
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikkancs!!! 
 

Közhírré tétetik az óvodánk 30 éves születésnapját ünnepli! 
Nagy dolog számunkra és talán minden kedves volt óvodásunknak, dolgozónknak, jelenlegi óvodásainknak és 

persze nekünk, akik ma is itt dolgozhatunk, hogy 1977. március 2.-án nyitotta meg jelenlegi külsejében kapuit az 

óvoda! Szeretnénk ha  mindenki aki  ezt olvassa, gondolna azokra akik az építésben, átalakításban, 

fenntartásban, támogatásban ezt lehetővé tették. 

Boldog születésnapot óvoda! 

Meghívó! 
 

Az újpetrei óvoda Szülői Szervezete, közössége és az Óvodásokért 

közalapítvány farsangi bált rendez: 2007. Febr.10.-én az újpetrei 

Művelődési  Házban 20
00

 órai kezdettel. 

Hívunk, várunk mindenkit, aki jól szeretné érezni magát, és egyben 

támogatná jótékonysági estünket. 

Zene: Favorit    Büfé 

Belépő: 1500 Ft/fő 

Köszönettel fogadunk minden támogatást, legyen az tombolatárgy, anyagi segítség, becsületkassza. 
 

Az utóbbi időben elszaporodtak településünkön a fiatalkorúak által elkövetett „kisebb-nagyobb” 

összetűzések. Érthető módon a fiatalok is itt a faluban szeretnének valami szórakozást találni, de ezt 

épp egy olyan „csapat” teszi egyre többször lehetetlenné, akiknek szintén nincs hova menniük de saját 

program összehozásáig még nem jutottak el. Lehetősége mindenkinek meg van, hogy a többséggel 

együtt szórakozzon de ehhez be kell tartani a közösség szabályait. 

Kérjük szülőtársainkat, beszéljenek a gyerekeikkel amíg még nem késő, vagy előbb-utóbb nagy baj 

fog ezekből a csetepatékból kialakulni. Itt gondolunk a rendőrségi intézkedések elkerülésére az 

esetleges önbíráskodások megelőzésére. A fiatalok által használt helységekbe mindenkinek 

lehetősége van bejutni az ottani szabályok(Egyesület; Club) szerint. 

Kérjük mindenki gondolkodjon el ezen a dolgon különös tekintettel a saját gyerekére! 

Féltő, aggódó újpetrei szülők 

Bocsánatkérés! 
Szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akiket megbántottam. 

 

Horváth László 

Az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány tisztelettel megköszöni minden kedves 

támogatójának segítségét. Továbbra is kérjük, szíveskedjenek adójuk 1%- ról javunkra dönteni. 

Talán az idén már beválthatjuk ígéretünket és elkészülhet az udvar új játéktere. 

Adószámunk: 18308846-1-02 
A kuratórium nevében, köszönettel:  

                           Erdeiné Csütörtök Teodóra 



  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 
 

Horváth Virág 2007. január 22. anyja neve: Varga Zita 
 

Újpetrei lány az országos klarinét versenyen! 
 

Országunkban több mint tízezer alapfokú művészetoktatási intézmény működik, melyekben több ezer 

gyermek tanul klarinétozni. Számunkra évenként tanulmányi versenyt rendez az Oktatási 

Minisztérium. Idén 30 éves múltra tekint vissza a 10. alkalommal megrendezett országos klarinét 

verseny. A döntőbe regionális selejtezőkön vezetett az út. Ezeken a területi versenyeken 3 

korcsoportban mérettettek meg a növendékek. A dél-nyugat magyarországi válogatón indult el  

Zeier Viktória, 
 aki a siklósi Kanizsai Dorottya ált. isk. és zeneiskola, ill. az újpetrei K.O.N.K. tanulója. Viki 

életkorának megfelelően a II. korcsoportban indult a selejtezőn 2006. szept.30.-án Pécsett. Ezen a 

versenyen kvalifikálta magát 5. helyezettként az országos döntőbe. 2006.december 1-2.-án került 

megrendezésre a verseny nagy döntője Budapesten a Szent István Művészeti Szakközépiskolában. A 

zsűri elnöke Kovács Béla ( Kossuth díjas klarinétművész volt aki a budapesti Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem professzora).A második korcsoportba 16-an jutottak be az ország 5 

régiójából. A verseny 2 fordulós volt, melyet az eredményhirdetés követett. Végül Viki 

korcsoportjában az ország 5. legjobbjának bizonyult. Remélem, reméljük Zeier Viktória hosszú és 

sikeres zenei pályafutás előtt áll még, és szívből gratulálok neki magam és a zenészeink nevében. 

