
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mentovics Éva: Hiv a csengő 
  

Hároméves múltam éppen.. Gyorsan szállnak el az évek. 

Eleinte sírtam, féltem. Már nem sírok, nem is félek 

Eltelt egy év, kettő, három, Sőt, hogyha még engednétek, 

hat gyertya ég, a tortámon. itt töltenék néhány évet. 

  

Tudom, tudom, ezt nem lehet, Csengő hív a tantermekbe. 

Meg is értem, és elmegyek. Vár a betű, számok, lecke… 

Vágyom is a sok tudásra. Óvó nénik, kispajtások 

Vár a tankönyv, irka, táska. néha azért visszajárok. 
 

 

Falunap 2012 
 

Az 2012-es falunap a kultúrházban volt 

mit régebben ez szokás volt. A 

szabadságos szezon ellenére, azért elég 

sokan összegyűltek a rendezvények 

kezdetére. Az idei műsor talán szerényebb 

volt az elmúlt években megszokotthoz 

képest, de új, érdekes programokkal 

bővült. Itt a Gere Attila féle borkóstolóra 

gondolok, ami valószínű mindenkinek 

érdekes volt. Talán azért is mivel 

Attilának köztudottan újpetrei gyökerei vannak, így mindenki nagy figyelemmel kísérte a 

borkóstoló mellé fűzött magyarázatokat. De azért Zeier Vikit és a Német Nemzetiségi 

Táncegyüttest illetve az Eurodance táncosokat sem szabad elfelejteni. A kulturális program 

záró pontja Leblanc Győző és Tóth Éva előadása volt ahol a egybegyűltek együtt énekelték a 

híres magyar operett slágereket. Este mint ez megszokott bál volt a Tornádó zenekar 

szolgáltatta a láb alá valót. 
 

Képr iport  a  www.ujpetre.hu  w ebolda lunkon  

http://www.ujpetre.hu/


ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Házasságot kötött: 

Szabó Gábor és Dékány Orsolya 

 

Elhunyt: 

Kohlmann Zsigmond Újpetre, Kossuth L.u. 86. 

id. Kovács János Újpetre, Jókai tér 23/a. 

Sóstai János Újpetre, Ady E.u.51. 
 

 

Cikk a táborról: 

Lukács Máté vagyok. 8 éves, palkonyai lakos, a villányi általános iskola tanulója. 

Az idei nyár több szempontból is más, mint az eddigi szünidők. Először is egy nehéz 

tanévet zártam le. Megtanultam többé-kevésbé írni, olvasni, számolni, az iskolapadban 

hosszúhosszú perceken keresztül nyugodtan ülni és egy 20 kilós iskolatáskát cipelni. 

Másrészt, míg az eddigi nyár óvodával telt el, most júniusban megkezdődött a vakáció. 

Harmadrészt részt vettem életem első táborozásán. 

Az első nap nagyon izgatottak voltunk az öcsémmel, mivel szinte senkit nem 

ismertünk. De ez csak pár percig volt gond. A gyerekek és Dóri-, Bogi- és Reni néni is 

nagyon kedvesen fogadtak. Pár
.
 perc alatt olyan volt mindenki, mintha mindig is 

ismertük volna őket. 

Az ebéd és az uzsonna a fogunkra való volt. Ettünk spagettit, pizzát, palacsintát. Soha 

nem maradtunk ében. 

Táborvezetőink odaadóan, 

segítőkészen végezték 

munkájukat. Bármi kérdésünk, 

bánatunk, kérésünk volt, 

nyugodtan fordulhattunk 

hozzájuk. 

Fantasztikusan teltek a napok. 

Rajzottunk, agyagoztunk, 

varrtunk, bandáztunk. Voltak 

vidéki programok is. Egy teljes 

napot a Siklósi strandon 

töltöttünk el. Ellátogattunk a 

Zsolnay Kulturális Negyedbe is, 

ahol a planetáriumban sok 

mindent megtudtunk a 

csillagokról, a világegyetemről. 

A legnagyobb élményt az utolsó nap jelentette. Ott alvós bulin vettünk részt. A buli 

egy általunk előadott műsorral kezdődött. Táncoltunk, énekeltünk a szüleinknek. 

Vacsorára szalonnát sütöttünk a tábortűznél. Majd sátorokban aludtunk. Egy életre 

szóló élmény volt. 

Ha megtehetjük, jövőre is részt kívánunk venni és mindenkinek ajánljuk. 

 

Köszönjük szépen mindenkinek a kedves fogadtatást és a 

fantasztikus két hetet. 
 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati felzárkóztatást segítő 

támogatásokra nyújtott be pályázatot 5.500.000,-ra, kis teherautó vásárlására. 

