
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ANYÁK NAPJÁRA 
 

Csanádi Imre: Mi van ma, mi van ma? 
 

 

 

 

 

Mi van ma, mi van ma? Azt is azért adja, 

Édesanyák napja, aki szorongatja: 

Pár szál virág a kezemben: Édesanyám, édesanyám 

édesanyám kapja. jó szívvel fogadja! 
 

 

Majális 2008 
 

Hagyományokhoz híven idén is volt majális. Ha 

csak szavakkal kéne leírni az eseményt, akkor:  

főzőverseny, evés-ivás, játékok, női foci …stb. és 

közben sok-sok beszélgetés ami a legfontosabb, 

amiért a legnagyobb vonzalma van az eseménynek. 

Persze meg kell említenünk a TŰZOLTÓK érdekes 

bemutatóját  az élő csocsót a rodeó bikát az 

arcfestést, de mégis csak azt tudnám hozzátenni, jó 

volt megint együtt még akkor is ha a végére 

eláztunk, ki így ki úgy. /czigány/ 
 

Köszönet mindazoknak, akik a háttérben segítették a rendezvény lebonyolítását! 

További képek a www.újpetre.hu 
 

 

A különös véletlen úgy hozta hogy, Wernau 

város új polgármestere  Armin Elbl Úr, 

bemutatkozó látogatást tett községünkben 

egy négytagú küldöttség kíséretében. Ennek 

zenés fül- ill. szemtanúi lehettünk. Nagyon 

tetszett a vendégeknek a hely és az esemény, 

nem beszélve a „ jó magyar gulásról” amit 

ők pörköltként értenek és esznek. 

 

http://www.újpetre.hu/


  

 ANYAKÖNYVI HÍREK 
Született: 
 

Erdei Lolita született 2008. április 18-án, édesanyja neve: Radó Andrea 
 

Elhunyt: 
 

Milder András  Újpetre, Ady u. 8. 

Magyar Árpád  Újpetre, Kossuth u. 138. 

Kőröshegyi István  Újpetre, Kossuth u. 51. 
 

Köszönet! 
 

35-en ültünk körül egy nagy asztalt április 13-án, ahol szüleink közös életük kezdetének 70. 

évfordulóját ünnepeltük. 
 

Gyermekeik, unokáik, dédunokáik köszöntésének örömét hatványozta az Önkormányzat 

meglepetése, egy csodálatos torta és jókívánságaik. 
 

Köszönjük az Önkormányzattól, Polgármesterasszonytól, a Nyugdíjas Klub dolgozóitól, 

tagjaitól, a jó szomszédoktól, ismerősöktől a szüleink irányában tanúsított figyelmességet, 

jókívánságok sokaságát. 
 

   Köszönettel a család nevében: 

 Bachmann Ferencné 

 /Zélity Mária Magdolna/ 
 

 

Kutyatulajdonosok figyelmébe! 
 

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az eboltás és póteboltás 

április hónapban lezajlott. Akik a megadott oltási időben nem hozták 

beoltatni kutyájukat, Dr. Reisz György állatorvost házhoz kihívhatják a 

20/95-78-767-es telefonszámon. Akik szeretnék igénybe venni a háznál 

történő oltást, de még nem iratkoztak fel a körjegyzőségen a listára, 

azoktól kérjük, hogy az oltási könyvet mutassák be a hivatalban.  
 

Amennyiben másik állatorvos oltotta be a kutyát, ebben az esetben is kérjük az oltási könyv 

bemutatását a körjegyzőségen 2008. május 31-ig. 
 

Ha a kutyatulajdonos nem oltatja be kutyáját, vagy az oltás tényét nem igazolja a 

körjegyzőségen, szabálysértési eljárást von maga után, melynek összege 30.000,- Ft. 
 

A nyilvántartás pontos vezetése érdekében kérjük, hogy az újonnan hozott ebet és az elhullott 

állatot szintén jelentsék be a körjegyzőségen.  
 

