
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus napra 
 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében őszinte tisztelettel 

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

személyzet a pedagógus nap alkalmából. Munkájukért köszönet és hála! 
 

Mondd! 

Emlékszel a régi tanítódra?  

Ki egykor a kezedet fogta? 

Ki tanított a szépre, jóra? 

Ki tarisznyádba az útravalót rakta? 
 

Ki megtanított a betűvetésre, 

A számok rejtelmére, 

Az olvasás szépségére, 

A természet megbecsülésére? 
 

Gondolsz-e még rá? 
 

A tőle kapott kincseket 

kivel osztod meg? 

Gyermekednek átadod  

a megismert titkokat? 
 

Ne feledd, a tőle kapott intelmeket, 

s ha meglátod, mikor feléd közeleg 

Soha ne fordítsd el a fejedet! 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt: 

Császár Sándor Újpetre, Kossuth L.u.136. 

Vezmárovics Béláné Újpetre, Szabadság tér 48. 

  

Született: 

Soponyai Martin  an: Szepesi Mónika Újpetre, Ady E. u.33. 

 
 

Az óvodások is ballagtak! 
  

Az óvodás gyermekek életüknek fontos állomásához érkeztek: a nagycsoportok 

elbúcsúztak az óvodától. 

Igy visszagondolva nem is olyan régen kezdték meg óvodás életüket. Akkor még szüleik 

kezét szorongatva, kicsit bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal léptek be az 

óvodába. Az óvó nénik és a dadusok fogadták őket. Ők gondoskodtak arról, hogy a kövér 

könnycseppek hamar felszáradjanak, és helyette mosoly kerüljön az arcukra. Az ő 

vezetésükkel kezdték meg a „kincsvadászatot”. Mert az óvoda falai között „kincsek” 

halmaza található. Ha ezeket az itt töltött 3-4 év alatt sikerült megtalálniuk, akkor most 

lelki tarisznyájukba tehetik és magukkal viszik az előttük álló hosszú-hosszú útra. Ezek a 

tudás, az öröm, szeretet, emberség, türelem… 

Azt kívánom valamennyiüknek, hogy életük során minél több jusson ezekből a 

kincsekből. 
 

       Gaszt Árminné  

polgármester 

 
 

Búcsú az iskolától 
 

Ebben a tanévben 13 tanuló fejezte be az általános iskolai tanulmányait az Újpetrei 

Általános Iskolában. A ballagással nem csak a tanév ér véget a számukra, hanem lezárul 

egy fontos korszak is az életükben. 

Egy fontos és szép időszak, a gyermekkor. Ugyan még nem lesznek egy csapásra 

felnőttek, de már nem is tekinthetjük őket gyermeknek. Nekik sem könnyű ez az időszak, 

és a szülőknek, tanároknak sem. 

Ők keresik az útjukat, s mi tudunk-e nekik jó tanáccsal szolgálni? Egyre nehezebben. 

Olyan időket élünk, amikor nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, mire is készüljünk fel, s 

mire készítsük fel gyermekeinket. De egy valami nem változik sosem: „ember lenni 

mindig minden körülményben” (Arany János) 
 

Ezt kívánom én is a most búcsúzó nyolcadikosoknak. 
 

        Gaszt Árminné 

  polgármester  

 



  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. július 1-től a szemétszállítást a településen a Dél-

Kom Kft végzi. A kft a lakossággal szerződést fog kötni, mely szerződéseket a későbbiek 

folyamán kerülnek kiküldésre. Az általuk üzemeltetett ügyfélszolgálat elérhetősége: 

7632. Pécs, Siklósi út 52. Pf. 176. Tel.: 72/502-100. 

 

 

A temetőgondnok személyében változás történt. Elhalálozás esetén az új 

temetőgondnokot keressék. Neve: Kárpáti Tamásné (Láda Vali) Címe: Újpetre, Petőfi 

u.12. Tel.: 06/205173826 

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „nép ügyvédje” szolgáltatása 2013. június 1-től 

határozatlan ideig szünetel. 

 

 

Grundfoci 
Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szervezésében ötödik alkalommal kerül megrendezésre az 

Újpetrei Sportpályán a Grundfoci elnevezésű kispályás futball kupa. 