Pályázatunkat kedvezően bírálták el. Ennek eredményeként teljesen pályázati forrásból, önerő 

nélkül az önkormányzat új kis teherautót vásárol. 

 

Az iskolát fenntartó négy önkormányzat pályázatot nyújtott be nemzetiségi oktatáshoz 

kiegészítő támogatásra. A pályázat elbírálásra került, 3.880.000,-Ft-ot kaptunk.  

 

Szintén az iskola tankönyvtámogatásra 170.000,-Ft-ot, illetve IPR pályázaton 

780.000,-Ft-ot nyert. 

 

  

FALUNAP  UTÁN 
 

Az idei évben a falunap ismét a kultúrházban került megrendezésre. A jelenlévők – 

mint mindig most is – jól érezték magukat. Szeretnénk megköszönni minden 

fellépőnek hogy szórakoztattak bennünket, a segítőknek pedig köszönjük a 

munkájukat. 

 
 

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2011. második félévi helyi 

adók (kommunális adó /házadó/, gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó) késedelmi 

pótlékmentes befizetési határideje 2011. szeptember 15.  

A befizetéshez szükséges csekkek augusztus hónap folyamán kiküldésre kerülnek. 
 

Azok az adózók, akik átutalással kívánják befizetéseiket teljesíteni, a számlavezető 

pénzintézetnél tett jelzéssel tehetik azt meg. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy adótartozás esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 144-164.§.,-a alapján behajtás útján intézkedni fogunk. Jövedelmi 

viszonyokra tekintettel méltányosságból részletfizetés kérhető a jegyző asszonynál. 
 

Tájékoztatjuk a gépjármű tulajdonosokat, hogy amennyiben az adóalany gépjárműadó 

tartozása az egyévi adótételt meghaladja, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 

törvény 9.§. (4.) bekezdése értelmében az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek 

a közúti forgalomból történő kivonását. 
 

Adózással, befizetéssel, részletfizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel a 72/377-001 

telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen fordulhatnak az adóügyi 

előadóhoz. 
 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00 
  

 Újpetrei Körjegyzőség 

 



KONK hírek 
 

A 2012/2013-as nevelési- és tanév kezdete alkalmából, valamennyi óvodásunkat, 

iskolásunkat és szüleiket, partnereinket köszöntjük.  

Remélhetőleg mindenki kipihente magát, beszerezte a szükséges felszereléseket, eszközöket, 

tanszereket, a gyerekek várják a pajtásokkal, osztálytársakkal való találkozást. 

Kívánjuk, hogy a lehető legkevesebb zökkenővel induljon gyermek, tanuló az előttünk álló 

évnek, hogy gyermekkoruknak egy boldog, testi-lelki gyarapodással, örömködéssel teli, szép 

szakasza legyen. 

A KONK valamennyi dolgozója szeretettel várja, a 64 fő felvételt nyert óvodást és a 94 fő 

iskolást, a nyáron rendbe hozott intézményegységekben: óvodában, iskolában. 

Reméljük, hogy a bizalom, az odafordulás, megfelelő segítséget nyújt gyermeknek, szülőnek, 

pedagógusnap a sikeres, eredményes együttműködéshez, munkához. 

  

                                                                                      Reisz Mária-intézményvezető, igazgató 

 

Köszönet ! 
 
Köszönet mindazoknak, akik figyelemmel kísérték, észrevették, gratuláltak családomnak és 

nekem, hogy augusztus 20-án, Budapesten, a Kossuth-téren, 75 társammal közösen a Magyar 

Honvédség hadnagyává avattak, s letettük a tiszti esküt : „… a Hazáért mindhalálig…”. 

Hálával tartozom mindazoknak, akik büszkék rám, támogattak, segítettek abban, hogy 

katonamérnök lehettem.                                                                                        

                                                                   Békefi László, Balázs  

 hivatásos katona 

 

 

A petrei svábok kitelepítésének és a felvidéki magyarok 
betelepítésének 65. évfordulója 

 

A sors iróniája folytán a 

petrei svábok 

kitelepítésének és a 

felvidéki magyarok 

betelepítésének 65. 

évfordulója ugyanazon az 

időpontban van. Talán ez is 

mutatja, hogy az egyszerű 

emberek sorsa mennyire 

független a hovatartozástól 

és mennyire függő a 

mindenkori politika kénye 

kedvétől. Reméljük, a 

hasonló incidensek ma már 

nem történhetnek meg, de 

intő példaként ott vannak 

az emlékművek, ha valaki elfelejtené, milyen gyarló tud az emberiség lenni saját 

embertársaival. 

A megemlékezés egy ökumenikus istentisztelettel kezdődött és ezután koszorúzással kis 

megemlékezéssel fejeződött be. 

 
 


