
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent idején 
 

Minden évben az advent idején - bármilyen hőmérsékletet mutathatnak a hőmérők – szívet 
melengető érzés esténként a falu utcáin sétálni. Sorra gyúlnak 
ki a fények, a házakban adventi dísz kerül az asztalra, várva a 
karácsonyt. 
A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, 
bezárnak a boltok, leáll a forgalom, és mindenki igyekszik 
családi körben tölteni Karácsony ünnepét. A Karácsony a 
béke, a szeretet, a család ünnepe. Ilyenkor a nagy rohanásból 
lelassulunk és több időt szakítunk szeretteinkre, 
embertársainkra. Alkalmat kerítünk egymás meglátogatására, 
a beszélgetésre, ami sokszor többet ér mint a legdrágább 
ajándék. 
A Karácsony légköréből nehezen tudja kivonni magát az embert. Karácsonykor az egész világ 

másként viselkedik, mint az év során bármikor. Mindenki próbál 
jobban odafigyelni a másikra. A szeretetnél drágább ajándékot az 
ember nem kaphat, és jó volna ha mindig ilyen ajándékkal lepnénk 
meg egymást. 
 

Kedves Újpetreiek! 
 

A község képviselő-testülete nevében kívánok a község minden lakójának 
szent, áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés boldog, 
eredményekben gazdag Új Esztendőt. 

 

Kívánom, hogy a 2016-os évben is a szeretet, az összefogás, a másik tisztelete jellemezze 
mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét! 
  

       Gaszt Árminné   Polgármester 
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Kedves Szülők! 
 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§ (3) bekezdés ba) pontja, 
valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24.§ (1) bekezdése 
lehetőséget biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak arra, hogy nemzetiségi nevelést-
oktatást biztosító intézményt tartsanak fenn. A Német Önkormányzat Újpetre ezzel a 
jogával élni kíván, és társulva a Kiskassai Német Önkormányzattal, a Pécsdevecseri 
Német Önkormányzattal valamint a Palkonya Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
kezdeményezték az iskola és az óvoda fenntartói jogának átvételét a Klebersberg 
Intézmény-fenntartó Központtól illetve az Újpetrei Óvodai Intézményi Társulástól. A 
fenntartói jog átvételének célja az iskolai oktatás helyben tartása és a magasabb állami 
támogatás elérése. Az átalakításból a szülők és gyermekek semmit sem fognak 
észrevenni, ugyanaz az intézmény ugyanazokkal a pedagógusokkal, óvónőkkel fogja 
várni őket. A fenntartó váltás egy hosszú folyamat, a megfelelő engedélyek beszerzése 
után 2016. szeptember 1-vel történhet meg. 
 

      Reisz Mária   német önkormányzat elnöke 
 

 

Tisztelt Ebtartó! 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: 
állatvédelmi törvény) 42/B.§ (1) bekezdése ebösszeírásra kötelezi az önkormányzatot, 
mely szerint 3 évente kell a kutyákat lajstromba venni. Az utolsó ebösszeírás 2012. év 

végén történt, ezért az idei évben szükséges az ebeket 
összeírni. 
Az ebösszeíró adatlap átvehető a Községházán, továbbá 
letölthető a település honlapjáról. 
 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a 
Hivatal részére az alábbi módokon: 
levélben postai úton, az ügyfélszolgálaton személyesen, 
 
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. 
december 15. 

 

         
Újpetre Község Önkormányzata 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a szociális tűzifa 
kiosztásáról. 
A kapott szociális keretet megtoldotta az önkormányzat 30 m3-vel, vagyis 87 m3 tűzifát 
biztosít az igénylőknek. A pluszként vásárolt tűzifa és az összes szállítási költség terheli 
az önkormányzatot, melynek összege 890.000,-Ft. Az összesen  kiosztásra kerülő tűzifa 
értéke 1.590.000,-Ft.  A tűzifát megrendeltük, de annak leszállítása későbbi időpontban 
történik, így a kiosztás is csak később lesz. 
 
