
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NEMZETI ÜNNEPÜNK ÉVFORDULÓJÁRA 
  

Március 15. nemzetünk nagy napja,  

Történelmünk sok évtizede tiszteletben tartja,  

Március 15. méltó szellemébe,  

Legyünk toleránsak egymás iránt hazánk érdekében.  

 

Márciusi ifjak, kiket nagyra becsülünk,  

Köszönettel tartozik egész népünk és maroknyi nemzetünk.  

Őseinknek a hazaszeretete legyen példaképünk,  

Ne a szitkozódás, ellenkezés, mit napjainkban élünk.  

 

Szeretet és a békesség tartson minket össze,  

A magyarok Istene áldjon mindörökre.  

Elődeink hazaszeretete tartson minket egybe,  

Ezer éve élünk itt a Kárpát medencébe.  

Szeretünk téged, mindannyiunk bölcsőjét,  

Itt születtünk, e földnek esszük áldott kenyerét.  

Éljünk tisztességben, szeretetben, békességben,  

Szép hazánkban itt Európa közepében.  

 
Magyarország nemzetünk nagy napja és emlékezése,  Ne feledd soha sem, ez mindannyiunk földje,  

Kik életüket adták a 48-as szabadságharcért cserébe.  Hol elődeink nyugszanak örökre. 

Dicsőség és hála az elesett hősöknek,  Nemzeti dal legyen mindenkor nemzeti imánk,  

Hajtsunk fejet némán, a bátor nemzedéknek. Mit unokáink is szavalni fogják.  
 

Nőnapra 
  

Minden évben eljön ez a nap Mire mennénk nélkülük 

Melyre a férfiak nagyon várnak Ha ők nem lennének nekünk? 

Hogy elmondhassák a nőknek Valljuk be hát bátran, 

Mennyire szeretik őket! Nem sokat érne az életünk! 

 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntjük Újpetre lányait és asszonyait! 

Az óvodás felnőtt farsangról: Ati és Stefi 

A délután már jó hangulatban telt, sütés, jelmezkészítés, pálinkázás. 

Jó kedéllyel indultunk hát el az alapítványi bálra. Megérkezésünkkor tapasztaltuk, hogy rengeteg 

jelmezes ismerős jött velünk szembe. A hangulat már adott volt és csak fokozódott a zenészeknek 

köszönhetően. Évről-évre nagyobb az érdeklődés és ez meg is látszott a létszámon. Az egész este jól 

telt el, fergeteges táncmulatsággal, körbe kóstolással, műsorral, tombolával. 

A hajnalig tartó mulatságból ki így, ki úgy érkezett haza. 

Reméljük jövőre is találkozunk. 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 

Kuczi Dorottya 2012. február 2-án, anyja neve: Klein Anita 

Bóli Mirabella Leonóra 2012. február 25-én, anyja neve: Bokros Viktória 

Köszönetet mondunk az alapítvány nevében: Önkormányzatnak a teremért, 

anyagi támogatásért: a Kiskassai Német Önkormányzatnak, Újpetrei Gazdák Zrt.-nek, 

Obermájer Józsenek és nejének, Ritter Jánosnénak. 

Tombola felajánlásokért: Petre-Food Kft,- Virágbolt,- Tornyos Pékség,- 

Takarékszövetkezetnek, . Magán felajánlások, családok: Dobos-, Nikolics-, Forgó József- 

Kétyi Annamária,- Forgó János ,- Csuka András -,Mester,- Haász, - Bátorfi-, Haraszti János 

és Haraszti Ferenc családjai, Ifi klub, Obermájer Róbertné, Vidáné Földvári Mária, Nichterné 

Bernyák Renáta. 

Köszönet a műsorért: Eurodance, Shamadan Hastánc csoport. 

Az alapítványi bál bevétele: 173.000,- Ft, valamint a gyermek bál bevétele: több mint 

71.000,-Ft. 

Köszönet mindazoknak, akik segítették munkánkat, szervezést. 

A kuratórium nevében: Erdeiné Csütörtök Teodóra 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21/2011.(II.22.) Kgy. 

határozatával úgy döntött, hogy Siklós Város és térsége gyermek 

fogszabályozási körzet lakosságának ellátásával dr. Schärtl Mária 

Fogászati Kft.-t bízza meg. 
 

A szolgáltatás ellátására a doktornő és Harkány Város Önkormányzata 

között megállapodás jött létre, ennek megfelelően a gyerekek 

fogszabályozásával kapcsolatos ellátás: 

Címe: Harkány, Kőrösi Csoma Sándor út 43. (Egészségház) 

Rendelési idő: minden csütörtökön 13.00-17.00 óra között 

Bejelentkezés: 70/511-32-35-ös telefonszámon 
 

Az idén is mint mindig ilyenkor, sok - sok jó kívánság, szeretetteljes köszöntés 

érkezett óvodánk felé, az itt dolgozók felé! Mégis az idén ez nagyon sok pénz formájában is 

megnyilvánult.  

