
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újévi köszöntő 
 

Amikor beköszönt az új esztendő, még nem tudhatjuk milyen lesz majd óévnek. Csak kívánjuk, hogy 

hozzon békességet, boldogságot, egészséget és tisztességes megélhetést mindazoknak akiket szeretünk. 

Most ismét lezárunk egy évet és új évet kezdünk. Ha végére érünk valaminek erős késztetést érzünk 

arra, hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott időszakra. 

Polgármesterként nekem a falu által bejárt utat kell értékelnem. 

Mindig azt mondtam és mondom, hogy megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként szolgálhatom 

Újpetrét. 

Ha visszatekintünk a 2012-es évre elmondhatjuk, hogy az előző évekhez hasonlóan végeztük 

munkánkat. Működtettük intézményeinket, gyarapítottuk falunkat, a pályázatok felhasználásával 

fejlesztettünk. 

A gazdasági válság, az állam általi megszorítások ellenére az önkormányzat ésszerű, takarékos 

gazdálkodásának köszönhetően Újpetre biztos anyagi háttérrel gazdálkodik. 

Úgy vélem kellő önbizalommal vághatunk neki a 2013-as esztendőnek is. Mi a jövő évet is lehetőségnek 

látjuk, a megkezdett munkát folytatjuk és megbirkózunk az új feladatokkal. 

Mindezt a képviselő-testülettel összefogva, egy irányba haladva tesszük. 

Ennek ellenére nem mondhatom, hogy a 2013 -as év könnyű lesz. De kívánom, hogy a békesség, a 

boldogság és az egészség mindenkit megtaláljon. Ne legyünk kevesebben csak többen, aki pedig 

dolgozni szeretne kapjon végre lehetőséget. 
 

Eljött már az újév, nem kell tovább várni,  

csak az ajtót, kaput kell neki kitárni. 

Ím,beperdül, itt lesz nálunk,  

Boldog újévet kívánunk! 
 

Hogy mit hozott, azt ne kérdjük, 

Ami titok azt nem értjük. 

Majd kiosztja mi csak várjunk,  

Boldog újévet kívánunk! 
  

Béke legyen az országban,  

Jó szerencse minden házban, 

Nyavalyát mi sose lássunk, 

Boldog újévet kívánunk! 

 

Gaszt Árminné 

polgármester 
 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 

Armbruszt Dominik 2012. december 17-én, anyja neve: Erdei Mónika 

Milder Amelita 2012. december 31-én, anyja neve: Pusztai Judit 

 

Elhunyt: 

Bognár Ottó Újpetre, Kossuth u. 115.  
 

 

Reisz Mária ( Marika óvónéni) nyugdíjba ment! 

2012.december hóban Reisz Mária a KONK igazgatója nyugdíjba ment. 

Marika óvónéni 1971-ben kezdett el 

dolgozni mint óvónő és 1979 óta 

Újpetrén dolgozik az óvodában 

óvónőként majd óvoda vezetőként. 

2010 év óta a KONK igazgatója volt. 

A közel 42 dolgos év alatt mint óvónő 

és mint vezető is sokat tett azért, hogy 

az óvodai nevelés példaértékű legyen 

más közösségek számára is. Mindig 

arra törekedett, hogy az intézményben 

dolgozók megfelelő tudás birtokába 

jussanak, magas szakmai 

felkészültséggel rendelkezzenek és 

meg tudjanak felelni a kor 

kihívásainak. 

Nagy öröm volt számára ha segíteni tudott egy- egy nehéz sorsú gyereken. 

Mint német nemzetiségű óvónő széles ismeretekkel rendelkezett a nemzetiségű néphagyomány 

ápolásában, amit át tudott adni kicsiknek és nagyoknak. 

Az óvoda majd a KONK ( iskola, óvoda) vezetőjeként mindig követte és betartotta az oktatással 

kapcsolatos törvényi változásokat. 

Fáradhatatlan lendületével több évtizeden át meghatározó tagja volt az óvoda- iskola 

közösségének a szakmai értékek elérésében. 

