
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai Hírek: 
 

Óvodánkban is, mint ahogy minden közoktatási intézményben most van/lesz év vége, lezárul a 2013-14 

es tanév! Persze nem köszöntjük az újévet és megyünk karácsonyi szünetre, (hiszen jön a várva várt 

nyári szünet,) hanem évzáróra és óvodai búcsúzásra, ballagásra készülünk!  Ilyenkor nagyon sok dologra 

visszatekintünk, hogy is zajlott az év,  mit is csináltunk, jól csináltuk e, kell e változtatnunk a jövőt 

tekintve. Az „utolsó”szülői értekezleten minden óvó néni összegezte a nevelési évet és a szülők 

egyetértettek az elhangzottakkal!   

Konklúzió: sűrű, olykor nehéz és mégis összefogott, szép évet zárhatunk!  Gyermeklétszámunk 63 volt 

az év során, ebből 22 gyermek iskolába megy,  beíratott új gyermek 16, így a 2014-15-ös tanévben 

(szeptember elsejétől folyamatosan) 57 főt tervezhetünk. Csoportjaink összetételét (vegyes 

életszervezésű) a nagyon eltérő korosztályok és a szülői elégedettség is indokolja. Személyi 

adottságaink: 5 óvodapedagógus (ebből 2 német nemzetiségi) és 2 dajka 

 

Az Önkormányzatok segítségével biztosított volt egész évben az állandó takarítónői-, kisegítő dajkai-, 

ill. karbantartási munkák ellátása. Nagy megelégedésünkre a napi étkezést, ellátást a HétFogás Fogadó 

biztosítja. 
 

Záró programjaink:  

Évzáró műsor Szivárvány csoportban 30-án 16 órai kezdettel, 

Évzáró műsor a Tekergő csoportban, ballagással egybekötve 5-én 15.30-kor 

Új gyermekek szülőinek értekezlete: június 11-én 13 óra 

Nagytakarítási szünet: Július 28 – augusztus 22. ig 

 

Itt szeretnénk megköszönni a szülőknek, fenntartóknak, támogatóknak a segítő, megértő, 

támogató hozzáállását intézményünkhöz és bízva a további együttműködő jó kapcsolatban búcsúzunk 

záró programjainkkal a tanévtől. A nyárra kívánunk jó pihenést, balesetmentes szép nyarat mindenkinek 

és várunk mindenkit augusztus 25-től ill. új gyermekeinket a megbeszéltek alapján.  
 

Az Óvoda dolgozói nevében: Erdeiné Csütörtök Teodóra - óvodavezető 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt:  

Kurucsai László Újpetre, Ady u. 18. 

Kálcsevics Gyuláné Újpetre, Kossuth L.u. 44. 
 

Született:  

Kovács Armandó,  anyja neve: Sztojka Kitti Újpetre, Szabadság tér 44.  

Született: 2014. február 28-án. 

Varga Máté, anyja neve: Armbruszt Melinda Újpetre, Szabadság tér 42. 

Született: 2014. április 4-én. 
 

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kurucsai Lászlót utolsó útjára elkísérték, 

síremlékét virágokkal halmozták el, gyászunkban , fájdalmunkban velünk voltak. 

Kurucsai család 
 

Gázszolgáltatási szünet 
Értesítjük a község lakosságát, hogy a FGSZ Zrt. éves tervszerű karbantartást végez a Pécs II gázátadó 

állomásán 2014. június 05-től reggel 6 órától 2014. június 06-ig reggel 6 óráig. 

A fenti időszak alatt a gázátadó állomásról ellátott felhasználási helyeken a gázszolgáltatás szünetel, 

vagy szünetelhet. 

Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, melyet ezúton is köszönünk. 

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Köszönet! 
Dr. Nagy Péter, háziorvosunk, köszönetet mondott Német Önkormányzatunknak a defibrillátorért, 

mellyel 2014. május 5-én újraélesztett egy újpetrei lakost. 

A készüléket német önkormányzatunk 2008-ban nyerte a Német Belügyminisztérium által kiírt 

pályázaton, több más, a háziorvosunk számára használatra átadott egészségügyi felszereléssel. 

Örülünk, hogy segíthettünk/ segíthetünk: 

  Német Önkormányzat Újpetre  Képviselőtestülete 
  

Csiripelték a madarak.  
Gergely Boglárka:  a Keszthelyi Helikon versenyen aranyérmes lett – Trióban, fuvolán. 

Balassagyarmaton, országos versenyen II. helyezett lett csapatával. 

Ezeken túl csodálatos hanggal megáldott tehetség. 

Több mint 10 éve működik településünkön a Siklósi Zeneiskola kihelyezett tagozata. A 2013/14-es 

tanévben két újpetrei klarinétos növendék vett részt a tanulmányi versenyen.  

Kovács Renáta a Baranya megyei Továbbképzős Tanulók Találkozóján kiemelt arany minősítést 

kapott. 

Grób Laura Hanna a Kaposváron ötödik alkalommal megrendezett  „Csupor László” Dél-

Dunántúli Regionális Fafúvós Versenyen, melyen Zala, Somogy, Tolna, és Baranya megye növendékei 

vettek részt , első helyezést ért el az I. korcsoportban. 

