
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus napra 
 

Szeretettel köszöntöm a tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat, dadusokat, az oktatási 

intézmény valamennyi munkatársát pedagógusnap alkalmából. 
 

Nehéz és tiszteletreméltó pályát választottak. Útjuk során fél lábbal a mennyországban 

érezhetik magukat, fél lábbal pedig a pokolban. Egyszerre állnak köztiszteletben, szeretetben, 

ugyanakkor bármikor kerülhetnek nehéz, megalázó helyzetbe. Hiszen kiszolgáltatottak 

gyereknek és szülőnek egyaránt. Mindennap meg kell felelni az elvárásoknak, elsősorban a 

saját maguk által felállított mércének, másodsorban a gyerekek, a szülők és a pedagógus 

társaik elvárásainak. Nem könnyű feladat. Naponta, óránként kell hitelesnek maradni, 

érdeklődést fenntartani és a tudást átadni. 
 

Nem elég a lexikális tudás, egyéniségnek, jó embernek kell lenni. Arra mindig emlékszünk, ki 

segítette, egyengette utunkat kemény szigorral, de szeretettel. 
 

Amikor a napi gondok és problémák kedvüket veszik, Önök is gondoljanak a mosolygó, 

sikerektől boldog gyermekarcokra. 
 

A jó pedagógus optimista, kissé idealista, mert hiszi, hogy képes a világot szebbé és jobbá 

tenni. 
 

Kívánom, hogy mindennapjaikat hassák át az apró örömök és sikerek. Naponta ölelje át 

Önöket szerető gyermekkéz, nézzenek fel ragyogó, hálás gyermekszemek és kapjanak a 

szülőktől elismerő szavakat. Mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a 

mindennapok csatáit. Köszönöm munkájukat és kívánok további sok sikert, nagyon sok erőt, 

kitartást, jó egészséget. 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

KONK óvodájának, iskolájának tervezett programjai: 
 

Június: 

11.-13.                         Osztály kirándulások 

12. kedd                      Német népismereti kirándulás a felső tagozatosok részvételével 

15. péntek 8 óra          Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 

15. péntek 10. óra       Ballagási ünnepség az iskolában 

15. péntek 8 óra           Nevelési értekezlet az óvodában. Az óvoda zárva 

18. hétfő                      Nyári tanítási szünet első napja. / Tanítási szünet aug. 31-ig/ 

18. hétfő 8 óra            Tanévzáró nevelési értekezlet az iskolában 



ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Elhunyt: 

Hauszmann Péterné Újpetre, Kossuth u. 3/A. 

Bajusz Tiborné Újpetre, Ady u. 28. 

id. Vári Gábor Újpetre, Szabadság tér 24. 
 

Az eboltással kapcsolatban… 
 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 

előírja az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó szabályokat.  
 

Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. 

Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen 

saját költségén minden naptári évben magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást 

követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség 

ellen beoltatni. 

Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. 
 

 

A NÉP ÜGYVÉDJE 
 

Az újpetrei művelődési házban páratlan hét csütörtöki napján 8.30-10.30 között 

ingyenes jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállalnak pécsi ügyvédek. Azon rászorulók 

vehetnek igénybe jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme azt indokolja, és 

olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.  
 

A jövedelemigazolásokat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányokat, a 

szociális rászorultságot igazoló okmányokat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák 

magukkal. 
 

Legközelebbi ügyfélfogadási időpontok: 

2012. június 7. 

2012. június 21. 

2012. július 5. 

2012. július 19. 

2012. augusztus 2. 

Játékgyűjtést szerveztünk az iskolában. 

Arra kértük a gyerekeket, hogy  legalább egy darab jó állapotú, 

de már megunt vagy "kinőtt" játékát hozza el. Ezeket 

összegyűjtjük és eljuttatjuk a pécsi Gyermekotthon lakóinak. 

Volt olyan szülő, aki hatalmas szatyornyi játékkal érkezett. 

Örültem, hogy ilyen sok segítőszándékú szülő és tanuló van, 

mert négy doboznyi plüss figura, játékautó, könyv, társasjáték, 

apró kabala tárgy gyűlt össze. Amikor ezeket bevittem a 

gyermekotthonba, nagyon örültek neki, hiszen az itt élő  

gyerekeknek nehezebben adatik meg, hogy játékokat kapjanak. 

