
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKÖTLETEIM 
 

 Az ellenségednek megbocsátás 

 Az ellenfelednek türelem 

 A barátodnak szeretet  

 A partnerednek szívesség 

 Mindenkinek jóindulat 

 Minden gyermeknek egy jó példa 

 És végül magadnak tisztelet 

 

 /Oren Arnold/ 
 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet kívánunk! 
 

 

 Újpetre Község Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 

Polgárőrség 

 A polgárőrség 2007. november 24-én ülést tartott, ahol a tagság elfogadta ifj. 

Vezmárovics Béla lemondását.  
 

Az új vezető újból Bazsó Lajos lett, aki alapította 

és hosszú évekig már vezette a polgárőrséget. 
 

A szolgálat-szerkezeti átalakításáról is döntés  

született, kisebb csoportok látják el ezentúl az 

ügyeletet meghatározott időre, így biztosított a 

teljes időbeli lefedettség, magyarul mindig van 

valaki kint.  
 

 

Továbbra is várjuk a jelentkezőket – férfiakat és nőket akár csoportban is– 

polgárőrnek. A régi tagokat is szívesen visszavárjuk régi partnerükkel és egyedül is  

Kérjük jelentkezzen, akinek fontos Újpetre biztonsága! 



  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunytak: 
 

Armbruszt József Újpetre, Szabadság tér 39. 

Fischer János Újpetre, Szabadság tér 41. 

Bazsó Magdolna községünk volt védőnője 
 

Született: 
 

Tóth József született 2007. október 29., anyja neve: Farkas Mónika 
 

MATEMATIKA VERSENY 
 

A Janus Pannónius megyei matematika versenyén Csalami Ádám 8. osztályos tanuló 80 

versenyző közül a III. helyezést érte el. 
 

További sikeres versenyzést kívánunk neki. 
 

 

MEGALAKULT ! ! ! 
 

Megalakult az Újpetrei Lási Vorbá „Jó Szó” közhasznú egyesület. Elnöke Petrovics Zoltánné, 

vezetőségi tagok Kosztics József, Nichter Ede, Kajos Ibolya, Bencze Józsefné, Rácz 

Lászlóné. 
 

Céljaink: - kulturális tevékenység 

 - sporttevékenység 

 - oktatási tevékenység 

 - szociális tevékenység 

 - egyebek 
 

Az egyesület feladatai kiterjednek a környező falvakra is. Az első megmozdulásunk a peterdi 

nyugdíjas nap volt, ahol hagyományőrző zenékkel kedveskedtünk, amit nagy örömmel 

fogadtak a nyugdíjasok és a Peterdi Önkormányzat.  

 

Reméljük, a jövőben sok hasznos és fontos dologban tudjuk segíteni a községünket. 

 

Nagy örömmel vennénk, ha az adója 1%-ával támogatná az egyesületünket.  

Adószámunk: 18330065-1-02 

 

Előre is köszönjük! 
 

HARANGSZENTELÉS 
 

Ünnepélyes keretek között 2007. november 2-án 

felszentelték temetőnk új Lélekharangját, mivel a régit 

valaki „hulladékfémnek” nézte, így valószínű a MÉH-

be kerülhetett. Talán ezt nem nézi senki annak…. 

például rá is van írva, kinek készült mikor… 

 

A harang Grób Vilmos indítványára a képviselő-testület 

adakozásából készült el újra. 

 

Polgármesterünk bevezetője után katolikus és 

református papjaink áldásával megkondult az új 

lélekharang. Reméljük, a harangot még sokáig láthatjuk 

és ritkán hallhatjuk. 
 

 



  

A www.ujpetre.hu oldalunkon bővebben fényképekkel az eseményről 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

- Az önkormányzat által benyújtott pályázatok közül sikeres volt: 

- Létszámcsökkentési pályázat, az elnyert összeg 2007. évben 3.300.000,- Ft, 2008. évben 

1.700.000,- Ft 

- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra 2.400.000,- Ft-ot nyertünk. 
 

Tisztelt Adófizető Állampolgárok! 
 

Az Újpetrei Figyelő korábbi számában tájékoztattuk Önöket az adótartozások bírósági 

végrehajtóval történő behajtásának beindításáról. Az elmúlt hónap elején kezdtük 

megküldeni Földesdi László bírósági végrehajtónak az ügyiratokat. Előtte a hátralékos 

adózó értesítést kap arról, hogy tartozását átadjuk a bírósági végrehajtónak. Ekkor még 1-2 

napig lehetőség van arra, hogy az ügyfél az adótartozást kiegyenlítse. A végrehajtó által 

indított eljárás során is még van lehetőség arra, hogy az ügyfél a körjegyzőségen rendezze 

tartozását, de ekkor már a végrehajtó költségeit is ki kell fizetni.  Mint azt már korábban 

leírtuk, a végrehajtó költségei igen magasak, pár ezer forintos tartozás esetén elérhetik a 

több tízezer forintot is. Természetesen a végrehajtó biztosít részletfizetési kedvezményt, de 

meggondolandó, hogy kis összegű adótartozás után érdemes-e ennyi többletköltséget 

felvállalni.  

A végrehajtó elérhetőségei: 

Földesdi László Pécs, Esztergár L.u.19. V/501.  
Tel: 72/535-376. Fax: 72/535-276.                          Ügyfélfogadás: Hétfő-kedd: 9-11—ig. 

