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Az idei falunapokon sok érdekességben és eseményben, „meglepetésben” 

lehetett részünk.  

 

Kezdve a pénteki kiállítással az 

iskolában, ahol a sok új kiállító 

részvétele jelezte, hogy kis 

közösségünkbe még mennyi szép 

és ötletes rejlik itt megemlíthetjük 

a helyi egyházi jellegű kiállítást 

(Muzslai Robi és  Rittinger Linda 

rendezésében)  

 

 

 



  

de mint modern ötletes kiállító 

Petruska Misibá munkái is 

bámulatba ejtették az 

érdeklődőket ez csak két 

kiragadott véglet a sokszínű és 

érdekes kiállításról.  

Nagyon sok értéket és szépséget 

láthattunk. Köszönjük a 

kiállítóknak. Tám Laci 

szentföldi diaporáma bemutatója 

is sok érdeklődőt vonzott. 

Szombaton Hagyományőrző egyesület tánccal és zenével toborozta az 

érdeklődőket ez olyan jól sikerült, hogy a kultúrház udvar zsúfolásig megtelt, 

 persze köszönhető volt ez a fellépő híres 

művészeknek is, de itt meg kell említeni 

egy újpetrei hírességet is, Zeier Vikit aki  

hangjával könnyeztetett meg fiatalt és 

öreget. A műsoron fellépő helyi és 

vendégszereplők szórakoztató perceket 

nyújtottak a nézőknek. A hangulatot 

fokozták a meglepetésként fellépő híres 

művészek. 

 

 

A tűzijáték kezdetkor még teltház volt 

de, az ezt követő hajnalig tartó bál idején 

sem változott sokkal. Valószínű sokan a 

gyerekjátszót észre sem vették pedig 

nagyon érdekes ötletes volt felnőtt és 

gyerek számára is, de egyszerre 

mindenhol nem lehetünk 

Vasárnap a szentmisét követően a 

kitelepítés 60. évfordulója alkalmából 

koszorúzás volt az emlékszobornál. A 

nap hátralévő részén a 70 évesek 

találkozóját tartották az iskolában és a 

kultúrházban.  

Elmondhatjuk, hogy a hétvégén tartalmas és szórakoztató rendezvényeken 

vettünk részt. 

Bővebben, több képpel a www.ujpetre.hu oldalon 
 

Köszönet! 
 

Minden rendezőnek és segítő szándékú embernek szeretnénk köszönetet 

mondani a 70 évesek találkozójának megrendezésében nyújtott segítségért és 

részvételért 

 A 70 évesek 

http://www.ujpetre.hu/


  

Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

- A hétközbeni és a hétvégi orvosi ügyelet 2007. október 1-től új helyen, Siklóson a 

kórház épületében lesz. 

Az ügyelet címe: 7800 Siklós, Baross G. út 6. 

Az ügyelet telefonszáma: 72/352-411 
 

- Befejeződött az orvosi rendelő és iskola épületének és udvarának felújítása pályázati 

források felhasználásával. 

 

- A képviselő-testület döntésének megfelelően az ellopott harang helyére új harang 

kerülhet. A harang megrendelése megtörtént. A költséget a képviselők és a 

polgármester anyagi hozzájárulásából fizetjük. A teljesen biztonságos rögzítést Grób 

Vilmos képviselő őr vállalta. 

 

- Az önkormányzati épületeknél (körjegyzőség, iskola, óvoda, kultúrház, ifjúsági 

klub) már működött a szélessávú Internet. Most már az egészségház is használhatja, 

mivel a bekötés ott is megtörtént.  

 

- Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2007. második félévi 

helyi adó (kommunális adó /házadó/, gépjárműadó, iparűzési adó) késedelmi 

pótlékmentes befizetési határideje 2007. szeptember 17. 

Adózással, befizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel a 72/377-001, 72/377-717, 72/377-

055 telefonszámokon fordulhatnak az adóügyi előadóhoz. 
 

