
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lási Vorba „Jó Szó” Egyesület ezúton tudatja a lakossággal, hogy a 

Szabadság tér 31/a szám alatt irodát létesített. 

Segítséget nyújtunk a hivatalos papírok értelmezéséhez és kitöltéséhez. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Ügyfélfogadási idő: 8.00-14.00       Petrovics Zoltánné 

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület munkájáról! 
Tisztelt Érdeklődő, Olvasó! 

Egyesületünk idei programjai sem voltak szűkölködőek, hiszen már az eddigi fellépések, elfoglaltságok 

alkalmai is több mint 20-ra tehetőek szám szerint. Felléptünk: Hetvehelyen, Villányban, Harkányban, 

Kiskassán, Pereked, Nagykozárban, Villánykövesden, ezek közül volt, hogy egy helyre kétszer is 

visszahívtak minket más – más rendezvényre. Talán, ami mégis kiemelkedő és magasztaló élmény volt 

az Pécsett a Szent István téri nemzetiségi est fellépése volt, hisz nagyon izgultunk, készültünk és több 

száz ember tapsa, „Bravó” kommentálása tette rá a bélyegét munkánkra, hobbinkra  és nagyon büszkék 

voltunk magunkra, tanárunkra, lehetőségeinkre, falunkra, ahogy bekonferáltak bennünket. 

Újpetre hírét vittük Máriagyűdre is két alkalommal, amikor zászlónkkal, nemzetiségi ruhánkba öltözve 

vettünk részt a püspöki misén, ill. a Mária szobor és kegyhely 250. jubileumi zarándoknapján. 

Természetesen helyben is több alkalommal mutathattuk meg magunkat a református egyház által 

szervezett programon is, valamint a falunapon is.  

Büszkélkedhetünk már az ifjúsági fúvószenekarral is , hiszen az idén már ők is több alkalommal 

megmutathatták, hogy dolgoznak, zenélnek. 

Kézműveseink munkáit már jól ismerjük egy-egy kiállítás, program kapcsán és köszönet illeti őket, 

hogy a nemzetiségi öltözet kiegészítőit készítik, gyermektábor munkájában aktívan részt vállalnak. 

Megújulásukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kiállításokra járnak, megismerni más-más 

technikákat, ötleteket és legutóbb Szentlászló német kultúrájával, kiállításaival ismerkedtek meg, jó 

kapcsolatot ápolva az ott élő tagsággal. 

A nyár után a kis „után pótló” táncosok is folytatják munkájukat, de mivel a szünetben is volt 

fellépésük, ezért sokan a nyáron is aktívan táncoltak a próbákon. 

Itt köszönjük meg mindazoknak, akik jó hírünket viszik, támogatnak bennünket. 

  Az egyesület nevében: Erdeiné Csütörtök Teodóra – egyesület elnök 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt: 

Szászvári Györgyné  Újpetre, Petőfi u.45. 

  

Született: 

Tamaskó Barnabás an.: Sóstai Erika. Szül: 2013.07.31. Újpetre, Ady E.u.51. 
 

 

Hírek Óvodánkról! 
 

A nyári hosszú szünet után- ami van akinek hosszú, van akinek rövid volt- augusztus 26-án kissé 

megújulva, gyönyörű rendben sorakozva a játékok, várták új és régi játszópajtásaikat, óvódásokat. 

A nagytakarításért, rendért, odaadó és kreatív hozzáállásukért köszönet illeti dadus nénijeinket - Irénke , 

Szilvi néni-,  önkormányzati közmunkásoknak  – Ibolya, és Timi néni-, amivel hozzájárultak, segítették, 

hogy nyitásra környezetünk szebb legyen. 

Az idén is sok segítséget kaptunk az önkormányzattól és az ott dolgozó szakemberektől, az ifisek ,- és 

közhasznú munkásoktól.  

Gyermekeinket a már megszokott helyeik fogadták, felnőttek tekintetében pedig két új óvó néni is várta 

őket. Csuka Marika óvó néni szerződését nem hosszabbította meg és egy másik pécsi óvodába folytatja 

munkáját, innen is sok sikert kívánunk neki. 

Új óvó nénijeink pedig : Czakóné Strausz Erika nemzetiségi óvodapedagógus Egerágról, valamint 

Sasváriné Siklósi Erika óvodapedagógus Kozármislenyből. Nekik is sikeres munkát kívánunk ezúton is 

itt nálunk Újpetrén. 

Óvodánk létszáma a 2013-14-es tanévben sem igen változik hisz 32-32 fő létszámmal dicsekedhetünk 

mindkét csoportunkban a Szivárvány ill. Tekergőbe. 