 

 

Hulladékgazdálkodási Terv 
 

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 12-i ülésén elfogadta 

a Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámoló megtekinthető 

ügyfélfogadási időben a körjegyzőség hivatalos helyiségében. 
 

ÉVFORDULÓSOK MISÉJE 
 

Vasárnap az ünnepi szentmise 

keretében az évfordulós 

házaspárok voltak a főszerepben. 

Imre atya és a hitközség 

szervezésében megemlékeztek az 

5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-

55-60 éves jubileumot ünneplő 

házaspárokról. A házaspárok 

listáját a „Cserebogár” 

egyházközségi lapunk októberi 

kiadásában részletesen 

megtalálhatja. 
 

A www.ujpetre.hu oldalunkon bővebben fényképekkel az eseményről 
 

Az intézményi szék és szülők közössége 2007. november 14-én együttes, kibővített ülést 

tartott, ahol napjaink egyik legfontosabb pedagógiai kérdésének megvitatására került sor.  
 
 

Vajon biztosított mindenki számára az esély egy jobb, szebb életre? 

Mit tehetünk, mint szülők, pedagógusok, vezetők, a község egész társadalma az 

esélyegyenlőség minél magasabb szinten való megteremtése érdekében? 

Mit tehetünk a működő, az utóbbi időben egyre felerősödő előítéletek ellen? 
 
 

http://www.ujpetre.hu/
http://www.ujpetre.hu/


  

A fenti kérdésekre igyekeztek választ adni a jelenlévők, akik véleménye nem mindenben 

egyezett meg. Vita alakult ki arról, hogy milyen szintig kell eltűrnünk a másik „másságát”. 

Már a 9. nagyszerű rendezvény iskolánkban 

-ilyen volt a projektnapunk- 
 

Alig vártuk már nov. 23-át. Timi és Bogi néni „Valami Európa” címmel egész napos 

„show”-t rendezett nekünk. Hetek óta lázas izgalomba készültünk rá. Előfeladatokat 

oldottunk meg 5 fordulóban (feladatlapok, totó, stb.) és  elmaradhatatlan volt az 

osztálydíszítési verseny is. Olasz, francia, német és spanyol színekben, zászlókban, 

fotókban, tárgyakban díszelegtek osztályaink. 

A nap jutalmazással kezdődött, így értékelték tanáraink, amit eddig tüsténkedtünk. 

Aztán jött a többi izgalom. Festés, rajzolás a történelmi Európáról. Kati néni és Bóka 

Bandi bácsi francia illetve holland élményeit, ismereteit hallgattuk tátott szájjal. Még 

igazi francia parfümöt is kaptunk. Egy másik teremben érdekes feladatlapokat 

töltöttünk ki európai autómárkákról, sportolókról, épületekről, nemzeti szokásokról. A 

közös főzés nagyon jó dolog. Minden fölsős osztály készített valami finomat. 

Meghívott szakács vendégünk mellett Szabó Marika néni és Emő, valamint Martin 

Móni néni is segített nekünk. Volt francia és svéd gomba sali, svéd húsgolyók 

(azonnal elfogyott), sonkatekercs, szendvicstál is. Az olajbogyót megkóstolva 

többünket kirázott a hideg, de a kaviárból még ettünk volna szívesen.  

25 vendégünk is volt ezen a napon a megye többi iskolájából (volt megyén kívüli is), 

pedagógusok látogattak hozzánk. Nekik is ízlett a főztünk és egész nap sok dicséretet 

kaptunk tőlük termeinkre, iskolánkra, rendezvényeinkre vonatkozóan.  

Szokásos vetélkedőnk -mindig „hab a tortán”-, rendhagyóan kezdődött. A 

csapatalakítás úgy történt, hogy mindenki húzott egy lapot, amin egy zászló vagy étel, 

focicsapat vagy híres épület volt. Így kellet az országnevekhez csoportosulnunk. 

Nagyon jó feladatok voltak. Európai kutyafajták ismerete, népek zenéi, puzzle, totó, 

stb. Sokat izgultunk és nevettünk, jól szórakoztunk. Köszönjük a zsűrinek és Ani 

néninek, hogy pillanatok alatt értékelt. Megtudtuk, hogy a győztes csapatok részt 

vehetnek Pécsen egy hasonló jellegű vetélkedőn. 

A táncház minden képzeletünket felül múlta. 4 fiatal versenytáncos jött Pécsről, hogy 

szórakoztasson bennünket. A bemutatójuk után 1 órán át tanítottak bennünket táncolni.  

 Az egyik legjobban sikerült napunk volt. Köszönjük a sok jutalmat (mindenki térképet 

és posztert is kapott) tollakat, matricákat, könyveket, csokikat is. 

Négy órakor mindenki élményekkel tele indult hazafelé. Reméljük, még sok 

projektnapot rendez iskolánk. A legközelebbi karácsonykor lesz, a „ hagyományok 

napja: karácsony” címmel. Már alig várjuk. 

Diákönkormányzat tanulói 

A www.ujpetre.hu oldalunkon bővebben fényképekkel az eseményről 

 

MEGHÍVÓ             Nyugdíjas estre 

 
 

2007. december 13.-án (csütörtökön) 16.30 órakor 

nyugdíjas estet tartunk a kultúrházban, melyre szeretettel 

várjuk községünk nyugdíjasait. 
 

http://www.ujpetre.hu/


  

 Újpetre Község Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 