A Polgár pincészet és a Palkonyai  Kapronczai család jóvoltából az évet 217.000,-Ft 

felajánlással kezdhettük, melyet az Újpetre és Környéke Óvódásaiért Közalapítvány 

számlájára tettünk be. Nagyon szeretnénk ebből a segítségből jó minőségű futó kerékpárokat, 

járműveket vásárolni. Nagyon köszönjük a Polgár és Kapronczai családoknak. 
 

Itt szeretnénk azoknak a szülőknek is megköszönni, akik támogatására, segítségére 

mindig számíthatunk, legyen az akár társadalmi munka, szervezés, egyéb segítség! 
 

Március: 
09. péntek                  A napközis foglalkozás értekezlet miatt elmarad 

14. szerda                   Nemzeti ünnepről való megemlékezés: óvodában, iskolában 

15. csütörtök              Nemzeti ünnep miatti munkaszüneti nap 

16. péntek                   Pihenőnap / óvoda, iskola zárva, Kormányr. alapján/ 

19. hétfő                     A cigányság világnapjára való emlékezés 

21. szerda                   Költészet világnapi program az iskolában 

22. csütörtök              Víz világnapi események: óvodában, iskolában 

24. szombat                Munkanap / márc. 16. helyett/ 

27. kedd                     Bábelőadás a kultúrházban: óvodásoknak, alsó tagozatosoknak. 

Iskolába csalogató  megszervezése / időpont egyeztetés alatt/ 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Az önkormányzat a „Start” közfoglalkoztatási program keretében két pályázatot nyújtott be.  
 

„Illegális hulladék projekt” pályázatnál 2 fő (8 órás, 11 hó) foglalkoztatására és eszközökre 

2.671.214,- Ft forrást biztosítanak. 
 

„Téli projekt” pályázatnál 2 fő (8 órás, 3 hó) foglalkoztatására és eszközök beszerzésére 

679.988,- Ft forrást biztosítanak. 
 

A 2012. évi egyéb közfoglalkoztatási lehetőségek még nem ismertek. 
 

 

Az idei tél bizony nehéz feladat elé állította a családokat. Hiszen a nagy hideg miatt a 

tüzelőből több kellett. Sajnos a kritikus hideg napokban volt olyan család, akik nem tudtak 

fűteni. Ezért az önkormányzat a katasztrófavédelem felhívására gyorssegélyként fát vásárolt 

és a rászoruló családokhoz juttatott belőle, hogy azokban a napokban ne fagyjanak meg. 

Tudjuk, hogy sokkal több család lett volna rászorulva, és azt is tudjuk, hogy aki gázzal vagy 

árammal fűt, az is nagyon sokba került. Sajnos az önkormányzat anyagi lehetősége is véges. 

Már most felhívom a lakók figyelmét (azokét is, akik most fát kaptak), hogy a következő télre 

a tüzelőt nyáron szerezze be, mert az önkormányzatnak nem lesz lehetősége a rászorulóknak 

télen segíteni. 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

OVIS FARSANG 
 

Jaj, ezek az Ovisok, tudnak valamit! Akár hiszed, akár 

nem, elkergették a telet!  

Február 18.-án, a tervezett után egy héttel, megtartottuk 

a kultúrházban, a Farsangi bált az Ovisoknak. A lázas 

készülődést némi izgalom előzte meg, az 

időpontváltozás miatt. Azért, mert már hat éve, nem volt 

„kultúrházas” Farsang, és mert a sokan, sajnos a 

munkájuk miatt nem tudtak eljönni. De!!! Mi azt 

mondtuk, ha már elkezdtük, végigcsináljuk, aki tud jön, 

aki nem, nem.  

Példás segítőkészségről és bőkezűségről tett bizonyságot 

kivétel nélkül mindenki. Az aszalok roskadoztak a 

gyönyörű szendvicsektől, íncsiklandozó sütiktől. A kantinos asztalnál szinte teljes volt az íz 

választék szörpökből. Annyi gyűlt össze, hogy még gyereknapra is marad belőle ! 

Gondolunk a felnőttekre is, kávéval, sörrel és borral. Én azt hiszem, nem volt hiány 

semmiből. A előadás parádés volt, a gyerekek szebbnél szebb jelmezeikben előadták kis 

műsorukat, amiben mind megmutatták Magukat. Az Óvó nénik és a Dadusok pedig egy 

kedves kis pingvintánccal leptek meg Minket. 

Figyeltem a gyerekek csillogó szemét, és ezt a csillogás láttam tükröződni a szülők arcán. Kár 

lett volna, ha ezt a bált nem rendezzük meg, annyi-annyi vidám arcot láttam! 

