
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Köszönjük! 

Az Újpetrei N.N.H Egyesület köszönetet mond minden 

támogatójának, aki adójának 1%-ával minket támogatott és támogatni 

szeretne. Eszközvásárlásra költöttük a pénzt és melyet ezután is fejlesztésre 

szeretnénk fordítani. Adószámunk.: 19034023-01-02 
 

Figyelem! 
 

Kedves Szülők és Gyerekek! 
 

Idén húsvét előtt „Baba börzét” szeretnénk tartani. Ennek előkészítését már most elkezdjük!  
 

Ha megunt, már nem használt gyerekruha, játék, könyv, bicikli, egyéb használható tárgyad 

van, már most elhozhatod az iskolába, ahol összegyűjtjük.  
 

A tanítási időben mindennap, a tanítási időn túl kedden és pénteken délután 14.00-15.00 óra 

között lehet leadni a tárgyakat. 
 

Szívesen vesszük a felesleges számítógép tartozékokat és alkatrészeket is. 
 

Remélem, ha összefogunk, az idei Baba börze sikeres lesz! Időpontjáról és a részletekről 

később tájékoztatunk benneteket! 
 

 Szabó Árpádné 

Újpetrei Sportegyesület 
 

Az Újpetrén működő Sportegyesület keretén belül működik labdarúgó szakosztályunk. 

Játékosaink és sporttársaink Újpetre, Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser településeken élnek. A 

labdarúgás több évtizedes múltra tekint vissza, mely évek kudarcokat és sikereket is hoztak.  

Sajnos az elmúlt években is gondot jelentett számunkra a működésünkhöz szükséges anyagiak 

megteremtése. 

A múltban is és a jövőben is fenntartásra, működésre a legnagyobb összeget számunkra az 

Újpetrei Önkormányzat biztosította. Nagy segítséget jelentett az előző években 

magánszemélyek és vállalkozások által adott támogatás, amit nagyon köszönünk.  

Az évek óta emelkedő költségeket még a legszűkösebb működés mellett is – ma már – nem 

tudjuk biztosítani. Ehhez kérnénk az Ön újbóli segítségét. 

Kérjük, anyagi támogatásával segítse működésünket. Támogatását kérjük eljuttatni: Bóly és 

Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50100208 – 10004861 számú számlaszámra vagy 

személyesen Ritter Jánosnak (Tel.: 30/482-83-12) bizonylat ellenében. 
 

Támogatását megköszönve:    Obermajer Róbert – Sportegyesület elnöke 



  

ANYAKÖNYVI HÍREK: 
 

Elhunyt: 

Kárpáti Józsefné Újpetre, Kossuth u. 21. 
 

Újpetre község népességével összefüggő adat 2007. évre: 
 

a község lakóinak száma 2007. január 1-jén: 1140 fő 

a község lakóinak száma 2008. január 1-jén: 1117 fő 

születések száma 2007. évben:  4 fő 

házasságkötések száma 2007. évben: 2 fő 

halálozások száma 2007. évben: 13 fő 
 

 

Februári óvodai programok: 
01.-én a vizes élőhelyek világ napja 

09-én alapítvány és a szülők szervezésében farsangi jelmezbál a Műv.házban, 20 órától 

11-én Óvodások farsangja csoportonként egész nap az óvodában 

14 Valentinnapi köszöntések 

      Báb előadás  / Dékány Ágnes / 

Az óvodában gyermekújság, könyvek, játékkatalógusból játékok kedvezményesen 

rendelhetők  / Inf: Reisz Mária/ 
 

 

Köszönjük! 
 

Az Újpetre és környéke Óvodásaiért Közalapítvány köszönetét fejezi 

ki minden támogatójának.. 
A jövőben az udvari játékok fejlesztését tervezzük. Kérjük gondoljanak ránk újra.

   Adószámunk.:.18308846-1-02 
 

 

Élünk, de nem mindegy, meddig és hogyan! 
 

Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy a világ milyen gyorsan változik körülöttünk. Ezek a 

változások azonban nem mindig vannak ránk jó hatással. Az ember nagyon sok területen 

zseniális dolgokat képes megtenni, de a legtökéletesebben saját magát képes elpusztítani. 

Gondoljunk csak a modern fegyverekre, vagy a kevésbé gyors, de legalább olyan hatásos 

környezetszennyezésre, ami ma már bizonyítottan nagyon sok komoly, sokszor halálos 

betegség okozója. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Két dolgot. Az egyik: nem foglalkozunk 

ezekkel a körülményekkel, élünk tovább úgy, mint eddig, addig-ameddig. A másik: 

egészségtudatos életmód. Mit jelent ez? Egy ilyen rövid cikkben nem lehet az egész 

szerteágazó területet ismertetni, ezért most csak egy példán keresztül szeretném ezt bemutatni. 

Azt mondják a táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek, hogy biológiai értelemben 

tulajdonképpen azok vagyunk, amit megeszünk és megiszunk. És ebben sok igazság van. 

Gondoljunk csak bele, ha például megeszünk egy szelet parizert, tudjuk mit ettünk meg? Nem 

hiszem. Hiszen a mai modern élelmiszertechnnológiával olyan parizert lehet előállítani, 

aminek nem sok köze van a húshoz, de annál több adalékanyagot tartalmaz. Amik persze 

engedélyezett anyagok, közvetlenül nem okoznak betegséget, de hosszú távon egyáltalán nem 

biztos, hogy ártalmatlanok. Ez csak egy példa, a sort szinte végtelenül lehetne folytatni. 

Szervezetünknek nap mint nap biológiai értelemben is számtalan kihívással kell 

szembenéznie, amiknek genetikai okok miatt gyakran nem tud megfelelni. Ilyenkor 

jelentkeznek azután különböző panaszok, tünetek, amik később akár nagyon komoly 

betegséget is jelezhetnek. Mit tehetünk tehát? Próbáljuk meg megelőzni a betegségeket. 

Például korszerű, egészséges táplálkozással, amivel segíthetjük szervezetünket abban, hogy 

hosszú ideig egészséges maradjon. Ha szeretne többet is megtudni, jöjjön el február 14.-én 

délután 6 órakor a művelődési házba, ahol meghívott előadóval fogunk ezekről a dolgokról 

beszélni. 

Mindezeket leírta és a meghívót átnyújtotta:   dr. Nagy Péter háziorvos 



  

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2008. első félévi helyi adók 

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

pótlékmentes befizetési határideje 2008. március 17. 
 

A befizetéshez szükséges csekkek február hónap folyamán kiküldésre kerülnek. Azok az 

adózók, akik átutalással kívánják befizetéseiket teljesíteni, a számlavezető pénzintézetnél tett 

jelzéssel tehetik azt meg. 
 

Adózással, befizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel a 72/377-001 telefonszámon vagy 

ügyfélfogadási időben személyesen fordulhatnak az adóügyi előadóhoz. 
 

Ügyfélfogadási idő:  

hétfő: 8.00-12.00 

kedd: 8.00-12.00 

szerda: 13.00-16.00 

csütörtök: 8.00-12.00 

péntek: 8.00-12.00 
 

 Újpetrei Körjegyzőség 
 

Csiripelték a madarak!!! 
 

- Zsombók Miklósnak köszönhető, hogy hosszú évek óta a mindenki karácsonyfáját /amit 

különböző felajánlóktól kapunk/ az ő szakszerű hozzáértő kezeivel vágják ki a 

legnehezebb helyről is. 

- Továbbá nagy örömöt szerzett több kiló almával az óvodásoknak! 

- - Jelmezes farsangi bál lesz 09.-én a műv. házban és a bevételből az óvodások profitálnak 

új játékok formájában 

- - Újra indulhat a rézfúvós oktatás itt Újpetrén! Érdeklődjetek! /Ivett nénitől, Dóri nénitől/ 

- - Iskola alsó és felsőtagozat farsangja lesz 01-én, ill. 08.-án a kultúrban 

 

Pincebeszakadás 
 

A Petőfi utcában az önkormányzati közút beszakadt. Az út alatt pince húzódik. Az út 

leszakadása a legnagyobb téli időben történt. 
 

