
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Így 40 fok tájékán  
 

Újpetrét sem kíméli a 38-40 fokos hőség. Az 

önkormányzat dolgozói nap mint nap öntözik a köz 

virágait, növényeit. Jó tudni hogy amikor épp 

traktorhangra ébred fel az ember, itt gondoskodó 

emberek a nagy meleg ellenére is törődnek a falu 

képével. 

 

 

 
 

Falunap Újpetrén 
 

2007. augusztus 24-25-26-án ismét falunapi rendezvényre hívjuk Újpetre lakóit. 
 

 

2007. augusztus 24. (péntek): 

18.00 Kiállítás megnyitója az Általános Iskolában 

19.00 Tám László fotóművész diaporáma estje 

 
 

 

 

2007. augusztus 25. (szombat): 

16.00 Zenés toborzó az utcán 

17.30 Kulturális műsor a kultúrház udvarán 

20.00 Bál 

22.0 Tűzijáték 

 

 

 

2007. augusztus 26. (vasárnap): 

10.00     Ünnepi szentmise a római katolikus templomban 

A kitelepítés 60. évfordulójára való megemlékezés, koszorúzás 

 

 



  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: Zsombók Miklós Újpetre, Kossuth u. 48. 

 
 

A szerelem átka (Filmbemutató) 
2007. június 30.  

Filmbemutatót tartott Cigány kisebbségünk, 

kulturális programmal összekötve. Megtelt a 

kultúrház érdeklődőkkel. A vendégeknek a 

Cigány kisebbség finom ebéddel is 

kedveskedett. 
 

 

 

 

 

 

 
 A jól sikerült alkotás bemutatja a 

cigányok valamikori életét, szokásait 

egy kis történeten keresztül. Szereplők 

a környék polgáraiból tevődnek össze, 

ezáltal sok mókás érdekes jelenet jön 

létre a filmben. 
 

KONK ÓVODÁJÁNAK HÍREI: 
 

 Óvodánk Augusztus 6.-án hétfőn 6 óra 30 –kor nyit 
 

KÖNYVTÁR 
 

Kérek minden kedves könyvtárhasználót, hogy a kikölcsönzött könyveket, CD-ket és 

dokumentumokat visszahozni szíveskedjen, illetve újabb kölcsönzésére van lehető 

meghosszabbított nyitva tartással. 

NYITVA TARTÁS: 
 

Minden szerdán                      18 
00

 - 21 
00

 

Minden szombaton                 9 
00

-11 
00

-ig  előzetes egyeztetés alapján 
 

 

Rockest ( Rockkoncert Újpetrén) 
 

Jól sikerült rockkoncertnek lehettünk 

tanui. Az első taktusok felcsendülésekor 

még kevesen voltak, de a hangerő és a 

dallamos keményrock gyorsan elindította 

a falubelieket a pálya felé. Sok negyven-

ötvenen felüli is élvezettel hallgatta a 

zenét, valószínű felidézve az elszállt 

fiatalkort.  

Köszönjük nektek fiatalok, így tovább! 

 



  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

- Az önkormányzat az iskolában és óvodában végrehajtott létszámcsökkentés 

kiadásának megtérülésére adott be pályázatot 4.959.927,- Ft-os összeggel.   

 

- Az óvodában és iskolában folyó integrációs és képesség-kibontakozó munkához 

szükséges forrásra adtunk be pályázatot. 

 

- Az önkormányzat a tavalyi évben a napközi épületének felújítását befejezte. Idén az 

iskola udvarán lévő töredezett betonjárda és az udvar térburkolatának felújítására 

kerülhet sor elnyert pályázati pénzből. A felújítás költsége 1.601.000,- Ft. 