Koch Ivett - zenetanár  

Szívből gratulálunk mi is nektek az egyesület nevében, és büszkék vagyunk rátok!  Külön köszönet a 

felkészítésért Koch Ivettnek és zongorakísérőnek Agárdiné Hohmann Anettnak.        

Az ujpetrei óvodában a novemberi nyílt héten a szülők is részt vettek a hitoktatáson. Örömmel 

mondhatom magam és az ott volt szülők nevében, nagy szerencsének tartjuk, hogy ezt egy itt dolgozó 

óvónő, Török Tiborné tarja, aki hitoktató tanítói diplomával is rendelkezik. A foglalkozások 

ökumenikus szellemiségen alapulnak. A gyerekek egymással türelmesebbek, tudásuk új ismeretekkel 

bővül, és az egész személyiségük formálódik. Sok imát, éneket, történetet megismernek a bibliából, 

rajzolnak, színeznek, festenek, gyurmáznak – ezáltal képzeletük és rajzkészségük is fejlődik. 

Rajzpályázatokon is szép sikereket érnek el, örömmel vesznek ezeken is részt. Így legutóbb Nyulász 

György plébános Úr emlékére kiírt pályázaton: 

Tóth Luca        I.  helyezés 

Várnagy Vanda      II. helyezés 

Régert Balázs   III. helyezés 

Ezen kívül minden gyermek emléklapot kapott, ami további sikerekre ösztönzi őket. 

Mi szülők pedig örülünk, hogy gyermekeink nagy kedvvel, örömmel, szeretettel vesznek részt a 

hitoktatáson. Ezúton is köszönjük, hogy a mi óvodánkban erre is van lehetőség, és köszönjük Klári 

óvó néninek, akitől gyermekeink mind ezt a jót elsajátíthatják. 

       Rigerné Viljevác Mária 

        szülő 

A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület köszönetét fejezi ki minden egyes tagjának, 

támogatójának, hogy adójuk 1%-val csoportjaink működését, fejlesztését segítették elő. Továbbra is 

szívesen vesszük, ha ránk gondolnak.  

Adószámunk: 1903 4023-1-02 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy átszervezések miatt változtak a falugazdász területi központok.  

Újpetre a siklósi körzeti falugazdász irodához tartozik. 
 

A falugazdász iroda  Ügyfélfogadás: 
Címe: 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. I. em. 24.  Hétfő: 13.00 – 16.00 

Telefon: 72/496-600, 72/579-081 Szerda:8.00 – 12.00 , 13.00 – 16.00 

 Péntek:8.00 – 12.00 

 

Erdészeti Igazgatóság  Ügyfélfogadás: 
Címe: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Hétfő: 8.00 – 12.00 

Telefon: 72/522-040 Péntek:8.00 – 12.00 
 

Az ügyfélfogadás rendje főigazgatói utasítás alapján változhat. 



  

 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK! 

 
- Az ifjúsági klub felújítása befejeződött. Jelenleg a Német Kisebbségi Önkormányzat által 

elnyert pályázati forrásból a berendezések és felszerelések beszerzése folyik. 
 

- A szemét elszállítását végző szolgáltató, a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. tájékoztatása 

alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szemét elszállítása minden héten szerdán már 

6.00 órakor elkezdődhet. Ezért kérjük, hogy mindenki időben helyezze ki a kukákat az út 

mellé. 
 

- A kéményseprést végző szolgáltató 2007. január 1-től megváltozott. Községünkben a fenti 

időponttól a kéményseprési teendőket Leikauf Tibor kéményseprőmester és munkatársai látják 

el.  

 Cím: 7632 Pécs, Siklósi  út 58. 