Ami nagy változás mégis az az, hogy – a törvény értelmében a Fenntartó Társulás döntése alapján  -,  

egyik csoportunk német nemzetiségi maradt és ez a Szivárvány csoport,( ahol két nemzetiségi 

óvodapedagógus látja el a feladatokat, iskola előkészítést, )és a magyaros csoport pedig a Tekergő 

csoport. Természetesen mivel gyermekeink több éve hallanak német nyelvet, tanulgattak, ezért a másik 

csoportnál sem marad el teljesen a német nyelvű iskolára való felkészülés. 

Szeptemberi programjainkat, csoport szülői értekezleti időpontokat és egyéb információkat az oviban ill. 

Újpetre honlapján is közzétesszük. 

 Vidám új tanévet kívánok az óvoda nevelőtestülete és közössége nevében:  
 

      Erdeiné Csütörtök Teodóra – mb.óvodavezető 

 
 

Kedves Újpetreiek! 
 

Többen érdeklődtek, hogy lehet-e még az ingyenes német tanfolyamhoz 

csatlakozni. Természetesen a már futó tanfolyamokhoz nem lehet, azonban ha összejönne legalább 12 

érdeklődő, akkor egy késő őszi kezdéssel megpályázhatnánk egy, vagy akár két tanfolyamot is. Az egyik 

lehetne kezdő, a másik középhaladó, -természetesen olyan szinten kezdenénk a haladó tanfolyamot, 

amilyen szintet a csoport a szintfelmérésen teljesít. Csoportonként tehát minimum 12 fő szükséges, a 

maximum csoportlétszám: 16 fő. Kérek tehát mindenkit, akit érdekel ez a lehetőség, hogy ezt jelezze 

felém a 30/8271809-es telefonszámon, vagy a sarkanyfr@gmail.com címemen, illetve személyesen a 

Kossuth u. 12. szám alatt! E hírt nem csak újpetrei, hanem a környező falvakban lakó ismerőseinkkel is 

megoszthatjuk, hiszen már most is többen vannak, akik e településekről járnak ide német órára. 

 

Szeretettel: Németh Ferenc református lelkipásztor 

mailto:sarkanyfr@gmail.com


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  

Az óvoda vezetésére a fenntartó önkormányzatok pályázatot írtak ki. A pályáztatás eredménytelenül 

lett lezárva. A törvénynek megfelelően új pályázat kiírására került sor. Szeptember 1-től december 31-ig 

az óvoda vezetőjének Erdeiné Csütörtök Teodórát bízta meg az óvodát fenntartó társulás társulási 

tanácsa. 

 
  

Iskolánk hírei 
 

 A szeptemberi tanévet az iskola 99 tanulóval kezdi meg. Egy évre Grünfelder Boglárkát bízta 

meg a Siklósi Tankerület az iskola vezetésével. A tantestületben annyi változás történt, hogy a 

negyedikeseket Szabó Anikó helyett Dobronyi Ilona tanítja, az új informatika tanár pedig Gódi 

Mátyás lett. 
 

 Az első és az ötödik osztályban bevezetésre került a hit- és erkölcstan tanítása, melynek 

keretében a gyerekek heti egy órában római katolikus vagy református hitoktatásban vesznek 

részt. 
 

 A mindennapos testnevelés az 1., 2., 5. és 6. osztályt érinti. Nekik heti 4 testnevelés órájuk és 

heti egy német nemzetiségi táncuk lesz. 
 

 Az új Köznevelési Törvény értelmében minden tanulónak délután négy óráig az iskolában kell 

tartózkodnia, ez alól a szülő kérhet felmentést. A nyilatkozatok kiosztása és begyűjtése az első 

héten történik. 
 

 Sajnos a tankönyveket nem tudtuk az előzetesen meghirdetett időpontban kiosztani, mert 

országosan rendelkeztek arról, hogy minden iskolában szeptember 2-án oszthatják a könyveket. 

A kellemetlenségekért utólag is elnézést kérünk.  
 

 Júliusban Útravaló – MACIKA pályázat keretében 5 tanulónak tanulmányi ösztöndíjra 

pályáztunk. Döntés még nem született. 
 

 

 Immár harmadik éve, hogy Tám László fotóművész, tanár pénzösszeggel jutalmazza meg 

iskolánk egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos tanulóját.  

Májusban vetítéssel egybekötött ünnepségen kapták meg a jutalmukat a kiválasztott  tanulók. 

Idei díjazottak:  Bartonicsek Norbert (4. osztály)      

 Jánosek Barbara (7. osztály) 

Az előző két tanévben Magyar Szandra, Riger Márk, Harsányi Gréta és Grünfelder Borbála 

részesült pénzjutalomban. 
 

 Zámbó Dávid az országos diákolimpia döntőjében 100m-es síkfutásbana nagyszerű 8. helyet érte 

el. Gratulálunk ehhez a teljesítményhez! 