A fentiek komoly gondot okoztak és okoznak az önkormányzatnak. Az út alatt van a víz- és 

gázvezeték, aminek az eltörése esetén a baj még nagyobb lenne. 
 

A fentiek miatt az önkormányzatnak kötelező bejelentési kötelezettségei vannak 

(katasztrófavédelem, különféle szakértői bizottságok). 
 

A váratlan károkat eredményező eseményekre pályázatot lehet beadni a helyreállítási költség 

részbeni megtérítésére. 
 

Mivel az önkormányzat kiadása a fenti út helyrehozása és pince betömedékelése során több 

milliót jelent, ezért a képviselő-testület a pályázat benyújtásáról döntött. 
 

Sajnos a különféle szakértői bizottságok helyszíni szemléjét és szakértői véleményét meg 

kellett várnunk, a pályázat benyújtása csak ez után lehetséges. A helyreállítási munkákat 

pedig a pályázat benyújtását követően lehet elkezdeni. 
 

Így is a pincetömedékelést és az út helyreállításának elvégzését az önkormányzat saját 

költségvetéséből fogja kifizetni, és majd körülbelül 4-6 hónap múlva a döntést követően 

kapjuk meg a kifizetett összeg egy részét.  
 

Tudjuk, hogy az ott lakóknak sok kellemetlenséget okoz az, hogy az út nem járható. A leírtak 

miatt az érintett lakosság megértését kérjük és köszönjük. 
 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



  

TÁJÉKOZTATÓ 

Hivatalok ügyfélfogadási rendjéről 
 

Siklósi Rendőrkapitányság: 
Tel.: 72/579-770, 72/579-780, 72/579-790 

Minden nap 7.30 – 15.30 óráig, munkaidőn túl a 107-es telefonon. 
 

Siklósi Okmányiroda, Gyámhivatal, Építésügy: 
Tel.: 72/579-500 

Hétfő, kedd, péntek: 7.30 – 12.00 óráig 

Szerda: 7.30 – 17.00 óráig 
 

ÁNTSZ Siklósi Városi Intézet Kirendeltsége: 
Tel.: 72/579-369, 579-370 

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 – 16.00 óráig 

Kedden nincs ügyfélfogadás 
 

Siklósi Földhivatal: 
Tel.: 72/579-168, 72/579-169 

Hétfő: 8.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 15.00 óráig 

Kedd: 8.00 – 12.00 óráig 

Szerda: 8.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 15.00 óráig 

Csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig 

Péntek: 8.00 – 11.00 óráig 
 

Hétközbeni és hétvégi orvosi ügyelet: 
Tel.: 72/352-411 

Munkaidő után Siklósi Kórházban 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16.00 – 07.00 óráig 

Péntek 14.00 órától hétfő 07.00 óráig 
 

Szociális Szolgáltató Központ: 
7800 Siklós, Járó Péter u. 42. (Máriagyűdi Szociális Otthon) 

Tel.: 72/579-181 
 

Falugazdász: 
7800 Siklós, Köztársaság tér 8. I. em. 24. 

Tel.: 72/496-600, 72/579-081 

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig 

Szerda: 8.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig 

Péntek: 8.00 – 12.00 óráig 
 

Jogsegély szolgálat: 
Minden páratlan hét csütörtökén 8.30 – 10.00 óráig az Újpetrei Körjegyzőség épületében. 
 

Szemétszállítás: 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

7400 Kaposvár, Cseri út 16. 

Tel.: 82/528-960 
 

Szippantás bejelentése: 
Magyarbólyi Kht. 

Tel.: 72/456-115 
 

Állatorvos: 
Dr. Reisz György 

Tel.: 20/957-87-67 
 


