
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falunapi MEGHÍVÓ 
 

Újpetre Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja 2012. augusztus 11-én a 

Művelődési Házban megrendezésre kerülő falunapi rendezvényünkre. 

 

Programok: 

16.00 órától:  

- Borbemutató és kóstoló Gere Attila 

pincészetéből   

- Újpetrei Német Nemzetiségi 

Hagyományőrző Egyesület 

- EURODANCE Tánccsoport Újpetre 

- Zeier Viktória ének 

- Operettek Leblanc Győző és Tóth 

Éva előadásában 

 

20.00 órától: 

Bál „TORNÁDÓ” zenekarral 



ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Született: 

Hidasy Liliána 2012. június 7-én, anyja neve: Szabó Lívia 

Herczeg Bianka 2012. június 13-án, anyja neve: Kovács Barbara 

Telegdi-Rácz Flórián 2012. július 7-én, anyja neve: Szendi Mária 

 

Házasságot kötött: 

Havasi Gábor és Loschitz Lívia Éva 2012. május 29-én 

 

Elhunyt: 

Schrempf Rajmundné Újpetre, Kossuth u. 121.  

Oberritter Ferencné Újpetre, Kossuth u. 68. 

id. Felóber Edéné Újpetre, Ady u. 31. 
 

 

Újra indul az Újpetrei konyha! 
 

Kedves Újpetreiek, a konyhára kiírt pályázatot cégünk a 2010-Villány 

Kft. nyerte el, ezúton is köszönjük a bizalmat, mellyel megtiszteltek 

bennünket. 

6 éve foglalkozunk menüfőzéssel, házhoz szállítással Villányban és 

környékén, konyhánk házias ízekkel és változatos ételekkel igyekszik 

megnyerni megrendelőit. Naponta 4 féle menü másodikból és 3 féle 

könnyebb úgynevezett light menüből választhatnak vendégeink. 

Augusztus 01.-től újra indítjuk az Önök településén lévő 

önkormányzati konyhát, és mi fogjuk ellátni az óvodásokat és az iskolásokat, illetve szociális 

étkezőket, ezek mellett lehetőségük lesz egyéni megrendelőként is jelentkezni és megkóstolni 

menüinket, akár helyben fogyasztással, akár házhoz rendeléssel. 

A menüfőzés mellett vállalunk családi, baráti vagy céges rendezvényekre, hideg és meleg 

tálak készítését, egyedileg kialakított ajánlatokkal, árakkal. Igény esetén lehetőséget 

biztosítunk a fent említett rendezvények lebonyolítására a konyha étkezőjében. 

Bízunk benne, hogy főztünket megkóstolják, és ha ízlik és az árainkat is megfelelőnek 

találják, akkor rendszeres megrendelőink közt köszönthetjük Önöket. 
 

Üdvözlettel, Heisz Károly 
 

 

Aratási ünnepség 
 

Köszönet az Újpetrei Gazdák Zrt-nek és 

hála Palotai Ottónak, falunk egy újabb 

látnivalóval, érdekességgel gazdagodott. 

Gyerekeink, de még mi 40-50 esek is 

megláthattuk, hogy, hogyan arattak 

ötven évvel ezelőtt, és ez még nem is 

volt elég, olyan érdekes bemutató 

részesei lehettünk, ami bemutatta az 

aratási folyamat gépesítését a kaszától a 

modern kombájnokig, a vontató 

járműveket, traktorokat a legendás 

„Hoffer” traktortól a körmösön 

keresztül a mai bika erős John Deererekig. Ottó „bá” saját szavaival jellemezte, ismertette 

minden egyes gép múltbeli funkcióját egy-két kis anekdotát fűzve mindegyikhez. Reméljük 

ez a kezdeményezés, ami a tavalyi évvel indult egy hagyományt teremt így Újpetre is tud 

érdekességet nyújtani az itt átutazóknak illetve azoknak, akik ide hozzánk látogatnak. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

2012. augusztus 1-től az iskolai napközi konyhájának új bérlője, üzemeltetője 

van. A fenntartó önkormányzatok pályázat útján választották ki az új 

üzemeltetőt. 

Az új üzemeltető: „Hétfogás fogadó” Villány, Baross G. út 41-43. 

 

 

Kérjük a falu lakóit, hogy a nagy melegben néha-néha öntözzék meg a házuk 

előtt lévő tujákat! 
 

 Köszönjük! 
 

 

Téli fűtési szezonra való felkészülés 
 

Az elmúlt télen a nagyon hideg időjárás miatt sok háztartásnak gondja volt a 

tüzelő biztosítása.  

