
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Ha szerda - akkor Club” 
 
Ez a szlogenje annak a maroknyi csapatnak, 

akik most tartottuk „évzáró” estünket és a 

névnaposaink köszöntését. Nálunk ez is 

szokássá vált.  

Kik is vagyunk? 

Azok, akik megmaradtunk és összetartunk a 

volt Nyugdíjas Clubtagjai közül. Mindig volt valaki, aki bíztatott bennünket az együtt maradásra. 

Esténként ki-ki a saját kézimunkáját hozta magával, vagy éppen egyforma, új feladatnak álltunk neki. 

Szívesen vállaltuk az asztalterítők beszegését vagy az óvónők kérésére sváb népviseletbe öltöztettünk 

babákat. Játékokat, bábokat is készítettünk, készítünk ma is nekik. 

A nyári tábor alkalmával, örömmel vártak bennünket a gyerekek, mert tudták, hogy kedvükre való 

meglepetés vár rájuk, amit csinálni fogunk. Büszkén vitték haza 

a bojtbabákat, a sodort zsinórt és egyéb ügyességi munkákat. 

Szívesen jövünk össze szerdánként, hisz legtöbben 

egyedülállóak vagyunk és közösségbe kívánkozunk. Az 

együttlét mindig feltölt bennünket. Jókedvvel, vidáman 

vagyunk együtt. 

Emlékezünk a régi-régi időkre, szokásokra, ételekre, recepteket 

hallunk egymástól, melyeket rögzíteni is szeretnénk!  

Köszönjük a segítséget azoknak, akik biztosítják, támogatják 

fennmaradásunkat (Önkormányzat, Német Hagyományőrző 

Egyesület). Külön hálával mondunk köszönetet Erdeiné Csütörtök Teodórának, aki nemcsak egyesületi 

hátteret, anyagi támogatást biztosít, hanem önfeláldozóan felkutatja a látnivalókat, és el is visz oda 

megnézni, tapasztalni, azt. Itt köszönjük a kisbuszt is.  

A legutóbbi Liptódi és Sombereki kirándulásunk felejthetetlen volt! 

Következő ilyen kirándulásunk Véménd, Palotabozsok, Geresdlak lesz. 

Ezt a csapatot érdemes lenne felduzzasztani! 

Szeretettel hívunk, várunk minden ügyes kezű asszonyt, lányt, aki szereti a közösséget és tud azonosulni 

az e fajta „hobby”-val. A nyári szünet után szeptember 3.án találkozunk újra. 

     „Szorgos Kezek” kézműves kör tagjai 



Köszönetmondás 
Mivel az idei jótékonysági bálunkat tavasz helyett őszre szerveztük, és egy olyan zenész csapatot 

hívtunk meg mi is, akiket minden környékbeli bálozó szeret, ezért –hála a Harold Zenekarnak, és 

rajongótáborának, de legfőképpen Istennek- eredményességét és hangulatát tekintve az eddigi egyik 

legjobb bálunkért adhatunk hálát a fentieken kívül támogatóinknak, és mindenkinek, aki megtisztelt 

minket jelenlétével. 

Eleinte egy kicsit aggódtunk, hogy marad-e valami a parókiaszépítésre a költségek kifizetése 

után, de –hála a felajánlóknak- sok ajándékot sorsolhattunk ki, és belépőjegyet, valamint tombolát 

értékesíthettünk, így záráskor 86.530 Ft-ot könyvelhettünk el a parókia külső szépítésének elkezdéséhez. 

Hadd illesse hát köszönet támogatóinkat, felajánlóinkat az alábbiak szerint: mindenek előtt az 

Újpetrei Önkormányzatnak köszönjük meg a termet, és a felajánlásokat, és ismét meg kell állapítanunk 

(és ezt örömmel tesszük), hogy az Újpetrei Önkormányzat és a Német Önkormányzat rendületlen, és 

folyamatos jóindulatát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már a következő kulturális 

programunkra is megtették felajánlásukat, amely program Kulcsár-Székely Attila színművész október 6-

i előadása lesz a művelődési házban. 