 Tel.: 72/414-711, 72/414-774, 72/549-218 

 Fax: 72/549-383 

 A kémények felülvizsgálatának és a szolgáltatási díj beszedésének időpontjáról Önöket 

tájékoztatni fogjuk. 
 

- Az újpetrei iskola napközi konyháján lehetőség van ebéd igénybevételére. A község lakói 

közül bárki előfizetheti, és éthordóban elszállíthatja az ebédet.  

 2007. évben az ebéd ára 400,- Ft/adag. 

 Kérjük, az igényeket személyesen a napközi konyháján Fülöpné Forgó Nellinél, vagy 

telefonon a 72/377-335-ös számon jelezzék. 
 

- Az elavult, tönkrement önjáró fűnyíró helyett az önkormányzat újat vásárolt, melyre nagy 

szükség van a közterületek rendszeres gondozásánál. 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

Még egyszer a szemétdíjról! 
 

Az előző „Újpetrei Figyelő”-ben tájékoztattuk a lakosságot, hogy 2007. január 1-től a 

háztartási szemét elszállításának díját a lakosságnak kell fizetnie. Az eltelt időben sokan és 

sokféle gonddal kerestek fel bennünket ezzel kapcsolatban.  

A szemét elszállítása a lakosságnak kötelező közszolgáltatás, és az elszállításért a 

szolgáltatónak díjat kell fizetni. Ezt jogszabály írja elő. 

Valamennyien tudjuk, hogy abban a házban, ahol egy személy lakik, nem keletkezik 

ugyanannyi háztartási hulladék, mint ahol többen laknak, így az egyedül élőnek elég lenne, ha 

csak kéthetente, vagy csak havonta vitetné el a szemetet. Sajnos a rendelet úgy szól – és nem 

lehet másképp –, hogy a heti egy ürítést mindenkinek ki kell fizetni. 

Tehát a havi 1.082,- Ft megfizetése minden házra érvényes, függetlenül attól, hogy minden 

szemétszállítási napon kitette-e a kukát vagy sem. 

A számlát és a csekket a szolgáltató negyedévente fogja küldeni, és akkor kell befizetni. Ez 

kötelező, mert ellenkező esetben adó módjára behajtásra kerül a be nem fizetett összeg.  
 

Kérjük a lakosság megértését! 

Telefon és Internet szolgáltatás 
 

A 2007. január hónapban kiküldött szórólapok alapján újból felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 

önkormányzat tárgyalásokat folytat, illetve szerződést köt a Haricomp Bt.-vel olcsóbb telefon és 

internet szolgáltatás biztosítására. 
 

Az önkormányzat magára vállalja saját költségvetéséből a szolgáltatás érdekében Újpetrén átjátszó 

torony kiépítését. Ez lehetővé tenné a műsorszórást községünkben. 
 

A házaknál lévő vevőberendezések kiépítése és ennek költsége a lakót terhelné. Az ezzel kapcsolatos 

költségekről a szórólapon Önöket tájékoztattuk. 
 

Akik még nem jelezték igényüket, megtehetik a körjegyzőségen személyesen vagy a 72/377-001-es 

telefonon. Az igények begyűjtése után a kiépítés időpontjáról és az üzemeltetésről a lakosságot 

tájékoztatni fogjuk.  



  

Idősek házi jelzőrendszere 
 

Újpetrén lehetőség nyílik idősek részére házi jelzőrendszer kiépítésére. 
 

A rendszer lényege, hogy az egyedül otthon lévő, még önmagát ellátni képes idős hirtelen 

rosszullét vagy egyéb rendkívüli eseménykor a nyomógombos jelzőrendszerrel segítséget tud 

kérni. Az ügyeleten a készülék jelez, és a településen a gondozó az idős segítségére siet. 

Az önkormányzat a rendszer kiépítésére és üzemeltetésére az erre a feladatra engedéllyel 

rendelkező szolgáltatóval megállapodást köt. A jelzőrendszert igénylő és használó időseknek 

fizetniük nem kell.Az igénylők felmérése folyik.Jelentkezhet 65 év feletti egyedül élő, vagy 

házaspár, akik a nap jelentős részén egyedül vannak otthon. 