A KONK Óvodájának programjai: 
 

Május  5. /hétfő/     16 óra            Tanévzáró szülői értekezlet 

Május  9. /péntek/   15.15-től       Anyáknapi ünnepségek, kiscsoportosok évzárója 

Május 13. /kedd/         .                 Madarak, fák napja 

Május 23. /péntek/ 15.30-tól         Nagy-középső csoportosok évzárója.                                  

                                                      Nagycsoportosok ballagás 

Május 29. /csütörtök/ 13 órától     Községi pedagógusnapi ünnepség miatt zárva           

Május 30. /péntek/                        Gyermeknap az iskola pályáján, bábelőadással 
 

Június  2. / hétfő/                           Pedagógusnapi szünet 

Június 13. /péntek/ 8 órától           Nevelési értekezlet miatt az óvoda zárva 

Június 30- augusztus 10.                Nyári felújítási, nagytakarítási szünet miatt zárva 
 

Augusztus 11./ hétfő/ 6.30            Az óvoda nyit, várjuk a gyermekeket 



  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Április hónapban közmeghallgatást (falugyűlést) tartottunk. A jelenlévőket tájékoztattuk a 

2007. évi gazdálkodásról és a 2008. évi tervekről.  

 Ezt követően a jelenlévők valamennyien azzal a problémával foglalkoztak, hogy a 

Szentháromság-köz és a templom közötti részen lakók nem tudják a kertjüket 

megműveltetni, mert a munkagép nem tud bejárni. 

 Az önkormányzat már levélben is kérte az érintett lakókat, hogy az árok partján 3 méteres 

szélességben mindenki hagyja a saját tulajdonában lévő területet szabadon, hogy a gép be 

tudjon járni. 

 Mindezek ellenére egy ott lakó, Bari János a kertjében az árok partján megakadályozza a 

gépek bejutását. 

 A falugyűlésen a jelenlévők igen emelkedett hangon fejezték ki elkeseredésüket. 

 Grób Vilmos képviselő úr felajánlotta, hogy a bolt udvarán lévő telepén a kertek 

műveléséhez a gépek lejárását megengedi. 

 Bízom benne, hogy ez a fenti problémára megoldást jelent. 
 

- Az önkormányzat pályázatot ad be: 

 - az orvosi rendelő vizesblokkjának felújítására, 

 - a temetőben kolumbárium kialakítására. 
  

 A négy fenntartó önkormányzat közösen pályázik: 

 - óvoda épületének teljes elektromos vezetékének felújítására és a vizesblokk felújítására, 

 - iskola fűtésrendszerének, vizesblokkjának felújítására és nyílászárók cseréjére. 
 

- Kérjük, hogy akik a sportpályán járnak sportolóként vagy szurkolóként, a kiskapukat 

zárják be. Az önkormányzat az elmúlt évben újította fel a pálya körüli kerítést a bejárati 

kapukkal együtt, és szomorú látvány, hogy minden kapu állandóan nyitva áll.  

 Szintén szomorú látvány a pálya körül eldobott szemét (papír, üdítős-sörös doboz, …) 

 Örömmel vennénk, ha nem dobnák el, illetve időnként összeszednék. 
 

- A kertekben a szabadon kószáló kutyák nagy kárt tudnak tenni. Ezért és mások testi 

épségéért mindenki tartsa a saját udvarán kutyáját. 
 

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! 
 

Tájékoztatjuk az egyéni és társas vállalkozókat, hogy a 2007. évi 

iparűzési adóbevallás benyújtási határideje 2008. június 2. 
 

Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002.(XII.16.) 

számú rendelete alapján az adó mértéke állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén 2007. évre vonatkozóan 1,5%. 
 

2007. évben megszűnt vállalkozások: 

Az adókötelezettség a vállalkozási tevékenység megszűnésének napjától szűnik meg. 

Amennyiben egy vállalkozó megszüntette 2007. év folyamán a vállalkozási tevékenységét, a 

megszűnés napjáig terjedő időszakra szintén köteles iparűzési adóbevallást benyújtani, záró 

bevallás jogcímen. 
 

Leendő vállalkozók figyelmébe ajánljuk: 

Felhívjuk a leendő vállalkozók figyelmét, hogy adóköteles az önkormányzat illetékességi 

területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az 

adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjától kezdődik, tehát aki 2008. 

