
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HETVEN ÉV NAGY IDŐ… 
 

 

A Zélity házaspár (Mariska néni és 

Józsi bácsi) 2008. áprilisában ünnepli a 

70. házassági évfordulóját. 
 

Egyszer és soha többé! Ismerjük a 

mondást. Mikor házasságot kötünk, 

bizakodással és szép reményekkel 

indulunk a közös életbe, és törekednünk 

kell arra, hogy ebben az egy életben 

boldogok tudjunk lenni. 
 

Bizonyára, ha végigpergeti a Zélity házaspár az együtt töltött szép éveket, fel-felvillan 

egy-egy olyan esemény, ami meghatározó volt életükben. Megéltek együtt nagyon sok 

jót és kevésbé jót is. Együtt élték át az otthon megteremtésének gondjait, gyermekeik 

érkezésének örömét, emlékeznek a miattuk átvirrasztott éjszakákra, egészségükért való 

aggódásra, ugyanakkor együtt figyelhették azt is, ahogy felnőnek, családot alapítanak, 

majd unokákkal ajándékozzák meg Önöket. 
 

Nagyon sok szép emlék köti össze Önöket, ami mind a 

harmonikus élet bizonyítéka, és az egymás iránti 

szeretet, hűség jutalma. Már tudják, hogyan lehet a 

szeretetet hosszú évtizedeken keresztül megtartani, hogy 

a nehézségeken át lehessen lépni. Talán így utólag, ha 

visszagondolnak, bármennyire is nehéz volt elviselni 

egy-egy problémát, bárhogy fájtak is bizonyos dolgok, 

mégis valahol hozzátartoznak életünkhöz, hiszen a 

közös küzdelemben fonódnak szorosabbra a szeretet 

szálai, és ez sok mindenen át tud segíteni.  

A 70 év nagyon nagy idő, ez alatt Önök megtanulták azt, hogy szeretetet előbb adni 

kell ahhoz, hogy kapni tudjunk. 
 

Kedves Mariska néni és Józsi bácsi! 
 

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a falu lakói nevében kívánom, 

hogy még nagyon sokáig éljenek egymás mellett, jó egészségben. 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



  

 ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: 
 

Szeidl Józsefné Újpetre,  
 

Gratulálunk!  
 

ProFamiliis-Díj elismerésben részesítette Macsi Barnabásnét, az Újpetrei 

Körjegyzőség igazgatási előadóját a szociális és munkaügyi miniszter. A kitüntetést a 

halmozottan sérült személyek és családjaik érdekében végzett példamutató 

tevékenységéért vehette át.  
 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Az óvodás korú gyerekek beíratásának időpontja az óvodában: 
 

 

2008. április 14-18-ig mindennap 8.00-13.00 óráig. 
 

 

Beíratni azokat a 2002. június 1. és 2005. május 31. között született gyermekeket lehet, akik 

még nem óvodások! 

 Reisz Mária 

 vezető óvónő 
 

FALUSZÉPÍTŐ NAP 
 

Újpetre Község Önkormányzata 

községünkben 2008. március 29-én 

(szombaton) „Faluszépítő Napot” 

tartott. Ezen a napon az előző évekhez 

hasonlóan falunkat még szebbé és 

tisztábbá kívánjuk tenni. Az érdekesség 

az volt hogy a korábbi évekhez képest 

háromszor annyian jöttek, ami persze 

nagy-nagy öröm a szervezők részére. 

Ki-ki a megszokott csapában végezte a 

rá kiosztott munkát, de persze ez jó 

hangulatban és egy kis frissítővel 

zajlott. 

 A munka végén zsíros kenyér és 

fröccs, üdítő várta az elfáradt 

faluszépítőket. 

Az idén már sokkal kevesebb szemetet 

találtak mint korábban a korábbi 

években. 
 

 

Mindenki munkáját segítségét 

köszönjük, az eredménynek együtt 

örülhetünk nap mint nap , házunkból 

udvarunkból kilépve. 

Köszönjük!  
 

További képek az eseményről a www.ujpetre.hu honlapunkon 

http://www.ujpetre.hu/


  

Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

- Az önkormányzat ez évben is április hótól a rendszeres szociális segélyben részesülőket 

közcélú munkásként foglalkoztatja, amit törvény ír elő. A községnek szükség is van a 

munkájukra, hiszen az ő segítségükkel tesszük községünket szebbé! 

