
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ismét Újpetre közbiztonságáról! 
 

Az elmúlt napok egyik estéjén a kultúrházba hívták a falu lakóit kötetlen beszélgetésre annak 

érdekében, hogy együtt közösen védjük meg értékeinket.  
 

Sajnos a jelenlévők száma 25 fő körül volt, ami meglepő, hiszen külön-külön mindenki 

háborog, ha a saját értékeit lopják el. Amikor pedig megbeszélhetnénk, hogy mit tegyünk, 

nem jönnek el. 
 

Igaz, a fórumot a képviselő-testület szervezte, ennek ellenére három képviselő úr nem jött el, 

amit a jelenlévők szóvá is tettek, mondván, miért várjuk el a falu lakóitól, hogy eljöjjenek, ha 

a képviselők sem jöttek el.  
 

A fórumon szó volt arról, hogy nagyon sokat kell tennünk azért, hogy biztonságban éljünk. 

Ezért mindannyian tehetünk. 
 

Például: 

- Ha valaki elmegy otthonról, szóljon a szomszédnak, figyeljenek a házára.  

- Az ajtókat, ablakokat mindig zárjuk be, ha nem vagyunk a lakásban. Ugyanúgy zárjuk az 

utcai kapukat.  

- Idegent, akár árus, akár más céllal akar a lakásba bejutni, ne engedjük be. 

- Ha gyanúsan viselkedő idegen személyeket látunk a faluban, szóljunk polgárőrnek, vagy 

a körjegyzőségre, akár telefonon is. 
 

A fórum célja részben az is volt, hogy a kis 

létszámmal működő polgárőrség létszámát 

növeljük. Ennek érdekében itt is kérek mindenkit, 

aki a 18. életévét betöltötte és büntetlen előéletű, 

jelentkezzen soraikba. Idősebbek és hölgyek 

jelentkezésére is számítanak. Nyitott szemmel járni 

nem a kor és a nem függvénye! 
 
 

Polgárőrnek jelentkezni lehet: 
 

 - Bazsó Lajosnál, 

- Kraft Ferencnél. 
 

 

A fórumon résztvevők abban állapodtak meg, hogy 2007. november 19-én (hétfőn) 18.00 

órára újból összehívjuk a falu lakóit, hiszen a közbiztonság az egész települést érintő gond.  
 

Ezért kérjük azokat, akik tanácsaikkal, tetteikkel segíteni szeretnének, hogy Újpetrén 

biztonságban éljünk, jöjjön el erre a kötetlen megbeszélésre, hiszen csak összefogva, közösen 

tudjuk ezt elérni. 



  

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt: 
 

Régert Edéné  Újpetre, Kossuth u. 93. 

Právicz Jánosné Újpetre, Jókai tér 17. 

id. Bari János  Újpetre, Kossuth u. 58. 

Ottó Ferenc  Újpetre, Kossuth u. 57. 

Köszönjük!  

 
A nyár folyamán a szárazság és a meleg nem kímélte a faluban, a 

virágtartókban lévő virágokat sem. Ennek ellenére egész évben 

díszítették községünket, mivel az itt élők is gondozták, locsolták 

őket.  

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A VIZITDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 
  

A rendelet értelmében amennyiben a biztosított nyugtával, illetőleg számlával igazolja, 

hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátásért, illetve járóbeteg-

szakellátásért vizitdíjat már 20-20 alkalommal fizetett, a 20. alkalom feletti ellátások 

után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzőtől visszaigényelheti. 
 

Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell elszámolni mind a háziorvosi (fogorvosi) 

alapellátás esetén, és külön kell figyelembe venni a kórházi napidíjat. Ezek nem 

összevonhatók. Emelt összegű vizitdíj visszaigénylésére nincs lehetőség. 
 

A visszatérítés iránti kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint 

illetékes jegyzőnél lehet előterjeszteni, legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül. 
 

A kérelem írásban vagy szóban terjeszthető elő, az ügymenet megkönnyítése 

érdekében formanyomtatványt rendszeresítünk, ami az ügyintézőtől kérhető. 
 

A kérelemhez csatolni kell: 

- a 20 alkalmat igazoló számlát, vagy nyugtát, 

- és a visszaigényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom feletti) befizetését igazoló számla 

vagy nyugta eredeti példányát. 
 

A kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező a visszafizetést postai úton, vagy 

személyes átvétel útján igényli. 
 