Felkészítő tanáruk Koch Ivett, zongorakísérőjük, Agárdiné Hohmann Anette voltak.  

Grünfelder Balázs 

Megyei Irinyi János kémia versenyen I.helyezett lett – országos 31. 

 Zrínyi Ilona matematika versenyen megyei I. helyezett – országos 19. 

Kenguru országos matamatika versenyen 6. helyezett lett. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

A kormány 2014. március hónap „az adósságkonszolidációs részt nem vett településeknek fejlesztések 

támogatására” pályázatot írt ki. Ez azt jelentett, mivel Újpetre községnek nem volt hitele ezért a 

kormány így támogatta a települést. Ez a keret a lakosságszámhoz mérten 20 millió Ft volt, amit 

meghatározott célokra lehetett megpályázni. A képviselő-testület döntésének megfelelően Újpetre mind 

a 20 milliót leigényelte és meg is kapta.  

A célok amire a forrást kaptuk: 
- járda felújítás 
- híd felújítás 
- út felújítás 
- homlokzat és tető felújítása 
- gyerek sport tevékenység fejlesztése 
- traktor és pótkocsi beszerzése 

  

A fenti munkák az év során megvalósulnak. 
 

 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelő rendszer kiépítésére. A pályázati összeg 7.660.000,-

Ft, melyhez önrészt nem kell biztosítani. 

 
  

Most az önkormányzati hivatal épületébe is betörtek… 
 

A betörés a legnagyobb vihar idején történt. Az elvitt értékek, készpénz és 

ingóság 6 községi önkormányzat és 5 nemzetiségi önkormányzat tulajdona volt. 

Újpetre Község Önkormányzata teljes kára a biztosító által megtérül. 
 

Felháborító, hogy akár magánszemélytől vagy önkormányzattól illetéktelenek 

értékeket vigyenek el! 
 

Bízunk benne, hogy a betörő vagy betörők személye és az ő segítőjük-

informátoruk a rendőrség hathatós munkájával felderítésre kerül, hogy a jövőben a község lakossága 

nyugalomban élhessen.  
 

 

Használtruha-gyűjtő-konténer 
Az ECO-TEXTIL Alapítvány kérésére az Önkormányzat jóváhagyásával használtruha-gyűjtő-konténer 

lett kihelyezve a településen az Ady utca északi elején (Ady utca 1. szám mellett). 

Arra kérnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált, tisztára mosott textíliát, ruhaneműt, táskát, 

lábbelit és nem használt játékot helyezzék el ebbe a gyűjtőkonténerbe. 

A gyűjtőkonténerbe helyezett adományok karitatív célokat szolgál ! 

ECO-TEXTIL Alapítvány megbízásából 

Royal Intertrans Kft. 

 

H I R D E T M É N Y 
Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy 

2014. június 01-15. között kéményseprő – ipari közszolgáltatás elvégzésére kerül sor. 

Kérem, hogy a fenti időpontban tartózkodjanak ingatlanaikban, illetve a szolgáltatást elvégző személy 

munkáját ne akadályozzák. 

Megértésüket és segítségüket megköszönve; 

 

 



Felhívás 
 

 

Az újpetrei Német Önkormányzat pályázatot hirdet, az I. világháború 

kitörésének 100. évfordulója alkalmából. 

 

Pályázni lehet az I. világháborúhoz kapcsolódó: 
- tárgyi emlékkel / fénykép, pénz, övcsatt, váll-lap, zászló stb./, 

- írásos dokumentummal ill. annak másolatával, 

- magyar vagy német nyelven írt történettel. 

Pályázhatnak: 
-  jelenlegi,  ill. volt újpetrei lakosok és leszármazottaik, 

- az újpetrei iskola tanulói, 

- Újpetrén dolgozó személyek, 

-  községünkben működő civil szervezetek. 
 

Pályázati határidő: 2014. július 15. 
 

A pályázatokat, német önkormányzatunk tagjainál lehet leadni. 
További információ a 06/30/4560.576 telefonszámon kérhető. 

Az összegyűlt anyagot, az augusztus 23-án tartandó Falunap alkalmából  

 

kiállításon mutatjuk be. 

A legértékesebb, legérdekesebb pályázatokat jutalmazzuk. 
A tárgyi emlékeket és a dokumentumokat, a kiállítás után, tulajdonosaiknak 

visszaszolgáltatjuk. 
 

 „Falvaink Ékköve a Templom” programsorozat első állomása: Újpetre 
A Magyarországi 

Németek Pécs-Baranyai 

Nemzetiségi Köre és 

a BARANYA MEGYEI 

NÉMET 

ÖNKORMÁNYZAT 

szervezésében egy jól 

sikerült rendezvénynek 

voltunk tanui Újpetrén. 

Zenei és egyházi 

programok mellett a 

helyi Nemzetiségi Óvoda 

és Nemzetiségi 

Egyesület Tánccsoportja 

és Zenekara is fellépett. 

A helybeliek és a 

környékbeliek is jól szorakoztak és élvezték a programokat. Jó lenne hogy ebből a húsvéti programból 

egy hagyomány születne 