 

- Az önkormányzat az iskola részére beszerezhető számítástechnikai eszközökre adott be 

pályázatot. 

 

- A nyári fűnyíráshoz szükséges eszközök beszerzésére pályázatot adtunk be fűkasza 

beszerzésére 250.000,- Ft értékben. 

 

- A húsvét nemcsak ünneplést hozott számunkra, hanem szomorúságot is, hiszen felelőtlen 

emberek újra rongáltak. 

 A Petőfi utca elején (a tüzép előtt) lévő utcajelző táblát kidöntötték, összetörték. 

 A Kossuth utcában csatornákat törtek össze, telefonvezetéket téptek ki a falból. 

 „Természetesen” most sem jelentkezett az elkövető vagy elkövetők. Soha senki nem lát, 

és nem tud semmit.  

 Számomra érthetetlen, mi jó abban, ha tönkretesszük a falu és a magánemberek értékeit. 

 

- Az Idősek Klubja szervezésében nőnapi ünnepséget tartottunk a kultúrházban, ahol 

vendégként részt vettek a siklósi, kistótfalusi és vokányi idősek klubjának tagjai is. 

Vendégeinket kis műsorral köszöntöttük, majd a jelenlévők korukat meghazudtolva 

táncoltak és nagyon jól érezték magukat. 

 

- Rendezvények megrendezéséhez szeretnénk forrást biztosítani a beadott pályázatunkkal, 

amelyet 1.300.000,- Ft-tal nyújtottunk be.  

 

- A lakosságot már tájékoztattuk arról, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a 

szemétszállítási díjat 22%-kal kívánta megemelni, amit a képviselő-testület nem fogadott 

el.  

 Többszöri egyeztetés után a szemétszállítás díja 2008. évben 11%-kal emelkedik.  

 A fentiek szerint a lakossági szemétszállítás díja (áfával együtt) 1.180,- Ft lesz havonta. 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2008. április 14-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást 

(falugyűlést) tart. 
 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról 

2./ 2008. évi tervek ismertetése 

3./ Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről 

 

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 

 



  

 

A NÉP ÜGYVÉDJE 
 

Az Egy Hajóban Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány együttműködésben az Igazságügyi 

Minisztérium Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával, ingyenes jogi tanácsadást, okiratszerkesztést 

vállal pécsi ügyvédek közreműködésével. 
 

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó 

havi jövedelme azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. 
 

Kérjük a feleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), 

személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. 

közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal. 
 

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok: 
 

Újpetre Polgármesteri Hivatal, páratlan hét csütörtök 8.30-10.00: 

2008. április 10. 

2008. április 24. 

2008. május 08. 

2008. május 22. 
 

7623 Pécs, Semmelweis u. 11., Tel., fax: 72/532-293, 20/390-7120 

E-mail: egyhajoban@egyhajoban.hu, web: www.egyhajoban.hu 
 

 

MAJÁLIS 
 

Újpetre Önkormányzata 2008. május 1-jén 10.00 órától ismét megszervezi a 

hagyományos majálist az iskola alatti sportpályán. 

 

Ez a nap kellemes szórakozást ígér gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Jöjjenek 

el, hozzák el gyermeküket, és a gyermekek is hozzák el szüleiket, hogy együtt 

kellemesen és vidáman töltsük el ezt a napot! 
 

A felnőttek a már hagyományossá vált FŐZŐVERSENYRE nevezhetnek be a 

maguk által kitalált, és a helyszínen megfőzött étellel, amit zsűrizni fognak. 
  

 

FELHÍVÁS (EBOLTÁS) 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy eboltást tartunk 

a körjegyzőség épületében, melynek időpontja: 2008. 

április 16-án 7.30 – 9.00 óráig, 16.00 – 17.00 óráig 
 

Póteboltás időpontja: 2008. április 25-én 13.30 – 14.30 

óráig.  
 

A helyben történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel 

együtt 2.500,- Ft/eb. Háznál történő eboltás díja kötelező 

féregtelenítéssel, kiszállási díjjal együtt 3.000,- Ft/eb. 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni oltása – az 1995. évi 

XCL. törvény és a 20/2001.(III.09.) számú FVM rendelet alapján – kötelező minden 

három hónaposnál idősebb eb esetén! 

Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet 

alapján szabálysértési eljárás megindítását, szabálysértési pénzbírság kiszabását 

vonja maga után! 

mailto:egyhajoban@egyhajoban.hu
http://www.egyhajoban.hu/