De visszatérve jótevőinkhez, szeretnénk köszönetet mondani még az alábbi cégeknek, 

magánszemélyeknek is kedves felajánlásukért: Agritour Kft, Újpetrei Gazdák, Gaszt Árminné, Butty 

Piroska, Obermajer Mini ABC, Ritterné Manyika boltja, Tom Market, Takarékszövetkezet, Bernyák 

Renáta, Kovács Nándiék, Ilcsa kozmetika, Kraft Ferenc, Haraszti pincészet, Csalami Tibor, Dréher 

söröző, Muzslai Róbert, Boróka Patika, Török Tibor és Klárika, Két Szekér Vendéglő, Hoffmanné 

Császár Évi és férje, Ruppert Szilvi, Stix Béla, Bóka András, Bóka Lehel Álmos és Ilona, Somogyi 

Imréné, Vida Róbert és családja, Némethné Bényei Katinka, Erős Anett és Régert Brigitta. Külön 

kiemelt köszönettel tartozunk Somogyi Imréné Kati néninek és Pásztor Ilonának, akik végig mindent 

megtettek a bál sikeres lebonyolítása érdekében. 

Köszönet a fiúknak és Zsombók Marikának a teremrendezésért, és mindenkinek, aki segített, ill. 

részt vett a bálon. 

A református hívek nevében: Németh Ferenc lelkipásztor 
 

Elmúlt a nyár elmúlt, 

nagyon hamar!  
Még magam előtt látom az izgatott 

gyerek arcokat ahogy várják a 

bizonyítványt, még hallom ahogy kérdi a 

kisfiam, " Anya hányat alszunk a Táborig? 

" 

A Táborig, ami nélkül nem indulhat 

el a  Nyár, ami olyan sokat jelent 

gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

Ez a nyár is így kezdődött. Két hét tele jókedvvel, kalanddal, kihívásokkal, játékkal 

,kirándulásokkal. 

Igazán változatos programmal töltötték meg a gyerekek napjait a táborvezetők és segítőik. 

Kézműves foglalkozásokkal,sok sporttal,ügyességi játékokkal ,strandolással és kirándulással, 

becsempészett német szókinccsel, kötötték le az amúgy virgonc csapatok energiáit. Haza egy 

élményekkel teli fáradt csemete érkezett aki alig várta,hogy lefekhessen mert akkor hamarabb itt a 

reggel ami egy újabb napot jelentett a Táborban. 

Sok szülő is ott volt , nekik is kikapcsolódást jelentett az amúgy fárasztó munkával teli nap. 

Valljuk be nem egyszerű egy zsák bolhát felügyelni ,etetni,szórakoztatni. 

A fénypont a záróeste volt, zseniális műsorral,énekkel,tánccal,zenével és az elmaradhatatlan 

tábortűzzel. 

Itt az Ősz. Hűvösek az esték ,de ezeket a sorokat írva érzem ,sokunknak akik ott voltunk, ha a 

táborra gondolunk újra nyár költözik a szürke napjainkba! 

Harasztiné Bóka Emőke Lilla - szülő 



Óvodai hírek 
2014. augusztus 25-én kicsik és nagyok örömére megkezdte nevelési évét az Újpetrei Óvoda. 

Az elmúlt nevelési- ill. tanévben kisebb változások következtek be az óvoda személyi és tárgyi 

feltételeiben. Elsősorbanfenntartónknak köszönhetően, támogatóink közbenjárásával az Újpetre és 

Környéke Óvodásaiért Közalapítvány jóvoltából, ill. IPR pályázatból. 

Személyi feltételeinket illetően német nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógusi 

álláshirdetésünkre sajnos megfelelő pályázat nem érkezett be. Ebből kifolyólag ezen álláskeretet 

szerződéses állással tudtuk betölteni, Simon Csabáné- Rita néni- személyében.  

Az óvoda udvarán elhelyezett játékokon és tárgyi eszközeinken, az óvoda épületén a nyári nagytakarítási 

időszakban dadusnéniknek (Szilvi néni, Irénke néni), az önkormányzati karbantartóknak, ill. a fenntartó 

által biztosított közmunkásoknak köszönhetően a javítási, festési feladatok a tervek szerint 

megtörténtek.Nagy örömünkre szolgált, hogy ezt az évet csoportszobáinkban már új szekrényajtókkal 

kezdhettük, melyek nem csak dekoratívak, de praktikusabbak is a régieknél. Beltéri ajtóinkat egy ötletes 

megoldással újították fel, szépek és átláthatóságot biztosítanak az eddig elrekesztett területeken is. 