 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő udvarának beton burkolata évek 

óta töredezetté és ezáltal balesetveszélyessé vált. Ezt a tényt az ÁNTSZ helyszíni 

ellenőrzése során jegyzőkönyvben is rögzítette, és az önkormányzatot felszólította a 

balesetveszély megszüntetésére határidő megjelölésével. A fentiek miatt az 

önkormányzat pályázati pénzből a beton burkolatot felszedve térkővel burkolja az 

udvart. A töredezett beton felszedése szükséges volt, mivel a bejárati ajtók és az 

udvar szintje egybe esett. Nem volt lehetőség a beton rétegre egyéb anyagot 

felhordani, mivel így az udvar szintje magasabb lett volna a küszöböknél. A 

felújítással egyidőben kicserélésre került a bekötő vízvezeték rendszer is, annak 

elavultsága miatt. Az épület külső homlokzatának javítására és festésére is sor került. 

A munkálatok teljes költsége 1.039.000,- Ft. 

 

- Az óvodában az új udvari játékok kihelyezésre kerültek és a nyári szünetben 

megtörtént az épület külső homlokzatának festése is. Gondot jelent az óvoda 

központi fűtésének rossz állapota. Szükséges lenne új fűtési rendszer kiépítése. A 

felújítási munkálatokat pályázati forrásból még a fűtési szezon megkezdése előtt a 

fenntartó önkormányzatoknak szándékában van elvégezni. 

 

 

- Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű virágzásának időszaka van. A 

parlagfüvet – virágzás előtt – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal 

végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani. 

 A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés, 

kaszálás) nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását. 

 A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági területen) tekintetében 

a Baranya Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az 

irányadó. 

 A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja 

ki. 

 Annak érdekében, hogy a lakossági bejelentések a legrövidebb úton jussanak el az 

eljárni jogosult szervhez, az alábbiakban közöljük a bejelentés fórumait: 

- belterületen észlelt parlagfű esetén a helyi jegyző 

- külterületeken a területileg illetékes körzeti földhivatal, azaz a Siklós Városi 

Földhivatal illetékes eljárni. 

 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, 

aktív közreműködéssel állítsák meg a parlagfű terjedését. 



  

ISKOLAI HÍREK  
 

Tankönyvek árusítása 
 

Augusztus  29-én, szerdán: 8-11 óráig és 13-16 óráig 

   30-án, csütörtökön: 8-11 óráig 

   31-én, pénteken: 8-11 óráig 

 

Pótvizsgák és osztályozó vizsgák időpontja: 
 

Augusztus 29-én, reggel 8 órakor az iskolában. 
 

Tanévnyitó időpontja 
 

Szeptember 3-án, hétfőn 8 órakor 
 

Ez a nap az első tanítási nap is. Napközibe és menzára való jelentkezés ezen a napon történik. 

Tízórait nem biztosítunk a gyerekeknek, de a napközi már üzemel és ebéd is lesz. 
 

Felhívjuk a tanulók és szülők figyelmét, a bizonyítványokat hozzák magukkal!!! 
 

Felhívjuk a szülők és tanulók figyelmét, hogy a tanszereket mindenki maga vásárolja meg a 

tanév végén kiadott tankönyvjegyzékek alapján. 
 

Köszönet! 
 

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak gyermekem jutalom 

kirándulásához. Külön köszönet a tornatanárnak Bali Tímeának, aki felkészítette a 

versenyekre 

Fieder Edit 

 

   SULI SZEZON  

  ISKOLAI FÜZET – NAPI ÁRON 
  Augusztusban ahányadika van, annyit kell fizetni az  

  iskolai füzetekért. 
  

  ZSÁKBAMACSKA 
  5.000,- Ft feletti iskolaszer vásárlás esetén  iskolaszert tartalmazó  

  zsákbamacskát adunk Önnek. 
   

  AJÁNDÉK BÖGRE PLÜSS FIGURÁVAL 
  10.000 Ft feletti iskolaszer vásárlás esetén egy plüss figurát  

  tartalmazó bögrét adunk ajándékba. 
   

  TANSZERUTALVÁNYT ELFOGADUNK 
     

 PAPÍRCSODA 
  Pécs, Felsővámház út 24. 

  Tel.: 72/211-873 

  Nyitva: hétfő-péntek: 8-16,30 

  aug. 4. és szept. 8. között szombaton is nyitva: 9-13 
 

 A hirdetésen szereplő árak áfás árak.  



  

 Az akciók részleteiért érdeklődjön boltunkban. 