 

 

Tanévkezdés óvodában, iskolában 
 

 

Együttes testületi ülésen a fenntartó önkormányzatok, Újpetre, Kiskassa, Peterd és 

Pécsdevecser községek megtárgyalták és elfogadták a közösen fenntartott intézmények 

2007. I. félévi költségvetési beszámolóját. Ezzel együtt az új 2007-2008-as tanév 

szakmai és anyagi hátterét is megtárgyalták.  

 

Az elmúlt időszakban már az újpetrei iskolában és óvodában is jelentkezett a 

gyereklétszám csökkenése. Ezzel együtt jelenleg és még néhány évig a létszám a 

törvénynek megfelel. Az intézmény működését az új tanév egészére a fenntartók 

biztosítani tudják. Ezt lehetővé teszi az elmúlt időszakban végrehajtott átszervezés, 

illetve a takarékos gazdálkodás. A kiadások fedezetéhez az állami támogatáson felüli 

összeget az önkormányzatok eddig is forráshiányos pályázat nélkül biztosították.  

 

A gyerekek az óvodában új udvari játékoknak örülhetnek. Az iskolában pedig a 

tanévnyitón a külsőleg felújított épület és térkővel burkolt bejárat fogadja őket. 

 

Mindezt a közösen benyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetjük. 

AUTÓSOK! 
 

Kérjük, figyeljenek fokozottan a gyermekeinkre, úton útfélen! 



  

Polgárőr Egyesület 
 

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a Polgárőr Egyesület nevében.  
 

Várom az új jelentkezőket, Hölgyeket is, akik egy jól szervezett csapathoz szeretnének 

tartozni, segítve községünkben a munkánkat. 
 

Ezúton szeretném megkérni a lakosságot, hogy ismeretlen eredetű „dolgokat” ne vásároljanak 

meg, ezzel is segítik a munkánkat. 
 

Ha bárkinek kérdése van, úgy érzi, a Polgárőrség tagjai segíteni tudnak, bizalommal keresse 

fel Egyesületünket. 
 

      Tisztelettel: 

 ifj. Vezmárovics Béla 

 Újpetre Polgárőr Egyesület 

 elnöke 

Ifiklub hírek 
 

Augusztus hónapban az Újpetrei Ifijúsági Egyesület tagjainak lehetősége nyílt egy 

hosszú hétvégét eltölteni Kustánszegen, amit a Blaskapelle Raitzpeternek és persze 

Régert Brigittának (elnökhelyettes) köszönünk szépen, aki megszervezte és lehetővé 

tette számunkra ezt a pár felejthetetlen napot! Ezt minden résztvevő nevében 

kijelenthetem. 

 Az idő nem nekünk kedvezett, 

az időjárás így sem ronthatta el 

jó kedvünket, de a Zalaegerszegi 

Aqvapark (ingyenes belépővel) 

megkoronázta az amúgy is 

fantasztikus hangulatot. 

Kijelenthetem, hogy senkivel 

sem volt semmi probléma, habár 

itthon szárnyra keltek pletykák, 

amik sajnos hozzánk is 

eljutottak, habár még haza sem 

értünk.  
Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat (a 

boltoknak) és magánszemélyeknek, külön 

köszönet Hoffmann Imrének, és Kraft  

Ferencenk, akik hozzájárultak táborunk 

költségeihez, továbbá Csuka Barnabásnak, aki 

a tábor ideje alatt elkápráztatott minket főző 

tudományával (amiből bőségesen jutott 

mindenkinek). A társaság nagyon jól 

összerázódott, és egy igazi kis csapat alakult 

ki. Már a jövő évre vonatkozóan is meghívást 

kaptunk, melynek örömmel teszünk eleget! 

Minden kedves ifiklub tagot jövőre is sok 

szeretettel várunk, és ne feledjétek: Party 

People!!!! 
 

Ez úton megragadnánk az alkalmat, hogy bejelentsük; néhányan alakítottunk egy zenekart, új 

úton indultunk, de az alapokat az előző karnagyaiknak köszönhetjük. Fúvós együttesünk neve 

a már fentiekben is említet Blaskapelle Raitzpetert.      
    

 

Bőhm Anna és Gergely Barbara 

Valamint minden kedves résztvevő nevében 