A hivatal a kérelemről 15 napon belül dönt. Amennyiben ez idő alatt nem hoz 

határozatot, a kérelmezőt a jogszabály alapján megilleti a kérelemben igényelt összeg. 
 

A vizitdíjról kiállított nyugta, számla csak akkor fogadható el, ha tartalmazza: 

- annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának, nyugtának minősül, 

- az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét, 

- a szolgáltatást igénybe vevő nevét és TAJ számát, 

- a megfizetett összeget, 

- a befizetés jogcímének megjelölését (háziorvosi vizitdíj, fogorvosi alapellátás 

vizitdíja, szakorvosi vizitdíj), fizetés módját, teljesítés időpontját, 

- számla vagy nyugta sorszámát. 



  

Óvodai hírek: 
 

Köszönjük minden óvódásunk nevében azt  a rengeteg gyümölcsöt, zöldségfélét amivel a 

szülők támogatják a gyerekeket, óvodánkat. Minden nap lehetőségünk van biztosítani a 

vitaminpótlást. 

Külön köszönjük Dékány Tibornénak Margit néninek akinek nincs is óvódás hozzátartozója, 

mégis meglepett bennünket több kosár almával. Köszönjük 
  

„ A gyereket szeretni, tisztelni, de főleg követelni kell tőle” 
 

 

Ez volt OTTÓ FERENC üzenete arra a kérdésemre, hogy mi lenne 

a te mottód Feri bácsi, ha az elmúlt éveket összegeznéd és üzennél a 

pedagógus társaidnak. 

Akkor még nem is sejtettem, sejtettük, hogy mire a riport kész a 

mindannyiunk Feri bácsija, Ferije, már nem olvashatja ezeket a rá 

emlékeztető sorokat. 
 

Feri bácsi, amikor felkerestem otthonában abból az alkalomból, hogy 

most szept. 29,-én Szegeden a József Attila Tudomány Egyetem 

Bölcsésztudományi Karán átvette az Aranydiplomáját, boldogan 

szinte megújulva mesélt az ünnepségről, életéről.  

Ottó Ferenc 50 éve szerzett a fent említett egyetemen Orosz- Magyar szakos középiskolai    

                                                        tanári diplomát. 

Beszélgetésünk során sok szép emlékkel, tapasztalattal, és ami a legfőbb, humorral fűszerezett 

elbeszélésében, óriási erőt, kitartást sugárzott, amikor az életéről, családjáról, munkájáról 

kérdeztem. 

1934. Július. 02-án Magyarbólyban született, három fiúgyermek középsőjeként. 

Édesanyja: háztartásbeli, édesapja: kovácsmester volt. 

- Tudod hármunk közül tesóim, szerintem okosabbak voltak, mégis valahogy én lettem 

diplomás a családban. – mondta. 

A mohácsi gimnázium után rögtön felvettek Szegedre és az első féléves kítűnő 

eredménynél rájöttem, hogy kisebb gőzzel is érek el jó eredményt. Így a csoportunk 

hamar jó hangulatú közösséggé verődött. 

Csoporttársaim legtöbbjével ma is jó baráti kapcsolatot ápolunk feleségemmel pl.: 

Sarkady Sándor – neked ismerned kell- író, költő, műfordító, gyermek veresei is 

vannak. 

Illia Mihály Irodalom professzor  

Juhász Antal Néprajzkutató, professzor 

Bernáth József professzor. 

Csöme Lajos és felesége mint legjobb barát 

PL. Halász Előd professzor tanított, aki a szótárakat fordította. 

Szóval a diploma után -amit 1957-ban gyorsan kézhez kaptunk, minden különösebb 

ünnepélyesség nélkül, csak gyorsan hagyjuk el a várost- álláshelyeket kínáltak és én 

Mohácsra szerettem volna kerülni, de a kérdésemre miszerint lakás van-e? 

Hát nem volt! 

1240 Ft –os kezdő keresettel nem szaladhattam messzire. 

Nagyharsányban volt hely és persze albérlet is. 

Öten kezdők indultunk neki a tanévnek abban a tantestületben. Ott ismerkedtem meg 

Fitt Máriával, akivel szerelem az első látásra-mondás szerint- egymásba szerettünk 

persze még augusztusban és februárban már meg is tartottuk az esküvőnket. 