 
 

AZ ÚJPETREI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
 
 

Az idei évben is megrendeztük az immár hagyományosnak mondható szülők nevelők bálját. A 
siker most sem maradt el, olyan sokan összegyűltünk, hogy már nem mindenkinek jutott 
ülőhely. A hangulatról csak annyit, hogy a zenekar egy óra ráadást adott, de a vendégek még 
utána is maradtak. A bevételt részben a tantermek felújítására, részben a tanulóknak programok 
szervezésére fordítjuk. Köszönjük mindenkinek, aki pénzbeli adományával vagy tombola 
nyereményével támogatta iskolánkat.  
Szintén jól sikerült rendezvényünk volt az óvodával közös Márton napi felvonulás is, amely – 
már hagyományosan – a Kultúrház udvarán közös zsíros kenyerezéssel végződött. Köszönjük 
azoknak a lakosoknak, akik utunk során édességgel kínáltak minket. 
Az ősz folyamán két pályázat is véget ért iskolánkban. A tavalyi tanévben kezdődött a teljes 
körű iskolai egészségfejlesztést célzó TÁMOP pályázat, amely során számos helyi és központi 
program valósult meg.  Az iskolai délutáni rendezvények nagyon jól sikerültek és tanulóink 
szívesen folytatnák az érdekes foglalkozásokat. Két nagyrendezvényünk is volt, az alsósoknak 
sport, a felsősöknek egészség témában, melyre hívtunk külsős előadókat is. Központi 
rendezésben Orfűn, Pécsett és Kaposváron vettünk részt jobbnál jobb programokon, A 
programok kapcsán 3 millió forint értékben kaptunk és kapunk sportszereket, műszaki árukat, 
irodaszert, kulacsokat, uzsonnás dobozokat, érmeket stb. 
A másik, szintén TÁMOP-os pályázat a nyelvi és közösségi fejlesztéseket célozta meg. Ennek a 
pályázatnak a keretében iskolánkból 33 tanuló ingyen táborozhatott. Szerveztünk a vokányi 
iskolával közös sportnapot és családi napot, a 8. osztályosoknak felvételi előkészítőt 
matematikából és magyarból, a 7. és 8. osztálynak előadássorozatot az internet biztonságos 
használatáról és német nyelvi szakkört. 

 
Grünfelder Boglárka   megbízott igazgató 

 
 

November 23-án elindult a kóstolós, főzős foglalkozásunk a 
kultúrházban. Köszönjük az ételek elkészítőinek a finomságokat. 
Következő összejövetel várhatóan  
december 14 én lesz.   
 

                                                                           Reisz Mária- 
könyvtáros 

 



 

Kedves Olvasó! 
 
Egyesületünk tánccsoportja, mint azt 
már sokan hallották, tapasztalhatták- 
az idei évtől nagy változáson ment 
keresztül. Új táncoktató, koreográfus 
segíti csoportunk munkáját Tóth 
Vivien személyében, aki Babarcról 
jár hozzánk. Fiatal kora ellenére 
nemcsak kiváló pedagógus 

vénájával, de  gazdag ötleteivel is segíti hagyományőrző, ápoló munkánkat. 
Megújult lendülettel és csapattal próbálunk minden pénteken este a kultúrházban. Az idei 
évet előreláthatólag 18-20 fellépéssel zárjuk. 
Egyesületünk kézműves csoportja és a nyári nemzetiségi hagyományokat ápoló táborunk 
gyűjtőmunkája révén szeretnénk egy helyi Újpetrei sváb ételekből összeállított és egyéb 
érdekességekkel fűszerezett receptfüzetet kiadni, mely Ottó Marika néni ötletéből, 
Gergely Nusi-néni aktív segítésével helyi jellegzetes ételekből,a kis közösség munkájából 
születik. 
Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ebben a munkában valamint az állandó 
kiállítás létrehozásában segítették az átörökítő munkánkat. Feladatunk ezek megőrzése és 
az egyesületre bízott tárgyak megóvása, gondozása. 
Ifjúsági fúvószenekarunk működése kis időre szünetel, mivel karvezetőnk újabb kis 
zenésznek adott életet. Innen is kívánunk neki és családjának erőt, egészséget és ne 
feledje… visszavárjuk. Zenészeinket pedig kérjük addig is gyakoroljanak szorgalmasan. 
Csoportjaink összejövetelei, próbái nyíltak, mindenkit szívesen látunk, aki érdeklődik 
tevékenységünk iránt. 
       Erdeiné Csütörtök Teodóra egyesület elnök 
 
