
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pedagógusnapi köszöntő  
 

A pedagógusnap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük az óvoda és iskola 

dolgozóit és köszönjük áldozatos munkájukat a közösség valamennyi óvodása, diákja, 

szülője és lakója nevében. Hálásak vagyunk, hogy nap, mint nap féltő okos szóval, de 

ha kell, segítő szigorral bővítik gyermekeink ismereteit, nyesegetik vadhajtásaikat, 

adnak nekik biztos tudást és tartást az életben, a koruknak megfelelő eligazodáshoz. 

 Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoznak, amikor 

fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük, 

és a mindennapokban példaként állnak előttük. 

 Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, a hiábavaló erőfeszítés, de sok 

siker, megannyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még 

egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó - vagy jókor kimondott - szónak. 

Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, 

amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. 

 Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a 

társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja 

betölteni feladatát, csak csapatként lehet a gyerek 

biztos jövőjének záloga. 

Kívánjuk, hogy e nagy csapat minden tagja egymást 

segítve teljesíteni tudja ráháruló feladatát, közös 

ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül 

mindannyiunk jövője érdekében. 

 Engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetünket 

és hálánkat! Az Önök munkája nagyon értékes egész 

közösségünk számára. Sok erőt, türelmet és kitartást, jókedvet és örömet kívánunk 

hozzá! 

 A 2009/2010-es tanév végeztével megköszönjük valamennyi pedagógusnak és 

az oktatás-nevelésben dolgozó valamennyi munkatársnak gyermekeink érdekében 

végzett áldozatos munkáját, helytállását. 

 A közelgő nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést, a következő tanévre szakmai 

munkájukhoz sok sikert kívánunk mindenkinek! 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester  



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Házasságot kötött: 
 

Sóstai Erika és Tamaskó Péter 2010. május 15-én 
 
 

Gyermeknap után 
 

Kedves Gyermekek! 
 

Tudom, hogy nemcsak gyermeknapon, hanem az év 

minden napján tudjátok, érzitek, hogy a szüleiteknek 

fontosak vagytok. Hogy mindig mellettetek vannak, hogy 

bármikor számíthattok rájuk. 

Szüleitek, nagyszüleitek, tanáraitok szeretete és odafigyelése természetesen messze túlmutat a 

mai napon. Tegnap is ugyanúgy szerettek benneteket, mint ma, és holnap is ugyanúgy fognak 

szeretni. Az odaadásuk is ugyanakkora volt és lesz, legfeljebb a kifejezés formái változnak! 

Az odaadásuk nem lehet folyamatosan látványos vagy hangzatos: olykor rejtőzködő, de 

mindenképp ott van minden mozdulatuk, gesztusuk, szavuk mögött. Ott van a feddőn felemelt 

kezükben, a rosszalló fejcsóválásukban, az összeráncolt homlokukban is. Higgyétek el, hogy a 

szigorúságuk és hajthatatlanságuk is ugyanabból a bölcs és megértő szeretetből fakadt, mint 

adott esetben az engedékenységük. 
 

Kedves Édesanyák, Édesapák, Nagymamák és Nagypapák! 
 

Kívánom, hogy az év minden napján gyönyörködhessenek gyermekeikben, unokáikban! 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester  

 

Jávorka Csaba Igazgató Úr 

nyugdíjba megy! 
 

Gyermekeim iskolás évei alatt ismertem meg 

Jávorka Csaba igazgató urat, aki több 

évtizedes munka után most nyugdíjba megy. 

Jávorka Csaba 1973-ban szerzett magyar-

történelem szakos tanári diplomát a Pécsi 

Tanárképző Főiskolán. 

Munkája, nevelői, tanári tevékenysége 1971 

óta köti Újpetréhez. 

1985-ig az Általános Iskolában tanított, 

emellett a Művelődési Ház Igazgatója is volt. 

1985-1990-ig tanácselnök, 1990-1994 között polgármester volt Újpetrén. 

1994-óta a helyi Általános Iskola igazgatója. Ezen időszak alatt egy intézményi vezetés alá 

került az óvodai nevelés és az iskolai oktatás. Vezetése alatt indították el az intézményben a 

képesség kibontakoztató és integrációs oktatást. 

2009-ben a fenntartó önkormányzatok felterjesztésére Teleki Blanka díjat kapott. Ezzel az 

állami kitüntetéssel ismerték el több mint három évtizedes munkáját. 

Az újság hasábjain keresztül szeretném én is megköszönni a szülők nevében áldozatos, 

odaadó munkáját. Bölcsessége, problémamegoldó képessége hiányozni fog. Gondjaink, 

problémáink megoldásában mindig segítségünkre volt. Reméljük, hogy nyugdíjas évei alatt is 

megtalálja további célját, és tevékenyen tölti majd idejét. 

 Ehhez a szép, új élethez jó egészséget, hosszú életet kívánok mindannyiunk nevében. 