Az önkormányzat egy alkalommal a rászorultaknak némi segítségként fát 

biztosított.  

Tudjuk, hogy vannak családok (sajnos sokan), akik nehezen tudják fizetni a téli 

fűtést, legyen az fa, szén vagy éppen gáz.  

Tudni kell, hogy az önkormányzat nem tud segíteni – a lakásfenntartási 

támogatáson kívül – ennek a gondnak a megoldásában. 

A fentiek miatt jó lenne, ha mindenki még a nyár folyamán beszerezné 

apránként a téli tüzelőjét, hiszen ilyenkor még olcsóbban megvásárolható. 

Időben szeretnénk jelezni, hogy az önkormányzatnak a kötelező feladatainak az 

ellátását kell teljesítenie, így a családoknak a fűtést saját maguknak kell 

megoldani. 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

 

 

 

Kóbor ebek a faluban 
 

Az utcán kóborló kutyák riogatják a járókelőket, főleg az alsó buszmegállónál és 

a temetőnél. Tudni kell, hogy a környéken nincs gyepmester és olyan valaki, aki 

a kutyákat befogja. Az önkormányzat a lehetséges megoldásokat megkeresve 

már oldott meg ilyen feladatot, és most is mindent megtesz ennek megoldására. 

De tudni kell, hogy az utcákon kóborló kutyáknak voltak vagy vannak gazdái, 

tulajdonosai. A nehéz anyagi helyzet miatt elszöktek vagy elkergették őket a 

házaktól.  

Természetesen előfordul, hogy valamilyen oknál fogva nem tudunk tovább 

gondoskodni állatunkról, vagy a nem várt utódaikról. Ilyenkor is van állatbarát 

megoldás 

 

 



KONK hírei: 
2012. július 3. - augusztus 24-ig         Az óvoda nagytakarítás miatt zárva. 

Augusztus:  

27. hétfő 6.00 óra                                Az óvoda nyit 

27.-31.                                                 Tankönyvosztás, beiratkozás a napközis  

                                                             foglalkozásokra, tanszerosztás a halmozottan hátrányos      

                                                             helyzetű tanulóknak, a hirdetőtáblákon megjelölt         

                                                             napokon. 

                                                            Családlátogatások, a leendő új óvodások otthonában. 

28. kedd 8.00 óra                                Osztályozó vizsga magántanulónk számára. 

Szeptember:  

3. hétfő 8.00 óra                                  Tanévnyitó ünnepség, az új elsőosztályosok fogadása           

                                                             az  iskolában. 

                                                             Új óvodások befogadásának, beszoktatásának kezdete            

                                                             az óvónőkkel való egyeztetés szerint. 

3.-14.                                                    Szülői értekezletek: óvodában az új gyermekek             

                                                             valamint az 1. osztályosok szüleivel / későbbi értesítés            

                                                             szerinti időpontban/. 

  

Várható munkarendi változások: 

Munkanapok: október 27. november 10. és december 15. szombati napok 

Munkaszüneti napok: aug. 18.-20. okt. 20.-23. nov. 1.-4. dec. 22.-26. dec. 29.-jan.1. 

 

A 2012/13-as tanév rendje szerinti várható tanítási szünetek: 

Őszi: okt. 29.-nov. 4-ig 

Téli: dec. 27.-2013. jan. 2-ig 

Tavaszi: 2013. márc. 28.- ápr. 2-ig. 

 

A tanév beosztása: 

Tanév kezdete: 2012. szept. 3. hétfő 

Első félév vége: 2013. jan. 11. 

Félévi tanulmányi értesítő kiadása: 2013. jan. 18-ig. 

Utolsó tanítási nap: 2013. jún. 14. péntek. 

 

Az óvodai nevelési év 2012. szept.1-től 2013. aug. 31-ig tart. 
 

Meghívó 
 

Megemlékezés a petrei svábok kitelepítésének és a felvidéki magyarok 
betelepítésének 65. évfordulójáról 2012. augusztus 12-én / vasárnap/. 
Program: 11:00 –  szentmise a római katolikus templomban, utána  

                          – koszorúzással egybekötött emlékezés a kitelepítési emlékkőnél. 

                 Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várunk! 

Einladung 
 

Erinnerung an die Vertreibung der Ungarndeutschen aus Raitzpeter und der Ungarn 

aus Oberungarn am 12. August 2012 /Sonntag/. 

Programm: 11:00 –  Messe in der römisch-katholischen Kirche, danach                         

                 – Kranzniederlegung mit Gedenkfeier an der Gedenktafel der 

Vertriebenen. 

 

Alle  Getroffenen und Interessenten werden herzlich erwartet! 