- Jó választás volt, lakást is kaptunk mindjárt.- mondja folyamatosan Feri bácsi a fantasztikus    

            humorával. 

- Hogy hamar bekötöttük egymás fejét?- hát igazolnak a szép, hosszú,  tartalmas évek. 



  

Aztán jött a hír Újpetréről, Csízy Kálmán hívott, hogy Csapó Lajos és felesége 

nyugdíjba ment, jöjjünk a helyükre. 

1962- től kezdődött  el tanári pályafutásunk Újpetrén. 

Életem legboldogabb időszaka következett! 

A kezdet? 

Hát rám testálták a testnevelést is többek között, így harmadiktól-nyolcadikig azt is 

tanítottam. – Hajópadló, salak, 8-13
30

-ig folyamatosan óráim voltak, szóval a nagy 

betűs, tömény élet. 
 

Élményeim? 

Élmény volt dolgozni, rendkívül szerettem a tesit és talán a legjobb oroszos éveket, 

ahol- nem azért, mert te írod ezt, de a ti osztályotok volt a legjobb csapat- 7 jeles jó 

képességű oroszos volt. 

Fegyelmi problémám nem volt. 

Szorgalom, kitartás jellemezte a régieket és engem is. Így öröm volt a tanítás! 

Sajnos az akkori igazgató, Fehér Ferenc beteg lett. Leadta posztját és a megyei járás 

oktatási bizottsága élén Lantos Józseffel, engem nevezett ki igazgatónak. 

Eleinte győztem, győztünk helytállni, megfelelni hiszen megindult a teljes értékelés. 

Szakfelügyelők tömkelege, volt, hogy 8 esett egy napra. 

Nagyon jóba akartam lenni a tantestülettel és közösséget kovácsoltunk, a felső vezetés 

is meg volt elégedve. 

Akkori mottóm: barátságosan kérdezni, hogy lássák segíthetnek, tanácsot adhatnak, 

így is volt. Boldogan segítettek, segített a vezetés is. – nagy „politikus” voltam. 

Mondták is, hogy Újpetrére öröm jönni. 

Egyébként nem volt olyan poszt amit nem testáltak rám.  

TIT előadó, Hazafias Népfront tag, KISZ vezető, stb.stb.… 

Egyetlen tantárgyat nem akartam sohasem tanítani, történelmet!- na szerinted nem 

tanítottam? 

Ma is szívesen tanítanék, de úgy vélem már másként kellene, de menne! 

Nyugdíjba vonulásom óta - három műtét, lábadozás, amihez a tesis múltam nagyban 

visszaköszönt: erő, kitartás, egészség. 

- Fel is támadtál vagy kétszer papi- szól közbe Marika néni, aki közben- mint mindig-   

      süteménnyel, hozzávalókkal kínálja a vendéget. 

Hát igen - pár héttel ezelőttig, ha kedvemet is szegték a betegségeim körüli herce-

hurcák, egy biztos, az arany diploma, ( első hallatára talán még nem, de) a körülötte 

keringő izgalmak, telefonok, mind-mind az erőmet követelték, amit szívesen adtam 

aztán! 

Az átadó ünnepségen 56-an voltunk. 

A nagy plénum előtt név szerint, fontosabb élet,-út, szakasz ismertetővel, kiemelve  

az egyéniségünket, hívott a „ nagy „ asztalhoz minket a  Magyar Köztársaság nevében 

az arany diplomát átadni a Dékán Úr.  

Amikor az életperiódusok  megemlítésénél a dékán felolvasta, hogy 21 évig iskola 

igazgató voltam, felzúgott a hallgatóság. 

- Gratulálok Igazgató Úr!- mondta Ő.  

Az állófogadás méltó megszervezése, családtagok jelenléte és maga az aranydiploma 

kemény határozottsága - 

- Megható? Szép? Méltó?-  

Elmondhatatlan, és ahogy a feleségem mondta, elfelejtettem minden betegségemet 

azonnal, mondtam is –Anya most olyan vagyok mint akkor! 

- Drága Feri bácsi, nagy megtiszteltetés volt, hogy részese lehettem életednek, élményeidnek,  

            köszönöm. 
  

Újpetre, 2007-10-23                                          Erdeiné Csütörtök Teodóra 

       Egy volt tanítvány 
 

Sajnos, a cikk megjelenését már nem érhette meg. 


