusok, volt kollegái, környező 

falvakból akik ismerték és tisztelték és 

természetesen a családja is. Beszédet mondott 

Becker Róbert és Reisz Mária. Németh Antal 

plébános úr megszentelte a táblát és két diákunk, Jánosek Barbara és Pontyos István 

előadásában két Rittinger vers is elhangzott. 

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megtisztelték az ünnepséget a jelenlétükkel. 
  

Német Önkormányzat Újpetre 



Szeretettel emlékeztetjük a református testvéreket, hogy a 2011. évre kiírt, az 

egyházfenntartói járulék hátralékainak törlesztésével kapcsolatos 

akciós ajánlatunk érvénye hamarosan (dec. 31-én) lejár. Amint arról az év elején hírt adtunk, 

az idén megteremettük annak lehetőségét, hogy ha valaki az utolsó két év, valamint a tárgyév 

elmaradt járulékát a régi áron (3.000 Ft./fő/év) befizeti, akkor az összes többi hátralékát 

elengedjük, egyháztagunk felkerül a jövő évi választók névjegyzékére, és az egyházi 

szolgáltatásokhoz (temetés, esketés, stb.) nem dupla-, hanem fél áron juthat hozzá. (Például ha 

valaki él ezen akciós ajánlatunkkal, és jövőre egyházi szolgáltatásért jelentkezik, annak 7.500 

Ft. az 50%-os kedvezményes díjtétele (keresztelésnél ingyenes), míg aki nem kíván élni ezen 

akciós ajánlat adta lehetőséggel, annak egyházi szolgáltatás igénybevétele esetén kb. 30.000 

Ft-ot kell majd egy összegben kifizetnie – ha addig nem lesz emelés). Az áraink eddig is ilyen 

alacsonyak voltak, itt inkább a hatalmas kedvezmény az, ami csábító lehet. 

Az elmaradást lehet havonta is törleszteni (pl: okt: 3.000 Ft; nov: 3.000 Ft; dec: 3.000 Ft.). 

Három helyen is módjuk van a tranzakció lebonyolítására: 1. a Takarékszövetkezetben 

(címzett: Kistótfalu-Újpetre Református Társegyházközség; számlaszám: 50100208-

10000609); 2. Pásztor Ilona pénztárosnál (Kossuth u. 42.); 3. a Lelkészi Hivatalban (Kossuth 

u. 12.) 

Tehát most még van lehetőség arra, hogy 22-30 ezer forintot megspóroljanak. Ne hagyják ki! 

Szeretettel köszönti Önöket a Társegyházközség Presbitériuma. 

 

 

 

  

 

 

 

 JÁVORKA CSABA FESTMÉNYEINEK KIÁLÍTÁSÁRA 
2011 NOVEMBER10-26-IG 

 

A pécsi 

FFEERREENNCCZZYY KÁROLY GALÉRIA  
Pécs,Király u. 29-31 - nyitva:h-p.:10-18-ig, szo.:10-13-ig 

www.kepcsarnok:hu 

 

Tisztelettel MEGHÍVJA Önt és kedves ismerőseit a kiállítás MEGNYITÓJÁRA 

  

2011. november 10-én (csütörtökön), 17 órára 

A kiállítást megnyitja: 

Sárkány Sándor    festő-író 

 

Közreműködik: 

Hóhmanné Muck Róza      ének 

Hóhmann Anette           zongora 

Zeier Viktória                      ének 

  

A kiállítás nyitva tartása alatt, szerdánként 15 órától - egyeztetés után akár más időpontban is-  

(+36-30-8560960) a galériában szeretettel várok minden kedves érdeklődőt egy személyes 

találkozásra is.: 

 Üdvözlettel 

http://www.kepcsarnok:hu


 

Ingyenes jogsegély szolgálat  
Ingyenes jogsegély szolgálat működik az újpetrei kultúrházban az alábbi napokon, illetve 

minden páratlan hét csütörtöki napján 8.30 – 10.00 óráig: 

- 2011. november 10. 

- 2011. november 24. 

- 2011. december 8. 

Telefonos elérhetőség: 72/532-293 , 20/390-71-20 

November 
02-.05. Őszi szünet.  

05. szombat 8 óra Nevelési értekezlet Az óvoda zárva 

07. Őszi szünet utáni első tanítási nap.  

07.-11. Nyílt hét az óvodában Egyeztetés alapján. Szülők 

/hhh-s gyermekeké 

különösen/,érdeklődők részére 

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

megemlékezés, vendéglátás a kultúrház udvarán 

 

Óvoda, alsó tagozat, külső 

partnerek / szülők, szervezetek, 

község lakói/ részvételével 

14-18.között Nyílt napok az osztályokban Egyezség alapján. Szülők / hhh-

s tanulóké különösen/, 

érdeklődők részére 

17. csütörtök 14 óra Munkaértekezlet: Aktuális dolgok  

 

??? Kontrollvizsgálatok végzése  Helyben a Nevelési Tanácsadó 

szakemberei 

 

 

Pedagógusok önértékelése  

 Intézményvezetés értékelése  

 Dolgozói elégedettségvizsgálat  

??? Helyesírási verseny a vokányi iskolával közösen Helyszín:  

 

25-ig A kompetencia méréshez / máj. 30./ szükséges 

adatok megküldése 

a mérést végző Hivatalnak. 

30-ig Első negyedéves szöveges értékelések elkészítésének 

és kiküldésének határideje (HHH-s tanulókról) 

Szöveges értékelések az 

osztályfőnökök 

koordinálásában. Másolatokat 

az igazgatónak kell leadni 

December 

 
06. kedd de. Mikulásnap  

06. kedd Mikulásnapi osztályünnepségek 1. óra osztályfőnökökkel 

2. óra osztálytalálkozók 

3. órától órarend szerint. 

9-ig  Difer vizsgálat elvégzése  

 Zenés interaktív karácsonyváró bábműsor kultúrház, Palántások Alap. 

20. kedd Óvodai karácsonyi ünnepség                                                    

21.szerda 10 óra Projektnap: KARÁCSONY 

Gyermekkarácsony a templomban: óvodások és 

iskolások karácsonyi műsora  

Osztályfőnökök 

Szülők / elsősorban a hhh-s 

gyermekeké, tanulóké/, helyi 

egyházi vezetők részvételével. 

Peterdiek felkísérése a felső 

buszmegállóhoz 11.15-kor. 

Ebéd: 11.30-tól. 

21. szerda 14 óra Intézmény dolgozóinak karácsonyi összejövetele  

 

13 órától az óvoda zárva, a       

napközis foglalkozás elmarad 

22.- jan. 2-ig TÉLI SZÜNET az iskolában  

22- jan. 1-ig Téli szünet a fenntartók engedélyével az óvodában.  

 

Az óvoda zárva 