Új lengőhintával bővült az udvari játékok sora, ill. már meglévő faelemekből „lépegető” kialakításával 

szépítettük a gyermeki környezetet.  

Gyermekeink biztonsága érdekében az óvoda kapuját mágneszárassá alakíttatjuk át, mely várhatóan már 

az októberi hónapra felszerelésre kerül. 

Pályázati segítséggel megvalósításra kerül egy só szoba kialakítása is, mely kiemelt fontossággal bír 

programunkban megfogalmazott értékeinkben. 

Remélhetőleg további tevékenységünk, terveink is ilyen támogatást nyernek, mellyel biztonságosabbá, 

modernebbé, esztétikusabbá tehetjük környezetünket (új kerítés felhelyezése az óvoda udvarán, udvari 

fejlesztő játékszerek alatti homok fokozatos lecseréléseütéscsillapító burkolatra -gumitéglára). 

Köszönet minden támogatónknak, segítőnknek!  

Pedagógusaink programunknak megfelelően, maximális törekvéssel kezdték meg a nevelési évet, 

melyben helyet kapnak különböző érdekes programok, projektek: 

Októberi hónapban: 

 állatok világnapjával kapcsolatosan: 6.-án  11.00. kezdettel –„Hangoló” előadás 

: 6.-10.-ig projekthét (állatok világhete) 

 22.- 31.-ig iskolai őszi szünet, az óvoda ezen időszakban NYITVA tart.  

 31. (péntek) 8.00.- Nevelési értekezlet (nevelés nélküli munkanap), az óvoda ZÁRVA van. 
 

Tisztelt Olvasók! 
 

A 2010-2014. választási ciklus befejezéseként szeretnék a már megszokott módon összefoglaló 

tájékoztatást adni az elmúlt évekről.  

Sok munka volt abban, ahogy a falu fejlődését és gyarapodását igyekeztünk segíteni. Folyamatosan 

kerestük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a falut szolgálják.  

A 2010. évi induló pénzkészlet felhasználásával és a pályázati lehetőségek kihasználásával sikerült 

olyan fejlesztéseket, beruházásokat és beszerzéseket megvalósítani, melyek az itt lakók életminőségét, 

életkörülményeit javították. 

Néhány említésre méltó ezek közül, a teljesség igénye nélkül. 
 

A középületek felújításának folytatásaként az óvoda és iskola tetőfelújítását, nyílászárók cseréjét és az 

épület szigetelését végeztük el.  Az egészségháznál szintén kicseréltük a nyílászárókat, ami már igazán 

szükséges volt. A községháza északi homlokzatát leszigeteltük.  A kultúrházban a még régi tetőt 

újítottuk fel, a konyhánál ajtót cseréltünk, megtörtént az elektromos vezeték cseréje is. A temetőben lévő 

kopott, gödrös út aszfalt rétegeket kapott.  

Az orvosi rendelő előtt parkolót alakítottunk ki, a Szent Háromság szobornál kivezető földesútnál lévő 

hidat felújítottuk, biztonságosabbá tettük.  
 

Lakossági kérés teljesítéseként az iskola és az Ady utca közötti járdát felújítottuk ( a régi a csúszós úton 

veszélyes volt) és közvilágítási lámpákat szereltettünk fel. Így az őszi és téli időben sötétedés után is az 



Ady utcában lakók biztonságosan közlekedhetnek. A fiatalok kérését meghallgatva és teljesítve az iskola 

alatti pálya megvilágítása is megtörtént. 
 

Szintén a fiatalok kérése volt, hogy a már évek óta kialakított Ifjúsági Klub elé – ahol jól érzik magukat 

– padot és asztalt tegyünk ki, így jó időben az épület előtt is tudnak együtt lenni. 
 

A Petőfi utca lakói kérték és a kérés teljesítéseként „fekvőrendőr” lett kialakítva, ezzel a gyerekek és 

idősek testi épségét óvjuk. 
 