év folyamán kezdi meg tevékenységét, be kell, hogy jelentkezzen az iparűzési adó hatálya alá 

a körjegyzőségen ingyen beszerezhető formanyomtatványon. Bővebb információ ugyanitt 

kérhető ügyfélfogadási napokon vagy a 72/377-001-es telefonszámon. 
 

 Újpetrei Körjegyzőség 



  

Újpetre Község Német Kisebbségi Önkormányzatának 2008. évi tervezett  

költségvetési bevétele: 
 

       116.000,- Ft        2007. évi maradvány 

       640.000,- Ft        2008. évi állami támogatás 

       472.529,- Ft        Feladatalapú támogatás / Baranya megyében az egyik legmagasabb/ 

    1.228.529,- Ft        Összesen 
 

A környék német kisebbségi önkormányzatainak támogatásával a Siklós-Gyűdi Szociális 

Ellátó Központ 110 db házi hívókészülékre adott be pályázatot a Német 

Belügyminisztériumhoz. /BMI/. Az előzetes hírek alapján a pályázat, melyet Rittinger 

Melinda fordított német nyelvre, sikerrel járt. A készülékek várhatóan még ebben az évben 

felszerelésre kerülhetnek.  
 

Községünk Német Kisebbségi Önkormányzata az elmúlt évben sikerrel pályázott a BMI-

nél, mintegy másfél-millió Ft értékű, un. egészségmegelőző csomagra, melyet a négy község 

háziorvosának, Dr. Nagy Péternek adott át használatra. 

Az átvételről a Neue Zeitung két cikkben is tudósított. www.neue-zeitung.hu 
 

 

 

NÁLUNK MÉG NINCS TETŰJÁRVÁNY, DE HOGY NE IS LEGYEN… 
 

Egyre többször hallható az országos híradásokban, hogy mostanában 

országszerte igencsak elszaporodtak a fejtetvek. Nálunk az iskolában és az 

óvodában rendszeresen ellenőrizzük a gyermekek fejét, s ha tetűt találunk, 

értesítjük a családot. Azonban igencsak kívánatos lenne, hogy a szülők is 

átvizsgálják lehetőleg naponta gyermekük haját. A siker érdekében állítottam 

össze a következő tájékoztatót. 
 

Tájékoztató a fejtetvességről  
 

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben. A fejtetű 

három-négy milliméter nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja. 

Ovális alakú petéit – amelyeket serkének nevezünk – erős cementszerű anyaggal szorosan a 

hajszálak tövéhez ragasztja. A serke kb. mákszem nagyságú, színe sárgásfehér. A legtöbb 

serke rendszerint a halánték- és a tarkótájon található. A serkéből a tetvek hét-nyolc nap alatt 

kelnek ki. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta hat-tizenkét alkalommal. Ártalmuk 

elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt, és ennek következtében 

másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt. 
 

Terjedésük: A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék 

közben a gyermekek feje egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal, pl. fésűvel is átvihető 

egyik személyről a másikra. Így a családban is könnyen elterjedhet. 
 

Felderítésük: Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan 

megvizsgálni. Mivel a tetvek a fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket keressük. 

Az élő serke a két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg az elpusztultaknál ez 

nem tapasztalható.  
 

Irtásuk: A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (Nittyfor, Pedex, Nix) a tetveket és 

a serkéket is elpusztítják. Ezek a szerek megelőzésre is alkalmasak. 
 

Megelőzésük: Egyik leghatékonyabb tényező a szülői gondoskodás. A gyermek 

tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos. Időről időre 

vizsgálják át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke. Téves hiedelem, hogy a 

tetvesség csak elhanyagolt családokban fordul elő. Fejtetűvel bárki fertőződhet, mivel a tetű 

egyszerűen táplálékát, a vért keresi. Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni 

felelőtlenség. Az óvodai, iskolai szűrővizsgálatok alkalmával felderített esetekről a szülők 

értesítést kapnak.  

 Gerlachné Novák Ágnes 

 védőnő 

http://www.neue-zeitung.hu/

