
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Elnézést kérünk! 
 

Szíves elnézésüket szeretnénk kérni az érintettektől, előző havi újságunkban megjelent téves 

név miatt. Még egyszer köszönet és egyúttal elnézés. 

- ”Zsombók Jánosnak 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!” 

Nőnapra 

 

Minden évben eljön ez a nap Mire mennénk nélkülük 

Melyre a férfiak nagyon várnak Ha ők nem lennének nekünk? 

Hogy elmondhassák a nőknek Valljuk be hát bátran, 

Mennyire szeretik őket! Nem sokat érne az életünk! 
 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntjük Újpetre lányait és asszonyait! 
 

 

Emlékezzünk: 1848. március 15. 
 

Történelmünk egyik legnagyszerűbb napja a fenti dátum. 
 

Március 15-ét a nemzet szívébe fogadta, a magyarság szimbólumának tartja.  
 

Ez a nap a szabadságról, a függetlenségről, az elnyomás elleni tiltakozásról szól. 
 

Emlékezzünk a hős forradalmárokra, a márciusi ifjakra, akik kivívták a világ és az utókor 

megbecsülését országunknak! 
 

 

„Eljött a szép húsvét reggele, 

Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek, s virít a virág. 

A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.” 

 

                                    KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

 

 



  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: 

Polyák György Újpetre, Petőfi u. 14. 
 

 

MEGHÍVÓ  „FALUSZÉPÍTŐ NAPRA” 
 

Újpetre Község Önkormányzata községünkben 2008. március 29-én (szombaton) 

„Faluszépítő Napot” szervez. Ezen a napon az előző évekhez hasonlóan az itt élőkkel közösen 

szeretnénk falunkat még szebbé és tisztábbá tenni. 
 

Gyülekezés ideje: 2008. március 29-én 9.00 óra 

Gyülekezés helye: Kultúrház udvara 

A közös munkára várjuk Újpetre minden lakóját! 
 

Negyven éves jubileum 
-ünnepség Bóka András tiszteletére- 

 

Február 16-án, az újpetrei kultúrházban Bóka András esperes urat, református 

lelkészünket köszöntöttük abból az alkalomból, hogy immár 40 éve itt él közöttünk Újpetrén 

és odaadással, nagy hivatástudattal szolgálja nem csak a református egyházat, a híveket, de 

minden embert, aki területünkön él. Szolgálata mintegy nyolc községre terjed ki, Kistótfalutól 

Kozármislenyig, de mint esperes, nagy szolgálatot tett az egész egyházmegyének. 
 

A képen az ünnepelt Bóka András és felsége 
 

A jubileumi ünnepségre megtelt a kultúrház 

Bóka András tisztelőivel, a közeli és távolabbi 

barátokkal, ismerősökkel vallásra való tekintet 

nélkül. A környező községek polgármesterei is mind 

tiszteletüket tették a református presbitérium 

tagjaival együtt, és itt voltak természetesen a Bóka 

család tagjai is. 

Az ünnepeltet az ÚJPETREI IFJÚSÁGI EGYESÜLET ZENEKARA és az újpetrei 

iskolások köszöntötték magas színvonalú műsorral. 

A terület községeinek polgármesteri és lakói nevében Gaszt Árminné méltatta az ünnepelt 

érdemeit. Kiemelte, hogy Bóka András negyven éve költözött ide családjával, s hamar 

megszerette mindenki, nem csak a református egyház tagjai, de minden ember vallására való 

tekintet nélkül számíthatott rá. Hatalmas érdemei vannak a német, holland és svájci kulturális 

kapcsolatok kiépítésében, s csoportjaink vendégszereplésének szervezésében, de a 

kozármislenyi templom építése sem valósult volna meg nélküle. Megszerettük a Bóka 

családot, feleségét ugyanolyan tisztelet és szeretet övezi, mint őt, s reméljük, ezt mindketten 

érzik is. Mi igazi újpetreinek tekintjük őket, s ha el is költöznek a közeljövőben községünkből 

reméljük szeretettel gondolnak ránk, és továbbra is újpetreinek fogják érezni magukat.  

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget, amiről a jelenlevő   presbiterek és a 

korábban hosszú éveken keresztül eredményesen         működő házasok körének tagjai 

gondoskodtak. 
 

A község minden lakója nevében gratulálunk, hosszú, boldog életet, jó egészséget 
kívánunk Bóka Andrásnak és feleségének 

 

Tájékoztató 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fogadóórát tart minden hó páratlan hetében 

csütörtöki napon, délelőtt 9.00-11.00 óráig. 
 

A fogadóóra helye: Kultúrház épülete. 