Egy lakrészt is megmutattak nekem, melyben Zoli, egy kamasz 

fiú kalauzolt végig.  A konyhából ínycsiklandó illatok szűrődtek 

ki. Megtudtam Zolitól, hogy nagyon jól főz a szakács. Elmesélte azt is, milyen az élet az 

otthonban. Megmutatta a fiú és lány szobákat, és megtudtam azt is, melyik az ő ágya. 

Kiderült, hogy jól gitározik, és ősztől felvették egy gimnáziumba. Örült a plüssjátékoknak, 

mert  ő is tudja velük díszíteni az ágya fölötti falat, és tud belőle adni húgának is.  Egyszóval 

jó helyre kerültek ezek a játékok. Olyan helyre, ahol ilyen dolgokból hiány van. Köszönöm 

mindenkinek, aki segített, aki részt vett ebben a játékgyűjtésben.  

Csalaminé Guth Erika   



Ballagó diákoknak! 
 

A ballagás mindig ünnep, mindig meghatódunk. Nehéz belegondolni abba, hogy az a 8 év, 

amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Minden teremhez, tanárokhoz, 

diáktársakhoz egy-egy emlék fűződik. Az itt töltött évek összekötnek benneteket. 
 

Annyi minden történt a nyolc év alatt: jó felidézni az első napokat, amikor elsősként 

megilletődötten ültetek a tanévnyitón, ismerkedtetek az abc betűivel, a számolás, írás 

rejtelmeivel, majd a további évek során sok-sok újabb ismeretet kaptatok a felső tagozaton. 

Az eltöltött évek alatt sok minden változott. 
 

Mi nem változott? Az az aggodalom, gondoskodás, amit a jövőtök iránt érzünk. Ezeket az 

éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben. A tanárok nem fognak 

elfelejteni Benneteket. Együtt örültek minden sikereteknek, apró örömötöknek, átérezték a 

kudarc okozta fájdalmat, bánatot. Bíznak bennetek, hogy választott iskolátokban helyt álltok, 

és sok jót hallanak még felőletek. 
 

Kedves Ballagó diákok! 

Gondoljatok csak néhány pillanatig azokra, aki segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az 

elmúlt évek során. Elsősorban szüleitekre, családotokra gondolok, és természetesen 

tanáraitokra is. 
 

Együtt tudtak munkálkodni, nevelgetni, formálgatni titeket. Azt gondolom, hogy kevesebb 

szebb ajándék lehet, mint látni, felnőni a gyermeket, látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni 

azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló, megérte. 
 

Fogadjátok el tőlem útravalóként Kalkuttai Teréz anya által megfogalmazott gondolatsor: 

 „Az élet egyetlen esély – vedd komolyan, 

Az élet szépség – csodáld meg, 

Az élet boldogság – ízleld meg, 

Az élet álom – tedd valósággá, 

az élet kihívás – fogadd el, 

az élet kötelesség – teljesítsd, 

az élet játék – játszd, 

az élet érték – vigyázz rá, 

az élet vagyon – használd fel, 

az élet szeretet – add át magad, 

az élet titok – fejtsd meg, 

az élet szomorúság – győzd le, 

az élet dal – énekeld, 

az élet küzdelem – harcold meg, 

az élet kaland – vállald, 

az élet jutalom – érdemeld ki, 

az élet élet – éljed!” 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

Bemutatkozunk címmel iskolások szereplése 
Május 18-án Bemutatkozunk címmel iskolások szereplése volt az újpetrei kultúrházban. 

Minden osztály készült valami produkcióval. A gyerekek zenéltek furulyán, zongorán, 

klarinéton és szaxofonon is. Láthattunk kétféle modern táncot, német táncot,  cirkuszi 

előadást, és több rövid színpadi jelenetet. Hallhattunk verset, német dalt, sőt stand uppal is 

szórakoztattak minket. Aki ott volt, garantáltan jól érezte magát a színvonalas előadások alatt. 

 

Köszönet minden részt vevő diáknak és felkészítő tanáraiknak. 
 



A jótékonysági bálról 
 
 

  Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei jótékonysági bálunkról is csak pozitív 

visszajelzések érkeztek, azaz mindenki nagyon jól érezte magát, aki ott volt. 

  Mint ismeretes, idén is a faluképet akartuk szebbé tenni azzal, hogy a bevételből a parókia 

külső festését tűztük ki célul.  

  Az időpont kiválasztásánál viszont nem volt még tudomásunk arról, hogy Kiskassán 

diszkó lesz, Újpetrén egy hatalmas szülinapi buli szerveződik, valamint, hogy a televízióban is 

érdekes meccseket közvetítenek aznap. 

