
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pedagógusnapra 
 

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében őszinte tisztelettel 

köszöntöm az Újpetrén dolgozó óvónőket, tanítókat, tanárokat és a munkájukat segítő 

személyzetet a Pedagógusnap alkalmából. 

Mindennapi munkájukhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetőségek 

felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és megélt sikereket, 

optimizmust, a pedagógustársakkal együtt pedig jó csapatmunkát kívánunk.  

Szeretnénk, ha munkájuk során az ismeretanyag átadásán túl, személyiségükkel is 

hozzájárulnának ahhoz, hogy az újpetrei diákokból kiegyensúlyozott, boldog felnőttek 

váljanak, és ezáltal a település összetartó közössége erősödne.  

Munkájukért köszönet és hála. 
 

Mentovics Éva: 

Köszönöm  
 

Ő tanított betűt írni, 

megfogta a kezemet. 

Így bíztatottÍ: nehogy feladd! 

Ügyes vagy, ez megy neked. 
 

Mosolyával simogatott, 

dicsért kedves szóval. 

Ha valami rosszat tettünk, 

elég volt egy sóhaj… 
 

Ha az utcán átsétáltünk, 

kézen fogva vezetett. 

Ha valamit megkérdeztünk, 

máris jött a felelet. 
 

Mesét mondott, dalolt nékünk, 

kedves, csengő hangon. 

Víg dalait azóta is, 

ma is szinte hallom. 
 

E kis virág elmond mindent, 

amit én csak érzek. 

Az elrepült, dolgos évet 

így köszönöm én meg. 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Született: 

Fieder Szabolcs 2009. április 28-án, anyja neve: Török Ágnes 
  

Házasságot kötött: 

Dr. Kempf Edina és ifj. Kocsis János 2009. június 6-án 
 

Sporteredményeink a 2000-től. 
 

Közeleg a ballagás. Ez alkalomból számot vetettem eddigi eredményeinkről, mert 

iskolánk ballagó diákja Kerékgyártó Krisztián is köztük van. Két országos és négy 

megyebajnoki cím tulajdonosa és kitüntetést is kapott, mint a megye legjobb 

sportolója. 

Az utóbbi évtizedben három sportágban értek el tanulóink kiváló eredményeket. 

Atlétika, labdarúgás és lábtenisz.  

Négy országos bajnoki címünk van. Két országos ezüstérem és egy bronzérem. 

2005-ben fiú atléta csapatunk kitüntetést kapott „a megye legjobb sportolója” címmel. 

Lábteniszben az országoson az előkelő IX. hely volt fiainké. Az évek során 19 

megyebajnoki győzelmünk volt, ebből tíz csapat és kilenc egyéni, valamint számos II. 

és III. hely. 

Akikre a legbüszkébbek vagyunk: 

Lőrincz Zotán, Bősz Krisztián, Molnár Roland, Molnár Dávid, Görcsi 

György, Kerékgyártó Krisztián, Kovács Péter, Lőrincz Márk. 

 

A részletes eredményeket a falu honlapján meg lehet tekinteni. 

+ Görcsi György 2009. május 12. Pécs Megyei Diákolimpia Döntő III. hely 

kislabdahajítás: 57,32 m 

 Bali Tímea 

 Testnevelő 
 

 

Tisztelt Olvasó!  „Olvasói rovat” 
 

Az „Újpetrei Figyelő”-ben lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a falu 

egészét érintő bármilyen jellegű észrevételét, javaslatát az újság „Olvasói 

rovatában” megjelentethesse. 

Kérjük, hogy minden hónap 20-ig írja meg és adja le a körjegyzőségen. Csak 

névvel és címmel ellátott hozzászólásokat van módunkban elfogadni, és azokat 

közzétenni. 

A határidő után leadott leveleket csak a következő számban tudjuk figyelembe 

venni. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Pályázatok benyújtásáról döntött a képviselő-testület: 

 - körjegyzőség épületének felújítására 4.323.000,- Ft 

 - játszótér kialakítására a sportpálya mellett 1.384.000,- Ft 

 - közcélú munkához eszközök beszerzésére 813.000,- Ft 

 pályázati összeget igényel. 
 

- Elkészült a „Patakparti Pihenőben” a gyalogos közlekedéshez az út. Ezzel a 

Petőfi utcában lakók kérését teljesítettük. Az ott lakó felnőtteknek és gyerekeknek 

nem kell gyalogosan az országút szélén közlekedni, hanem biztonságosan érhetik 

el a Kossuth Lajos utcát a régi „Pintér-féle” háznál. 
 

A gyerekek ünnepe 
 

Májusban nemcsak az anyukákat ünnepeljük, 

mert ebben a hónapban van egy nap, amely a 

világ valamennyi gyermekének ünnepnapja. 

Ez a gyereknap. Óvodánk és iskolánk is 

gyereknapot tartott a Művelődési Házban. 

Szülök, nagyszülők részvétele mellet vidám 

gyereksereg népesítette be a házat és az udvart 

Kívánunk minden gyereknek vidám, önfeledt napot az év minden napjára. 
 