  

Közös fenntartású intézmények 2008. évi költségvetése 
 

 

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola)  
 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 89.362.000,- 30.645.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 1.457.000,- 816.000,- 

Intézményi bevétel 8.955.000,- --- 

Átvett pénzeszközök 428.000,- --- 

Bevételek összesen: 100.202.000,- 31.461.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 59.967.000,- 19.919.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 18.536.000,- 5.884.000,- 

Dologi kiadások 21.534.000,- 5.658.000,- 

Felhalmozási kiadás 165.000,- --- 

Kiadások összesen: 100.202.000,- 31.461.000,-  
 

Dolgozói létszám: 26 fő 8 fő 
 

 

Újpetrei Önkormányzat 

2008. évi költségvetése 

 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 122.597.000,- 

Működési bevétel 8.000.000,- 

Átvett pénzeszközök 29.230.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 51.050.000,- 

Felhalmozási bevétel 951.000,- 

Esélyegyenlőségi pály. 2.407.000,- 

Bevételek összesen: 214.235.000,- 

 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 17.532.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.316.000,- 

Dologi kiadások 33.950.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 5.400.000,- 

Esélyegyenlőségi pály. 2.407.000,- 

Szociális kiadások 6.300.000,- 

Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása 120.007.000,- 

Tartalék 15.823.000,- 

Felhalmozási kiadás 7.500.000,- 

Kiadások összesen: 214.235.000,- 

 

Dolgozói létszám: 6 fő 

 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 

Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági): kb. 10 fő törvény szerint változó  

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 42 fő összegű 

Ápolási díjban részesülők száma: 10 fő 28.500,-, ill. 37.050,- Ft/fő 

Időskorúak járadékában részesülők száma: 1 fő 37.050,- Ft/fő 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: 20 fő törvény szerint változó  

  Összegű 



  

Az újpetrei 

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

és KÖRZETI NEVELÉSI KÖZPONT 
rendezésében cigány képzőművészek(szobrászok és festők) képzőművészeti kiállítása volt az 

Újpetrei Művelődési házban. 
 

A kiállítást Dr Kosztics István a PÉCSI CIGÁNY 

KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI 

EGYESÜLET ELNÖKE nyitotta meg egy rövid 

ismertetővel a kiállított tárgyakról. A helybeliek 

nevében Jávorka Csaba iskolaigazgató és Gaszt 

Árminné polgármester köszöntötte a kiállítás 

szervezőit és a megjelenteket. Az eseményt 

színesítette még a Újpetrei CIGÁNY 

HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYÜTTES 
 

„Gyöngyikének” köszönjük két évtizedes munkáját! 
 

Gergelyné Butty Gyöngyi „Gyöngyike” márciustól Pécsen új munkahelyen fog dolgozni.  
 

Újpetre lakói sajnálják, hiszen ő mindig figyelt a betegekre és idősekre. Mindenkinek volt 

egy-egy mosolya, egy-egy kedves szava. 
 

Szeretnénk megköszönni 20 évi lelkiismeretes munkáját, kedvességét és türelmét. Kívánunk 

jó egészséget és sikereket az új munkájához. 
 

Óvodás alapítványi farsangi bál! 
 

Milyen is egy alapítványi mulatság, amire azt mondhatjuk, hogy jól sikerült? 

A résztvevők jól érezték magukat, jó volt a bevétel. 

Úgy gondolom, hogy ez mind elmondható az alapítványi bálunkról, ahol a hangulatot csak 

fokozta a sok leleményes, farsangi öltözékbe bújt ember. 

A zenekar is nagyon hamar felvette a ritmust velünk...., szóval JÓ BULI VOLT!!! 

Bizony nem kevés azoknak a jószívű adakozóknak a száma, akik segítették számlánk 

gyarapodását, ezzel óvodás gyermekeink, óvodánk további fejlődését is. 

Nem csak a bőkezű résztvevőkről van szó, hanem azokról az emberekről is, akik belépőjegyet 

vásároltak, de sajnos nem tudtak eljönni (ebben talán közrejátszott az is, hogy ugyanezen 

időpontban két bál is volt a környéken). Voltak, akik tombolasorsolásra küldtek 

felajánlásokat, tombolatárgyakat és azzal segítették színesebbé tenni a sorsolást. A fődíj idén 

is szintén szülői segítséggel egy élő kisállat volt, aminek nyertese láthatóan nagyon örült. 

Sok felajánlás érkezett vállalkozóktól, szövetkezetektől, vállalatoktól, akik szinte évről- évre 

rendszeresen támogatóink listáján vannak. 

Minden adakozónak, felajánlónak tisztelettel szeretnénk köszönetet mondani az óvodások és a 

kuratóriumi tagok nevében is. 

Köszönjük, hogy ebben a nem rózsásnak mondható anyagi világban adakozásukkal gondoltak 

ránk, és reménykedünk, hogy a jövőben is résztvevőik lesznek rendezvényeinknek. 
 

Harsányi Ferencné Ági - kuratóriumi tag 

Köszönet! 
A község lakóinak nevében az önkormányzat köszöni az általános iskola felső tagozatos 

diákjainak, hogy a faluban az eldobált szemetet összeszedték. 
 

Szeretnénk, ha a felnőttek és gyerekek egymást figyelmeztetnék, hogy a papír zsebkendőt, 

csoki papírt, műanyag poharat, stb. … ne dobálják el! 
 

Bízunk benne, hogy ez így lesz! 
 