A kisgyerekek, a fiatalok és a felnőttek sportolási lehetőségeit szeretnénk segíteni azzal, hogy a régi 

teniszpálya helyén „gumilapos” pályát alakítottunk ki. Az időjárás miatt a munkák eltolódtak, de a pálya 

felfestése és kapuk kihelyezése után mindenki használhatja, aki sportolni szeretne. (tenisz, kézilabda, 

kispályás foci ….) 
 

 A település sport és kulturális életének elősegítésére az önkormányzat támogatást nyújtott a faluban 

működő egyesületnek. Ez állt rendszeres támogatásból illetve egy-egy rendezvényük támogatásából.   
 

Több utat felújítottunk, rendszeresen kátyúmentesítettünk. A falu északi részén lakók (Jókai tér, Kossuth 

u.) régi kérésének megfelelően a kiskassai buszmegállótól a faluig járda építését kezdtük el, mely 

folytatása jogszabály változásból adódó engedélyek megszerzése után folytatódik és megvalósul. 
 

Az önkormányzati kötelező feladatok elvégzéséhez új kisteherautót, új traktort és pótkocsit, valamint a 

munkákhoz szükséges fűnyírókat és eszközöket vásároltunk. 
 

Fontos a községben lévő műemlékek megóvása ezért felújítottuk a Szent Háromság szobrot és a falun 

kívül lévő szoborcsoportokat (Kápolnánál, Palkonya felé). 
 

A régi buszmegálló helyén új buszmegállókat építettünk. 
 

A községben élő családok élete sem volt könnyű ezekben az években és ma sem az. Gondok vannak 

bőven, anyagi gondok, betegségek, munkanélküliség és még sorolhatnám. De Újpetre az „otthonunk” a 

gondok ellenére is, és fontos hogy tiszteljük és segítsük egymást.  
 

A gondok enyhítésére másik lényeges törekvésünk volt és ma is a segélyek és támogatások megtartása, 

sőt a lehetőségek szerinti növelése volt. Községünk takarékos gazdálkodása lehetővé tette,  hogy minden 

munkanélkülit,  aki kérte közmunkásként alkalmazni tudtunk. Ehhez felhasználtuk a már kialakult 

kapcsolatainkat és biztosítottuk az önerőt. 
 

A nyári iskolai szünetben diákokat foglalkoztattunk. Pályázatunknak köszönhetően élelmiszer segélyt 

tudtunk osztani a falu lakóinak. Az iskolai szünet alatt 35 gyermek számára ingyenes ebédet 

biztosítottunk. Téli tűzifára pályáztunk és osztottunk ki. Tudom, hogy sokkal több fára lett volna 

szükség, hiszen sokan rászorulók lennének. Az idősekről sem feledkeztünk meg, minden évben 

vendégül láttuk őket kis műsor keretében. Mivel egyre több idős él egyedül – mert a gyerekek külföldön 

dolgoznak – ezért még egy házi gondozó lett felvéve hogy segítse az időseket. 
 

A közbiztonság javítására újra alakult a polgárőrség. Köszönet azoknak, akik szabadidejüket feláldozva 

igyekeznek védeni a falu és a családok javait. 
 

Az elmúlt években a képviselő-testület igyekezett mindent megtenni a falu fejlődéséért. 

Nyilván munkánk során egy-egy döntés egyéni érdeket is sértett, de a képviselő-testületnek mindig a 

falu érdekét kell néznie. Kaptunk kritikát is, ha ez okos és segítő szándékú volt, akkor megfogadtuk és 

tanultunk belőle. De visszajelzésként elismerő szavakat is kaptunk. 
 

Köszönöm a képviselő-testület nevében mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, 

vállalkozóknak, egyházaknak, önkormányzati dolgozóknak, egyesületeknek, nemzetiségi 

önkormányzatok képviselőinek akik az elmúlt években segítették munkánkat. 
 

Kérem, hogy 2014. október 12-én menjenek el szavazni, mert szavazatukkal Önök Újpetre jövőjéről 

döntenek! 

      Gaszt Árminné 

      polgármester 