Tegyünk a falunkért, környezetünkért és legyünk büszkék rá! 
 

Sokat gondolkodtam azon, leírjam-e ezeket a sorokat, de végül úgy döntöttem, 

megteszem, hiszen a munka során mindenkinek jól esik egy-egy elismerő szó. 

Ismerősök, akik átutaznak Újpetrén vagy idejönnek, elismeréssel nyilatkoznak a 

faluról. 

Legutóbb – bár egy szomorú esemény miatt utazott ide – régi ismerősöm azt kérdezte: 

hogy csináljátok, hiszen itt mindenhol le van nyírva a fű a házaknál és a 

közterületeken is. Mindenütt virágok nyílnak, a középületek felújítva, a temető és 

környéke rendben, és most még az új park igazán méltó dísze Újpetrének. 

Azt kérdezte, hogy lehet, hogy itt nem húzgálják ki a virágokat? Itt nem rongálják meg 

az épületeket? Nem félünk, hogy a „Patakparti Pihenő” parkban a padokat, asztalokat 

tönkreteszik? 

Biztos, hogy nálatok, Újpetrén meg van a lakosság összefogása és az egymással 

szemben tanúsított felelősségtudat, mondta. 

Válaszként elmondtam, sajnos nálunk is van virágtépkedés, falfirkálás, csatorna 

összetörés. Őket, akik ezt teszik, nem az vezérli, hogy a falunk szép, virágos legyen. 

De azt is elmondhatom, hogy a falu lakói igenis szeretik a szépet és vigyáznak 

értékeinkre, hiszen ehhez nemcsak az önkormányzat anyagi támogatására van szükség, 

hanem a lakosság hozzáállására is. 

Sok-sok apró öröm teszi teljessé az emberek életét, például egy-egy elismerő szó, 

amely Újpetre minden lakójának szól. 

Kérek minden kedves falubélit, hogy a jövőben is tegyen meg mindent azért, hogy az 

itt élők szép környezetben éljenek, és legyünk büszkék is erre! 

„Egymásért csak együtt tehetünk hatékonyan!” 
 

 Gaszt Árminné 

 Polgármester 
 

 



Jó tanács! 
 

Mindnyájan tudjuk, hogy a gyógyszerek nagyon drágák. Egy meghűléses időszakban 

meginoghat a család anyagi helyzete, miközben a Természet körülvesz bennünket gyógyító 

ajándékaival. 

Fogadjuk el tőle, éljünk vele! 

Ilyenkor, nyár elején nyílik a bodza, a hárs és a pipacs. Illatukkal, színükkel, szépségükkel 

nemcsak szemet gyönyörködtető, lelket üdítő látványt nyújtanak, hanem kiváló 

gyógyhatásúak is. Mindhárom hatékony a meghűlés kezelésére izzasztó, köhögéscsillapító 

hatásával. Egyszerű, ízletes, olcsó gyógyítóink. 
 

 

 

FELHÍVÁS! 
  

Felhívjuk a lakosság  figyelmét, főként az egyedül élökét az 

alábbiakra: 

- Idegent ne engedjenek be a lakásba 

- Bármilyen szolgáltatásra hivatkoznak ne 

beszélgessenek velük a kapuba 

- Ne hangoztassák, hogy egyedül élnek 

- Mindig zárják a kaput, ajtót 

- Ha idegen embereket látnak a faluba “házalni” 

értesítsék a rendőrséget 

Sajnos megint megjelentek a faluba olyan emberek, akik villanyóra cserére és más 

szolgáltatásra hivatkozva kihasználják az idős embereket. Amíg 1-2 ember a kapuba kér-ad 

információt az ott élőtől, addig a többiek hátulról bejutva kifosztják a házat. Kérem Önöket, 

fogadják el ezeket a tanácsokat, mert sajnos csak így tudjuk kizárni ezeket az embereket 

lakóhelyünkről. 

 Bünmegelözési csoport 

 Ifj. Vezmárovics Béla 

Siklós, 2009.05.22  Csoport tag 
 

 

„Újpetrei Forma 1”   

avagy közlekedés itt nálunk 
 

 

Kisgyerekesek nagy örömére az újtelepen 

fekvőrendőrök lettek kiépítve. Igaz ez nem 

mindenkit érintett ugyanolyan pozitív módon, de 

minden nagykapu mellet van egy kiskapu és 

minden fekvőrendőr mellett sima az út. Mivel ez 

így már nem akadály, hanem inkább ügyességi 

pálya sokan az új pályacsúcs megdöntésére törekednek. 

 

Reméljük, ha sikerül nekik nem az egyikünk gyereke élete árán!  

 
Kérjük, aki lát ilyet illetve önmaga is egy versenyző, gondoljon a többiek épségére és 

lassítson vagy szóljon a másikra.  

 

Köszönjük! 

 
Következő számunkban a nyerteseket (pályacsúcs) név szerint is megjelentetjük 