  

 Kurucsai Dezsőné 

 szülői munkaközösség elnöke 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- A májusban hirtelen leesett csapadék hatására községünkben is aggasztó helyzet alakult 

ki. A település északi felén a bezúduló vizet az árkok nem tudták elvezetni, és a víz a járdákat 

ellepve az épületeket veszélyeztette. Okozója volt a hirtelen jött nagy mennyiségű víz. Ehhez 

hozzájárult az, hogy az árkokba (főleg a hidak alatt) sok törmelék, illetve szemét gyűlt össze, 

ami akadályozta a víz elfolyását.  

Ez a gond már az elmúlt időszakban is jelentkezett. Akkor is, és most is a közútkezelő 

szakemberei a falu Pécs felőli részén a közút alatt egy vízelvezető cső elhelyezését tartanák 

jónak. 

Ez a közútkezelő dolga és költsége lenne. 

Az önkormányzat a kialakult helyzet leírásával és fényképekkel történő bemutatásával kérte 

az áteresz kiépítését a közút kezelőjétől. Választ még nem kaptunk. 

Szeretném megköszönni azoknak az újpetreieknek, akik azon a vasárnapon - pihenés helyett - 

az utcán voltak, a zuhogó esőben és szélben csurom vizesen mindent megtettek azért, hogy a 

lakóházakat megvédjük. 

KÖSZÖNET ÉS HÁLA NEKIK! 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester  
 

- Ahogy már tájékoztattuk Önöket, a fenntartó négy önkormányzat által benyújtott sikeres 

pályázati összegből és saját forrásból az óvoda épülete a nyár folyamán felújításra kerül. 

A munka során a tető felújítására, a nyílászárók cseréjére és az épület külső szigetelésére 

kerül sor. A munka 2010. július 5-én kezdődik és augusztus 29-ig tart. Az óvoda ezen időszak 

alatt zárva lesz. Az óvodába járó gyerekek szüleivel az óvoda vezetője a gyerekek ellátását 

egyeztette. 

 

- Az önkormányzat pályázatot nyert el nyári gyermekétkeztetésre. A program keretében 

17 fő gyermek részesülhet ingyenes ebédellátásban. 

 

Falunap 2010 
Az idén augusztus hóban községünkben Falunapot tartunk. Ezen a napon a régi és a mai falusi 

életet szeretnénk bemutatni. Ennek keretében a régi falusi életben használat eszközökből egy 

kiállítást szerveznénk.  

Ehhez kérném a falu lakóinak a segítségét. Akinek régi kézi, gépi eszköze van, amit 

valamikor régen használtak, kérjük, a kiállítás idejére adja át nekünk. 

Természetesen vigyázunk rá és a kiállítás után visszaadjuk a tulajdonosoknak. Aki ilyen 

eszközökkel rendelkezik (pl. szecskavágó, morzsoló, stb.) és szívesen átadja a kiállítás 

idejére, kérem jelezze Petruska Mihálynak (Újpetre, Kossuth u. 1.) vagy az önkormányzatnál.  

Előre is köszönjük! 
  

 Gaszt Árminné 

 Polgármester 
 

Kisebbségi önkormányzati választások 

 

2010. őszén ismét lehetősége lesz annak, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 

törvényben meghatározottak szerinti kisebbséghez tartozik, hogy részt vegyen a települési 

kisebbségi önkormányzati választáson, melynek időpontja megegyezik a helyi önkormányzati 

választások időpontjával. Ahhoz, hogy a választáson szavazhasson, a választópolgárnak 

kérnie kell felvételét a kisebbségi választói jegyzékbe. Ezt 2010. július 15-én 16.00 óráig 

teheti meg a kérelem nyomtatványon, melyet minden választópolgár részére május 31-ig 

megküldtünk. Egyéb tudnivalókat a nyomtatvány mellé kiküldött értesítő tartalmaz. 

 

        Helyi Választási Iroda 



Ismét kiváló eredmények az Újpetrei 

Iskolából! 
Pécs 2010-05-19 Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő 

Diákolimpiai Bajnok 

Fiú 60 m síkfutás III. kcs.: I. hely LŐRINCZ MÁRK 8,1 s,  

Fiú távolugrás: I. hely LŐRINCZ MÁRK 494 cm,  

Fiú súlylökés IV. kcs V. hely VIDA VALENTIN 10,87 m  

 

 

Kis Iskolák Atlétika Megyei Döntő 

Pécs 2010. 05.27. 

   III.hely Újpetre fiú csapat 3 próba 
(jobbról alsó sor)  Laczkó Levente Kovács 

Krisztián Vass Dániel Lőrincz Márk Kresz 

Krisztián Horváth Krisztián 

  
Gratulálunk!  
Szurkolunk a budapesti Országos Döntőn, köszönjük fiúk, megint öregbítettétek iskolánk jó hírét. 

 

 

 

 

 

 

 

 