 
November 21-én, szombaton 15 órai kezdettel részt vettünk Szajkon egy múltat 
idéző előadáson. 
 Történész elevenítette fel az elmúlt 80 év eseményeit, túlélők unokái meséltek 
nagyszüleik és sorstársaik átélt borzalmairól, majd a rajkai Schwartzwald német 
hagyományőrző egyesület magyar- német nyelvű műsorral emlékezett a „Malenkij 
Robotot” végigszenvedettekre.  A műsor közben virággal köszöntötték Halbich Anna 
néninket és még egy szajki túlélő bácsit. A rettenetes események helyi áldozataira egy-
egy égő mécsessel, valamennyi áldozatért egy nagy gyertya lángjával emlékeztünk.  
A rendkívül szuggesztív előadás valamennyi résztvevőt mélyen érintett. 
A helyiek jóvoltából a vendégfogadás után megmutatták nekünk kilencünknek, a több 
mint 1500 óra társadalmi munkával és igen jelentős pénzösszeggel helyrehozott csodás 
tájházat. Aki teheti látogassa meg!                                                 
      Német önkormányzatunk képviselői 
 



 
Decemberi programok: 
 
 
 

December 5.  16:00.  Mikulásjárás az Ifjúsági Klub 
szervezésével  
December 9.  17:00.  KönyvtárMozi a könyvtárban, film: Te rongyos élet 
December 12 Iskolai projekt nap lesz 
December 14 Főző Klub elötte13:30-kor lesz Mézeskalács sütés a Kultúrházban 
December 18.  délelőtt közös iskolai-óvodai karácsony a templomban 
December 19  16:00.  Adventi koncert, műsor és vásár 
 
  

Nyugdíjas est után…… 
Az önkormányzat idén is megrendezte az immár hagyománnyá vált nyugdíjas estet. 
Örültünk, hogy sokan eljöttek. Jó volt látni, hogy milyen jól  el tudnak beszélgetni, egymással, akik 
bizony az év során talán nem is találkoznak. A műsor és a finom vacsora mindenkinek tetszett. A rohanó 
és bajjal teli hétköznapok között jó volt néhány órát együtt eltölteni. A műsor meglepetése volt a 
gyógytornára járó asszonyok „zumbás” fellépése, amit itt is köszönök a „fellépőknek”. 
 
        Gaszt Árminné polgármester 
 
Régert Balázs (15 éves) már negyedik éve díszgalambtenyésztő és folyamatos versenyeken vesz részt 
ill. hívják kiállítani, hiszen 12 évesen az első megmérettetésen "Fajta és kiállítás" győztes lett. 
Elismerésként oklevelet és számtalan kupát hozhatott már el. Balázs már Németországban, 
Horvátországban is kiállíthatott és ez időtájt (nov.27-29) Romániában is szurkolhatunk neki. 
Gratulálunk, csak így tovább! 
 
 

Köszönöm 
 

Férjem halála nehéz helyzet elé állította a családot. Szeretném megköszönni a polgármester 
asszonynak az emberi hozzáállását és segítő készségét. Az önkormányzat képviselő-testületének 
is köszönöm a segítséget.         
 