Jelentkezni lehet a kultúrházban lévő idősek klubjában Grób Vilmosnénál. 
 

VIZITDÍJ 
 

A parlament tavaly év végén elfogadta az egészségügy átalakításáról szóló törvényt, pontosabban 

törvényeket. Az átalakítás egyik eleme az úgynevezett vizitdíj bevezetése. A dolgok jelenlegi állása 

szerint lássuk, miről is van szó.  
 

A törvény szerint, aki az egészségügyi ellátást igénybe veszi, köteles vizitdíjat fizetni. Fizetni kell a 

háziorvosi rendelőben, a szakorvosi rendelőben, megjelenésenként 300,- Ft-ot, fizetni kell a kórházi 

kezelések során naponta 300,- Ft-ot. Ez az általános szabály. 
 

De természetesen, mint mindenhol, itt is vannak kivételek. Nem kell vizitdíjat fizetni a 18 év alatti 

betegeknek, a terhesgondozás-, szülés-, gyermekágyi gondozás során, kötelező védőoltások 

alkalmával, katasztrófa ellátás során, véradás alkalmával, szűrővizsgálatok, pl. tüdőszűrés esetén. Ezen 

kívül a törvény meghatároz 8 olyan betegségcsoportot, amikor szintén nem kell vizitdíjat fizetni, 

abban az esetben, ha a beteg az adott betegséggel keresi fel orvosát. Ilyen betegségcsoportok pl.: 

cukorbetegség, daganatos betegségek, dializált betegek, AIDS betegek, veleszületett véralvadási 

zavarban szenvedők, kúraszerű ellátásban részesülők, pl. gyógytorna, fiziotherápia, folyamatos 

ellátásban részesülők, pl. sebkötözés lábszárfekély miatt.  
 

A vizitdíj fizetés módját a törvényalkotók többféleképpen is elképzelhetőnek tartják és teszik  

lehetővé, de véleményem szerint a legegyszerűbb módja a készpénzes fizetés (de nem az 

egyforintosokkal, vagy húszezer forintossal történő fizetés, mert az kezelhetetlen lenne). A beszedett 

vizitdíjakkal az Egészségbiztosító felé szigorúan el kell számolni, azokat az eseteket, amikor nem 

történt vizitdíj fizetés, részletesen és szakszerűen indokolni kell. Lehetőség lesz bizonyos vizitszám 

túllépése esetén kompenzációra, amit a jegyzőnél lehet majd utólag igényelni.  
 

Ez az egész vizitdíj história, amit megpróbáltam röviden és lényegre törően összefoglalni, a 

mindennapi gyakorlatban lényegesen bonyolultabb lesz, és nem lesz jó sem a betegeknek, sem az 

egészségügyi ellátóknak. A törvényt, sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy végre kell hajtanunk. A vizitdíj 

tervezett bevezetési ideje 2007. február 15.-e. A végrehajtást pontosan szabályozó kormányrendelet, jó 

magyar szokás szerint előreláthatólag február 10.-e körül fog megjelenni, ami ugye szinte az utolsó 

pillanat. Éppen ezért, amit eddig leírtam a vizitdíjról, az nagy valószínűséggel lesz érvényes, de 

biztosat a kormányrendelet megjelenése után lehet tudni.  
 

Végezetül, ha ezen az egészen velem együtt jól kibosszankodták magukat, mindezek ellenére minden 

kedves olvasónak továbbra is jó egészséget kívánok. 
 

 Dr. Nagy Péter 

 háziorvos 

KONK Óvodája hírei: 
Jan.    29. hétfő       16 óra Összevont szülői értekezlet 

Febr.   2. péntek      Vizes élőhelyek világnapjának programjai                   

Febr.   5. hétfő        13 órától az óvoda nevelési értekezlet miatt zárva 

Febr. 10. szombat   20 óra Farsangi bál a kultúrházban az Újpetre és Környéke Óvodásaiért 

                                 Közalapítvány szervezésében 

Febr.  12. hétfő        Farsangolás az óvodában   

Febr.  14. szerda      Valentin-napi köszöntők 

Febr.  15. csütörtök  „Hangoló„ gyermekműsor az óvodában 

 

 