Ezer és ezer köszönet a résztvevőknek, az adakozókedvű szülőknek, akik sütivel, 

szendviccsel, itallal és anyagi támogatással segítették, hogy sikerüljön ez a délelőtt. Ami a 

legszebb volt, hogy a rémhírek ellenére – hóesés, ónos eső, szélvihar – sütött a nap és meleg 

volt, és az még inkább szebbé tette a napot.  

Látod, így hát végül is, ez a sok kis maskarás csak elkergette a telet!  



 

Itt a farsang.... avagy hogy látták a gyerekek  

és a szülők az iskolai karnevált 
 

Közös tánc, vidámság, bolondozás, finom sütemények,  

hatalmas nevetések, kipirult gyerekarcok, pukkanó lufik, játékra koncentráló 

tekintetek, lufiért nyújtózkodó kezek, önfeledt szórakozás, szörp hörpintések, szendvics 

majszolások, jelmezek tömkelege, kreatív szülők, bolondozások, jelmezverseny előtti 

izgalom, szeretet, odafigyelés, és sok-sok segítő kéz szülők és pedagógusok részéről is.  

Ilyen volt az idei iskolai farsang. 

/Csalaminé Guth Erika/ 
 

Tetszett a sok jelmez és az érdekes játékok. A tombolán sok nyeremény volt. (5. o. )  

 
Már sokadik alkalommal megrendezésre került a mi kis falunk iskolájában a farsang. Nagyon ötletes 
jelmezek kerültek a gyerekekre, nem is csoda, hogy nagyon sok helyezés lett csoportos és egyéniben is. A 
gyerekek nagyon jól érezték magukat, főleg a büfé tájékán meg a tombolánál. Nagyon sok finomság és 
értékes tombolatárgy volt. A fergeteges táncokról meg játékokról, amikben a gyerekek szívesen vettek részt, 
a tantestület gondoskodott. (szülő) 
 

Jók voltak a táncos játékok, de sajnos volt olyan játék ahol nem tudtam szerepelni. (2. o.)  
 

Szinte az összes résztvevő jelmezbe öltözött. A jelmezeket a zűri oklevéllel és ajándékkal jutalmazta. A 
büfében a szülők által készített finomságok várták a gyerekeket és azok hozzá tartozóit. A tombolán is 

nagyon sok nyeremény volt. Az idén a fél hatos busz lejött a vidéki gyerekekért nem kellet felgyalogolniuk a 
Kiskassai elágazóhoz. A gyerekek jól érezték magukat. (szülő) 

 
Nagyon szupin éreztem magam,sokat táncoltam. Mikor lesz újra? (1. o.)  

 

Nagyon tetszett a bál. A sok szép ötletes jelmez...azt sem értem, hogy, hogy tudtak helyezettet állítani. 
Nagyon szépek és ötletesek voltak. Aztán a tombolák között is sok szép dolog volt. A büfében nagyon finom 

sütik és szendvicsek. A játékok tetszettek a legjobban. A legjobbak farsangra. (6. o.) 
 

Élményben gazdag, ötletes, jól megszervezett. Gyerekek, felnőttek egyaránt jól érezték magukat. 

(szülő) 
 

Az idei farsangi bálon ismét nagyon szép jelmezek voltak. Ami még nagyon tetszett, hogy a felső tagozatos 
gyerekek is beöltöztek, pedig az olyan "ciki" már felsőben. A közös táncok és a játékok is nagyon aranyosak 

voltak. És köszönöm a tanárok ismételt jókedvét és ráfordítását. (szülő) 
 

Nekem nagyon tetszett a bál, jó volt a hangulat, szépek voltak a jelmezek és mindenki vidám volt. 

(7.o.) 
 

Nekünk, mint szülőknek nagyon tetszett, felszabadult, kötetlen, és jó hangulatú volt. Külön kiemelnénk, hogy 
a pedagógusok is be voltak "jelmezbe" öltözve ez még jobban barátságosabbá, kötetlenebbé tette a farsangi 

bált. (szülő) 
 

Nagyon, de nagyon-írton tetszett! Tombola és a játékok szuperek voltak! (1.o.) 
 

A versenyek nagyon tetszettek, a jelmezek nagyon ötletesek voltak, remélem, hogy jövőre is ilyen jó 
hangulatú farsangi bálunk lesz! (3.o.) 

 

Már nagyon várták a gyerekeim a farsangot. Minden évben nagyon készülünk, minél ötletesebb 

jelmezekkel. Idén is jól sikerült, nagyon jó hangulatban. És ami nagyon fontos, kicsik és nagyok 

együtt játszottak, versenyeztek. Nagyon köszönjük a rendezőknek. (szülő) 

 

 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik segítettek 
az iskolás farsangi bál lebonyolításában. Köszönjük. 

 


