
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT! 
 

Az édesanya 

 

Ha beteg vagy, fáradt,  Ő mindig gondol rád, 

és ha gyötör a bánat, Megvarrja a ruhád, 

Betakar, vigasztal, Egész nap dolgozik, 

Megveti az ágyad.  Késő estig fárad. 

Szeresd ezért nagyon Tiszteld, szeresd ezért 

az Édesanyádat! az Édesanyádat! 

Sokszor bizony rossz vagy, Gondolj mindig arra, 

Talán nem is láttad Hogy a legdrágábbat 

Mikor a két szemén Addig kell szeretni, 

Könnyek vontak fátylat. Míg melletted állhat. 

Tiszteld ezért nagyon Tiszteld, szeresd ezért 

az Édesanyádat! az Édesanyádat! 

 (Takács Irén) 

Majális 2007 
 

A hagyományokhoz híven az idei május elsejét 

is majálissal ünnepeltük, a jó szervezés érdekes 

programokkal sok érdeklődőt vonzott így 

örömünkre magas volt a részvétel. 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb hírekkel, képekkel, közérdekű 

információkkal: 

 

www.ujpetre.hu 
 

 

 

http://www.ujpetre.hu/


  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Elhunyt: Kása Károly Újpetre, Kossuth u. 35. 
  

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Barack megtalálójának üzenem Peterdre: KÖSZÖNÖM! 

 

 Bocz Brigitta 
 

HIRDETMÉNY 
 

Mindazok a polgárok, akik régi típusú közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkeznek, és azt 

szeretnék, hogy ismételten (továbbra is) részesüljenek közgyógyellátásban, kérelmüket 

nyújtsák be. 

 

Az igazolványra való jogosultság megállapítását a település jegyzőjétől kell kérni. 

 

A jogosultság megállapításának rendje megváltozott, ahhoz, hogy megállapítható legyen, a 

jegyzőnek a gyógyszerköltség megállapítását a Területi Egészségbiztosítási Pénztártól kell 

kérni. 

 

A Pénztár eljárása 6-7 hetet is igénybe vehet, ezért fontos, hogy a kérelmeket megfelelő 

időben benyújtsák, ez legalább az igazolvány lejártát megelőző két, két és fél hónappal 

korábban történjen meg! 

 

Tájékoztatom, hogy a kérelmekhez benyújtandó mellékletekről, iratokról a hivatal szociális 

ügyintézője a 72/377-001-es telefonon, vagy ügyfélfogadási időben (Hétfő, kedd, csütörtök, 

péntek: 8.00-12.00 óráig, szerda: 13.00-14.00 óráig) tájékoztatást nyújt. 

 

CSALAMI ÁDÁM 

7. osztályos tanuló a Táncsics Kupa matematikai 

versenyen II. helyezést ért el. 

 

További eredményes versenyzést kívánunk neki! 

 

 

 

 

 

BABABÖRZE 

 

Tavaly, amikor a falun belüli „bababörze” lezajlott, igen sok negatív vélemény keringett. 

„Kevesen voltak”, „Kevesen vásároltak”, „De ciki!”, stb. 
 

Azt hiszem, ha újra megrendezésre kerülne, most sem lenne másként. Miért? Mert túl 

negatívan látunk néhány dolgot. 
 

POZITÍVAN! A börze után nem úgy nézni egy gyerekre, akin megismerjük a régi ruhát: 

„Nézd! Az a miénk volt!” Hanem úgy: „Nézd! De szép benne!” 
 

Gondoljuk csak meg: kellemeset a hasznossal. Eltűnik, ami nekünk feleslegessé vált, helyére 

az kerülhet, amire épp szükség van. 
 

Így jobbá válhatunk. Nem?  „ÉN” 

 



  

Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

- 2007. április hóban az önkormányzat közmeghallgatást tartott, ahol a 2006. évi 

gazdálkodásról, illetve a 2007. évi tervekről tájékoztattuk a résztvevőket. A falugyűlés 

egyik napirendi pontja a közbiztonság volt.  
 

A jelenlévő Dr. Schmidt Henrik rendőrkapitány úrhoz intéztek a résztvevők a 

közbiztonsággal és a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket. A falu lakóinak 

véleménye szerint van mit tenni Újpetrén is a fenti témában, és ehhez a rendőrségtől 

hathatós segítséget várnak. 
 

- Siklós és kistérsége által kötött szerződés alapján a Magyar Kolping Szövetség támogató 

szolgálatot működtet 19 településen, köztük Újpetrén is. A szolgálat fő célja a sérült 

emberek társadalomba való integrálódásának elősegítése. 
 