  Így cseppet sem csodálkozhatunk azon, hogy –bár a hangulat fergeteges volt, de- a 

résztvevők száma, -s így a bevétel is- jócskán alulmúlta tavalyi rendezvényünk adatait (Ezen túl, 

amíg jegyáraink maradtak a régiek, költségeink –pl. zenekar- 20%-kal emelkedtek ). 

Konkrét számokban fogalmazva: amíg a tavalyi bál zárásakor 139.065 Ft bevételt könyvelhettünk 

el, addig az idei tiszta bevétel mindössze 48.400 Ft. 

 Ebből az összegből renoválást elkezdeni vakmerőségnek tűnhet, mi azért –továbbra is 

bízva az újpetrei közösségi szellemben- legalább a homlokzat tatarozásának neki szeretnénk 

kezdeni. 

 A szomorú smiley () csak a számoknak szólt, tehát jövőre is tervezünk bált szervezni, 

legfeljebb egy másik (pl. szeptemberi) időpontban. Erre buzdít mindenki, és az ilyen jó hangulatú 

találkozások elengedhetetlenül fontosak mindannyiunk számára.  

 A tombolatárgyak, adományok felajánlása tekintetében térségünk vállalkozói, intézményei 

ismét mellettünk álltak, így hálás köszönetet mondunk a következőknek: 

 Német Önkormányzat Újpetre; Újpetrei Gazdák Zrt; Újpetrei Óvoda; Bóly és Vidéke 

Takarékszövetkezet;  Palotai Ottó; Obermajer Róbertné (Ady-bolt); Kovács Mária; Ritterné 

Manyi (Jókai-bolt); Arturo Verno-Grécpuszta; Forgóné Marcsi fodrász; Ilcsa kozmetika; Kraft 

Ferenc (masszázs); Virágbolt; Haraszti pincészet; Hárságyi pincészet; Steiner Mária; Iványi 

pincészet; Jozipovics Zsuzsi-Mini ABC; Csalami Tibor és felesége; Török Tibor és felesége; Két 

Szekér vendéglő Kozármisleny; Napsugár Vendéglő; Dréher söröző; Trinitásvölgy Alapítvány; 

Hoffmanné Császár Éva; Somogyi Imréné; Ruppert Szilvi és mindenki, aki ott volt, és jegyet vett, 

és tombolát vett…  

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bár nem tudtak eljönni a bálba, de előtte, vagy 

utána támogatói jegyet vettek, és külön hálásak vagyunk állandó segítőinknek is: Dóri óvó 

néniéknek a tanácsokért és a tombolákért, valamint a fiúknak, akik segítettek berendezni a termet.  

  Végül, de nem utolsó sorban aktívan jelen voltak egyházközségünk legstabilabb támaszai, 

akikre mindig számíthatunk: Somogyi Imréné és férje; Pásztor Ilona; valamint Szabó Árpádné 

testvéreink is.  

  A gyönyörű plakát megszerkesztése idén is Bóka Áron keze munkáját dicséri. 

  Még egyszer hálásan köszönjük az összes támogatást és segítséget, és reméljük, hogy 

jövőre is találkozhatunk egy hasonlóan jó hangulatú rendezvényen! 

        Németh Ferenc 

           lelkipásztor 
 

Örömmel tudatjuk a faluközösséggel, hogy idén is megszervezzük erdélyi 

kirándulásunkat augusztus 10-18. között 60.000 Ft/fő áron, ami tartalmazza az utazás, 

a szállások, a napi háromszori étkezés, a belépők, és a biztosítás költségeit is. Részletes 

program és jelentkezési lap a parókián (Kossuth u. 12.) található. Már csak néhány szabad 

helyünk van, egyébként a jelentkezési határidő június 15. (10.000 Ft/fő előleg befizetésével). 

Érdeklődni a 30/8271809-es telefonszámon Németh Ferenc református lelkipásztornál lehet. 
 

Diákolimpia megyei döntő atlétika 

csapatverseny 
Fiú 3 próba I. hely Újpetre csapata: 2297 pont  

Szabó Balázs, Riger Márk, Kovács Krisztián, 

Jozipovics Márk,  Zámbó Dávid, Lőrincz Márk 

600m síkfutás: III. hely Kovács Mónika 

GRATULÁLUNK!!! 
Az országos döntőt Pécsen rendezik 2012. június 21-22-én. 

Hely: PVSK atlétika pálya. Várjuk a szurkolókat! 