Az atlétika kis iskolák megyei döntőjén nagy fölénnyel nyert a 6 fős fiú 3 próba csapatunk. Ezzel 

kivívták az országos döntőbe jutást, melyet Zánkán rendeztek meg, ahol a fiúk szintén remekül 

szerepeltek. 

Csapattagok:Bartonicsek Norbert, Jozipovics Martin, Szabó Balázs, Laczkó Levente, Farkas 

Viktor, Zámbó Dávid.  
 

 



Roma nap a Patakparti Pihenő parkban 
  

Augusztus 17-én ebéddel egybekötött roma napi rendezvényt tartottunk. 
 

A Patakparti Pihenőnél déltől gyülekeztek az érdeklődők. A bográcsból finom illatok szálltak fel és a 

gyerekek boldogan szaladgáltak a parkban. A zene és a tánc csalogatta az embereket. 

Az esemény egy finom bográcsban főzött gulyáslevessel indult. Mindenki élvezettel fogyasztotta az 

Anni néni által készített sűrű ételt. 
 

Aztán vidám vetélkedők kezdődtek. 
 

A csokievő-versenyen először a kisebbek, majd a nagyobbak egyaránt maszatosan nevetve küzdöttek az 

édesség mihamarabbi lenyeléséért. 

Ezután, hogy a finomságokat leöblítsék a szörpivó-verseny következett, ebben a versenyszámban kivétel 

nélkül mindenki remekelt. 

A lufifújó-versenyt a kicsik nagyon élvezték, főleg miután lufiosztásba torkollott. 

A legtöbb játékban volt felnőtt forduló is, de az utolsó, egyik legviccesebb verseny, csak az érettebb 

korosztálynak szólt. Ez volt a lángos-evő verseny. A tejföllel megkent felkötött finomságok megevésével 

hosszasan küzdöttek a versenyzők, míg győztest lehetett hirdetni. 
 

A versenyek után táncbemutatót láthattunk néhány fellépő előadásában, a bemutató végén bárki 

csatlakozhatott a gyönyörű ruhákban táncoló fiatalokhoz. Ezt többen meg is tették! 
 

A rendezvény teljes ideje alatt jelen volt és egészségügyi tanácsadást végzett Ági néni, a  védőnőnk. 

Mindenki aki szerette volna, megtudhatta milyen magas a vérnyomása, mekkora a testsúlya, hány 

százalék a víz és zsírtartalom a testében, és ez milyen mértékben utal túlsúlyra vagy soványságra. 
 

A műsor záró felében Kosztics József roma nótákat játszott, többen énekkel kísérték. 

 

Habár kevesebben jöttek el, mint ahány főre számítottunk, a hangulat kiváló volt. Kivétel nélkül 

mindenki jókedvű, felhőtlenen délutánt töltött el. Reméljük következő alkalommal többen jelennek meg. 

 

Cigány Nemzetiségi önkormányzatunk köszönetet mond az Újpetrei Gazdák támogatásáért, 

Vezmárovics Ferencnek a kihangosításért, Hosszú Gyuri bácsinak és feleségének Anni néninek a finom 

ebédért, Ági védőnőnek a tanácsadásért és a Lási Vorba „Jó Szó” Egyesületi tagok segítségéért. 
 

        Petrovics Zoltánné 

 

Változik a háziorvosi ügyeleti ellátás 
 

A Siklósi Kistérségi Társulás tanácsülésén 2013. június 13-án az a határozat született, hogy 2013. július 

1-től Siklóson a gyermek szakorvosi ügyelet megszűnik. Ennek oda pedig az, hogy nincs elég 

gyermekorvos a társulás területén, aki ügyeletet vállalhatna, a területen kívülről pedig nincs aki 

ügyeletet vállalna. Ez azt jelenti, hogy július 1-től a háziorvosi ügyeleten alkalmanként csak egy 

ügyeletes orvos (felnőtt háziorvos) látja el a betegeket, felnőtteket és gyerekeket is. Emiatt valószínű, 

hogy a várakozási idő növekedni fog, hiszen az orvosnak az ügyeletet felkereső betegek mellett a házhoz 

hívásokat is el kell látnia.  Ezért ezúton is türelmet kérek az ügyeletet igénybe vevő betegektől, és 

célszerűnek tartanám, ha csak valóban indokolt esetben fordulnának az ügyelethez (pl. nem többnapos 

panaszokkal, vagy elfelejtett gyógyszert feliratni). Az ügyelet helye és ideje nem változik, a Siklósi 

Kórház területén működik, hétköznapokon délután 16.00 órától reggel 7.00 óráig, pénteken délután 

14.00 óráétól hétfő reggel 7.00 óráig, valamint ünnepnapokon. Telefon: 72/351-016. 

 

Azért is, hogy minél kevesebbszer kelljen az ügyeletet igénybe venni, minden kedves olvasónak jó 

egészséget kíván az Önök háziorvosa: Dr. Nagy Péter 