Torna ideje: 2013. Június. 15. /szombat/, 7:30  

Torna helye: Sportpálya Újpetre  

Csapat: 5+1 fő (A csapat létszáma max. 10 fő, igazolt játékosok száma max. 2 fő) 

Szabályok: kispályás labdarúgó tornák szabályai szerint 

Nevezési díj: 1.000 Ft/fő, amely magába foglal egy étkezést 

Nevezési határidő: 2013. Május 20. (Hétfő)  

Sorsolás: a mérkőzések kezdete előtt 

Díjazás: 1-3. helyezett díjazásban részesül 

 

Külön díjazásban részesül a legjobb kapus, gólkirály, 

legjobb mezőnyjátékos.  

Öltőzőt és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk, valamint 

területet a bemelegítéshez. 

Jelentkezési lap igénylése: 0630/364-2128 vagy 

0620/483-0590-s telefonszámokon, valamint 

a brixibi@freemail.hu e-mail címen. 

A rendezőség az esetleges sérülésekért, felszerelésekért, 

értéktárgyakért felelősséget nem vállal 
  
 

 

 

mailto:bohmanna@gmail.com


 

Az internet veszélyei 
 

Az internet megkönnyíti mindennapi életünket, egy kattintásra kinyílik a világ előttünk, segítségével 

bármilyen információhoz hozzájuthatunk, barátokkal, ismerősökkel tarthatunk kapcsolatot. Az előnyei 

mellett azonban a hátrányairól is kell 

beszélnünk, hiszen a nem megfelelő 

odafigyeléssel, használattal veszélybe 

sodorhatjuk magunkat. 

 

Kedves szülők!  

 

Kérjük, ellenőrizzék, hogy gyermekeik milyen 

internetes oldalakat látogatnak, a közösségi 

oldalakra milyen fotókat töltenek fel 

magukról, milyen információt osztanak meg 

másokkal. 

A lányokra jellemző, hogy olyan fényképet 

tesznek fel magukról, amelyek már az 

intimitás határát súrolják. Ezek a képek azon túl, hogy áldozattá váláshoz vezethetnek, a későbbiek 

folyamán kellemetlenné válhatnak pl. egy komoly állásajánlatnál. 

A családi fotók közzétételével is legyenek tekintettel arra, hogy egy jómódot sugárzó környezet 

figyelemfelhívó lehet a bűnelkövetők számára. Személyes adatokat csak annyit 

adjanak meg, amennyi a regisztrációhoz feltétlenül szükséges. Hívják fel a gyermek 

figyelmét arra, hogy ismerősei körébe csak olyan személyt vegyenek fel, akit 

valóban ismer, Ne az legyen a fontos, hogy minél nagyobb számú ismerőssel 

dicsekedhessen. 

 

Tudniuk kell! 

 

A gyerekek gyakran tévednek olyan oldalakra, amelyek erőszakot, pornográfiát 

tartalmaznak. 

Ifjúságvédelmi programok (szűrők) segítségével korlátozni lehet a gyerekek 

számítógép használatát. Figyeljenek arra, hogy a gyerek ne töltsön sok időt a számítógép előtt! 
 

 

Békességet falunknak! 
Elszaporodtak falunkban a betöréses lopások, amik rendszerint idős, 

öreg falubeliek rovására követtek el. Az emberek elégedetlensége 

egyre nő, ha ez így megy tovább akár a hírekbe is bekerülhetünk, 

reméljük, a Rendőrség még időben közbelép még mielőtt az 

elégedetlen nép a saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást! 

Ezért kérjük a lakosságot a károsultakat és a hozzátartozóikat 

hogy, próbálják inkább a békés törvényes utat választani! És 

kérjük az elkövetőket illetve a segítőiket, hírszerzőiket 

hagyjanak fel az ezirányú tevékenységeikkel még mielőtt Önbíráskodások történnek! A 

hírekből többször láthattuk, hogy az erőszak nem áll meg a vétkesek házánál, sajnos itt az 

ártatlan emberek is belekeveredhetnek az átlagemberek előítéletei miatt.  