 Ellátási körhöz tartozók: 
- mozgássérültek 

- vakok és gyengénlátók 

- siketek és nagyothallók 

- értelmi sérüléssel élők 

- halmozottan sérültek 
 

 Térítésmentes szolgáltatás: 
- tanácsadás 

- információnyújtás (alapellátási feladatok elérésének lehetősége, jogszabályok által 

biztosított támogatási lehetőségek) 
 

 Díjazáshoz kötött szolgáltatások: 

- személyi segítő szolgálat (általános életviteli segítségnyújtás) 

- szállítószolgálat (kerekesszék szállítására alkalmas gépjárművel egyéni igények szerint, 

szükség esetén személyi segítő kíséret) 
 

 A szolgáltatások díja az igénybevevő jövedelme alapján méltányosan megállapított térítési 

összeg. 
 

 Elérhetőségeink: 

 - iroda: 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Tel.: 72/351-038 

 - intézményvezető: Tombor László 20/801-31-86 

 - gépkocsivezető: Tordai Márton 20/801-31-07 
 

- Az utóbbi időben megszaporodtak a panaszok az ebtartással kapcsolatban. A községben sok 

a kóbor eb, zavarják a járókelők nyugalmát, a gyermekek félve mennek el mellettük. A 

kóbor kutyák összetapossák a veteményeket, kerítéseket tesznek tönkre.  
 

 Felhívjuk az ebtartók figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak az ebtartásról szóló 

9/2003.(VII.01.) számú rendelete értelmében minden kutyatulajdonos köteles az ebét úgy 

tartani, hogy az mások életét, testi épségét ne veszélyeztesse, mások anyagi javaiban kárt ne 

okozzon. 
 

 A tulajdonos kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a kutyája által okozott kárért.  
 

 

- Az ifjúsági klub április hóban átadásra került. Ettől az időponttól a fiatalok birtokba vették 

és használhatják a klubot. 
 

 Az épületet az önkormányzat újította fel és a Német Kisebbségi Önkormányzat 

pályázatának köszönhetően új berendezést és eszközöket is kaptak. 
 

 Az elfogadott nyitva tartás és házirend szerint működő ifjúsági klubban reméljük, sok 

hasznos órát fognak községünk fiataljai eltölteni. 

 



  

KIÉPÜLT AZ INTERNET 
 

Átalánydíjas, szélessávú, vezeték nélküli 
Internet elérés Újpetrén 

 

WiFi – Vezeték nélküli Internet: Internet kábelek nélkül.  

VoIP Phone – Hang az Interneten át: Internet alapú hangszolgáltatás. 

Segítségével sokkal kedvezőbb árakon telefonálhat, mint eddig valaha. 

eFax – Az Internet Fax: A fax új generációja. Nem szükséges faxkészüléket 

vásárolnia, kényelem versenyképes áron. 

Pécs, Rákóczi út 18. Tel.: 06-72/510-283 
E-mail cím: info@last-mile.hu 
Internet: www.last-mile.hu 

 

Csomag megnevezése Ismerkedő Basic Otthon Profi 

Maximális sávszélesség  
(fel/letöltés) 

64/128 
kbit/s 

64/256 
kbit/s 

128/512 
kbit/s 

256/1024 
kbit/s 

Egyéni havi előfizetői díj 2.988,- Ft 4.500,- Ft 5.580,- Ft 7.800,- Ft 

Közületi havi előfizető díj 3.990,- Ft 5.490,- Ft 6.600,- Ft 8.790,- Ft 

Adatforgalmi korlát nincs nincs nincs nincs 

Regisztrációs díj*  15.000,- Ft  

 
A cég szakemberei telefonos egyeztetés után keresik fel Önöket. A helyszíni 
felmérés ingyenes. 
 
* 1 éves határozott idejű szolgáltatási szerződés esetén, átutalással, vagy csoportos 
beszedési megbízással történő havidíj kiegyenlítése esetén. 

A fenti konfigurációt mi biztosítjuk Önnek, melynek bérletét a havi díj tartalmazza! 

Az árak a 20% ÁFÁ-t tartalmazzák! 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy PÓTEBOLTÁST tartunk a körjegyzőség 

épületében, melynek időpontja: 2007. május 10. (csütörtök) 16.30-17.00 óráig. 
 

A helyben történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel együtt 2.000,- Ft/eb. Háznál történő 

eboltás díja kötelező féregtelenítéssel, kiszállási díjjal együtt 2.500,- Ft/eb. 
 

Az oltási könyveket (akinek van) hozzák magukkal. 

 

mailto:info@last-mile.hu
http://www.last-mile.hu/