Marika! Köszönjük a 42 évi munkádat! Nyugdíjas éveidhez nagyon hosszú életet és jó 

egészséget kívánunk! 

Gaszt Árminné 

polgármester 
 

Mint ezt már megszokhatták weblapunkon egész évben aktuális, képes tudósításokkal 

várjuk kedves látogatóinkat 

www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

- A Körzeti Oktatási és Nevelési Központ igazgatójának 2012. december 29-től a 

fenntartó önkormányzatok Grünfelder Boglárkát bízták meg. 

 

- Az óvoda 2013. január 1-től önálló intézményként működik. Az eddigi 

óvodavezető Trosztné Kohlmann Beáta nem vállalta tovább az óvoda vezetését. 

Ezért a fenntartó önkormányzatok Reiszt Máriát bízták meg az óvoda vezetésével 

az óvoda vezetői pályázat kiírásáig. 
 

 

 

Változások a közös önkormányzati (körjegyzőség) életében 
 

Ahogy már tájékoztattuk Önöket 2013. január 1-től a körjegyzőség Újpetrei Közös 

Önkormányzati Hivatal néven fog tovább működni. Ez a hivatal Újpetre székhellyel 

működik, de lesz egy kirendeltsége is Vokány községben, ahol Vokány és Kistótfalu 

község feladatát fogják ellátni. Itt Újpetrén 6 község (Újpetre, Kiskassa, Peterd, 

Pécsdevecser, Palkonya és Ivánbattyán) ügyeit fogják a dolgozók intézni. A dolgozók 

személyében is változás történt. A feladatokat az alábbi dolgozók fogják ellátni: 

- Spánné Csalos Beáta jegyző 

- Lazarov Anna szociális és gyámügyek, anyakönyv 

- Ruppertné Szőke Szilvia adóügyek 

- Werner Renáta – titkárság 

- Horváthné Vida Krisztina pénztáros 

- Nagy Lászlóné pénzügyi előadó 

- Zeier Erzsébet pénzügyi előadó 

- Nagy László műszaki előadó 

 

A törvényi változások miatt nem könnyű a 2013-as év kezdése a hivatalban sem, de 

igyekezni fogunk a lakosság megelégedésére törekedni. 
 

      Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 
  

Tisztelt Lakosság! 
 
 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a község területén 

megszaporodtak a kóbor, felügyelet nélküli 

kutyák. Felhívjuk figyelmüket az Újpetre Község 

Önkormányzata Képviselőtestületének az ebtartásról 

szóló  9/2003.(VII.19.) sz. rendeletének 4.§. (1.) bekezdésére, mely leírja, hogy az ebet a 

nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan 

megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott 

személy tartani. Kérjük az eb tartókat a fenti szabályok betartására. 
 



Újévi túra Máriagyűdre. 
 

A hagyománynak tekinthető szilveszteri túra idén is sok embert megmozgatott falunkból 

is. Már 22 éve hogy, évről évre néha a legcudarabb időjárásra is fittyet hányva 

elindulnak, hogy ott valahol a gyűdi hegytetőn a keresztnél találkozzanak „Satya” pappal 

és az ott egybegyűlt környékbeli zarándokokkal. A programot mise zárja a 

kegytemplomban.  Ezek után a helyi (Máriagyűd) plébánosnál egy kis meleg tea és zsíros 

kenyér várja a az elfáradt embereket. Természetesen Mátyás Atya, falunk „új” papja is 

részt vett a túrán oda vissza gyalog.  

  

Utána ki-ki indul hazafelé: gyalog, busszal, kocsival, hálát adva az Istennek: „hogy idén 

is megcsinálta…”   /czigány/ 

 

Síkosság-mentesítés 
 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 6/2003.(VI.1).Ök. sz. rendelete értelmében 

minden ingatlan tulajdonosnak kötelessége az ingatlana előtt 

lévő járdaszakasz síkosság-mentesítéséről gondoskodni. Új 

központi rendelet: a járdákat, utakat sózni tilos! A síkosság-

mentesítésről egyéb módon gondoskodni szíveskedjenek. 

 