Szendi Ferencné 
 

Időpont: December 9. szerda 17:00 
 

 Film: Te rongyos élet 

 (16+, színes, magyar filmdráma, 111 perc, 1983) 
 

 Helyszín: Újpetre Könyvtár 



 

ÓVODAI HÍREK: 
 
Óvodánkban az idei évtől 56 gyermek kezdte meg a nagybetűs óvodai életet.( Újpetre:34; 
Pécsdevecser:2; Peterd:8; Kiskassa:2; Palkonya:8; Vokány:2 ) Nagy örömünkre Palkonya is 
csatlakozott most már körzetileg is társulásunkhoz. 
További jó hírünk, hogy nemzetiségi óvó nénink is van, Hartmann Bettina személyében, aki 
jelenleg gyakornoki státuszát kezdte meg. Kívánjuk, hogy találja meg számítását 
intézményünkben és gazdagítsa óvodánkat tudásával, személyiségével. 
Ahogy minden évben ilyenkor, kis „zárszámadást„ tartunk, és felmérjük eredményeinket, 
teendőinket a továbbiakra nézve. 
Programjainkat, ahogy évközben itt már megjelentek a szülői, támogatói elismerésről szóló 
vélemények, mi is eredményesnek mondhatjuk és persze mindig kicsit hozzátéve, javítva 
hagyományosnak, nagyon jól sikerülteknek minősíthetjük. Az óvoda iskola szétválása ellenére 
megtartottuk a jó kapcsolatot, és az óvoda-iskola átmenet kapcsán a közös programokat, 
teendőket is (Márton nap, világnapok, jeles napok, előadások, barkácsolások a német egyesületi 
tagokkal is…). Óvodai közösségünk innovatív, elhívatott hozzáállását mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy újabb és újabb közösséget formáló, hírünket öregbítő kapcsolatot tartunk fenn 
partnereinkkel.  
 2015-ben a következő tárgyi felszerelésekkel, eszközökkel fejlődött óvodánk: az udvarunkon 
elhelyezett játékokon és tárgyi eszközeinken, az óvoda épületén a nyári nagytakarítási 
időszakban dadus néniknek (Szilvi néni, Irénke néni), az önkormányzati karbantartóknak, ill. a 
fenntartó által biztosított közmunkásoknak köszönhetően a javítási, festési feladatok a tervek 
szerint megtörténtek. 
Az elmúlt tanév munkatervében meghatározott feladatok, fejlesztések megvalósítása 
maradéktalanul megtörtént. Az új tanévet már így kezdhettük: parketta felcsiszolva, lakkozva 
mindkét csoportban (Kornfeld apuka jóvoltából), bútorzat parkettavédő kupakokkal felszerelve, 
felnőttek részére kulturált, természetes fénnyel rendelkező étkező/kávézó kialakítva (Jávorka 
apuka jóvoltából), sószoba kiépítve a logopédus, ill. fejlesztő szobából, udvari játékok baleset 
veszélyességi szempontból átvizsgálva /fenntartói/, valamint gumilapos ütéscsillapítás a 
komplex mozgásfejlesztő fajáték alatt kialakítva. Udvarunkban új ivókút kerül elhelyezésre 
Felóber család jóvoltából tavasszal.  
Tehettük mindezeket a fenntartó társulás, szülői segítség és az óvodai közalapítvány jóvoltából.  
Itt szeretném megköszönni a Társulásunk Polgármestereinek, a Képviselőknek, a Német 
Önkormányzatoknak, a Szülőknek, és a Támogatóinknak mindennemű támogatást, segítséget. 
Ahogy tavaly adventben az idén is nagy szeretettel hívjuk, várjuk egy rövid látogatásra, az 
irántunk, intézményünk, munkánk iránt érdeklődőket.  
További terveink: 

• Aknafedőlap akadálymentesítése 
• eszközkészletünk folyamatos karbantartása, javítása. 
• Klímaberendezés szükségességének felmérése 
• Udvari játékok fejlesztése /bővítés/ 
• Ergonomikus székek, bútorok vásárlása 
• Homokcsere 
• Informatikai eszközök fejlesztése, cseréje 

 
Az Intézmény dolgozói és óvodásaink nevében: Erdeiné Csütörtök Teodóra óvodavezető 


