
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Meghívó! 
 Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a már hagyományos farsangi 

jelmezbálunkat, ami febr.14.-én lesz a kultúrházban. A bálon a Kex 

zenekar zenél, büfé: batyus, belépő: 1200 Ft. 

Kérjük tiszteljenek meg jelenlétükkel, jelmezeikkel. 

Jegyelővétel, asztalfoglalás.: Erdeiné Csütörtök Teodóránál ill. 

érdeklődi a kuratóriumi tagoknál és az óvodában lehet. 

Haász Vilmosné Tündi, Harsányi Ferencné Ági, Kovács Zsuzsanna, Vári Lajosné Irénke. 

___________________________________________________________________________ 
 

Adó 1% ?  
 

Kérjük támogassa Újpetrén a kultúrát: Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, 

Adószáma.: 19034023-1-02 
 

Csoportjaink.: Gyermek tánccsoport,  vezetője.: Feketéné Goron Renáta 

Ifjúsági Fúvószenekar, Kocs Ivett 

Felnőtt tánccsoport, Agárdi Gábor 

" Szorgos Kezek "  kézműves csoport, Sziplné Kovács Mariann 

 

Működésünk, fejlődésünk, eredményeink rajtunk múlnak, de nem az  Önök 

támogatása nélkül. 
 

Tisztelt Támogatóink! 
 

Az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány 2008 évi munkája sikeresnek 

könyvelhető el! 

Ehhez nagyban hozzájárultak a szülők, kuratóriumi tagok, egyéni támogatók / Dr. Nagy Péter, 

Hoffmann Imre/ Tenkesvíz Kft, Önkormányzatok, Német kisebbségi Önkormányzat. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindannyiuknak, mert óvodásaink: játékokkal, foglalkozási 

eszközökkel, zenés előadás finanszírozásával, Mikulás,-Karácsonyi,- és Húsvéti 

meglepetésekkel gazdagodtak. Amennyiben az idén is módjukban áll kérjük segítsék az 

alapítványt! 
 

Adószámunk.: 18308846-1-02 
 

Adóigazolás kiadására is jogosultak vagyunk! 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Újszülöttek: 
Raffai József anyja neve: Kapás Krisztina, született: 2009. január 21. 
 

Meghalt: 
Szentesi Sándorné Újpetre, Petőfi u. 26. 
 

 

Akire büszkék vagyunk 
 

A kis Kiki egyáltalán nem fél a motoron. Nagyobb a motor, mint ő, előbbi harmincnyolc 

kilós, az apró Horváth Kristóf viszont csak huszonegyet 

nyom. A nyolcéves újpetrei srácot azonban ez nem zavarja, 

egyre-másra éri el sikereit a motokrossz sportágban. Az 

sem gátolja, hogy asztmatikus allergiában szenved.  
 

Harmadik esztendeje versenyez, eleinte csak esett-kelt, mert 

nem ért le a lába, azóta viszont már megtanult motorozni. Az öt-

kilenc éveseknél indul, 2008-ban magyar bajnok volt. Tavaly 

huszonöt versenyen vett részt – meséli róla az autómentős 

édesapja, Horváth Zoltán, aki természetesen mindenhová 

elkíséri fiát, a Pécsi Motor Sport Egyesület versenyzőjét. A 

család saját zsebből állja a sportolás költségeit.  
 

Nem veszélytelen dolog a motokrosszozás, a Kiki 

becenévre hallgató fiúnak 2005- ben eltörött a lába, de ez nem 

vette el a kedvét. Eddig az ötven köbcentis automata 

kategóriában állt rajthoz, idén vált, a hatvanötös váltósban 

versenyez, már az új motorja is megvan ehhez. 
 

Hetven-nyolcvannal repesztek, de nem félek, bár a többi hasonló korú srác közül sokan 

buknak a versenyeken – mondja Kiki, akinek eddig hét-nyolc ellenfele volt, közöttük a 120 

centijével ő számított a legkisebbnek. 
 

Tisztelt Kábel TV Előfizetők! 
 

Köszönti Önt a Sághy-Sat Kft. vezetősége és kollektívája! 

 

2009. január 1-től a Kft. átvette a rendszer üzemeltetését. 

 

Fejlesztési tervünk: 

1. Január 20-ig 3 db új csatorna (Autonómia, Minimax, Eurosport2). 

2. Április 30. a KTV hálózat csatlakoztatása a Kft. optikai gerinchálózatára, így elérhető 

lesz 3 csomagban 56 csatorna.  

3. Május 30. Internet és telefon szolgáltatás bevezetése. 

 

Értesítjük, hogy a Kft. teljes szolgáltatási területén, az előfizetők érdekét figyelembe véve, a 

Viasat3 műsortovábbítása a csatorna drasztikus áremelése miatt megszűnik. Helyette a 

Film+2 vagy sorozat+ kerül továbbításra az igényeknek megfelelően. 

 

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételét, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a 69/368-162 

vagy a 40/200-666-os számon.  

 

Köszönjük, hogy minket választott! 
 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Minden önkormányzat január hónapban a 2009. évi költségvetés előkészítésén dolgozik.  

 A fenntartó négy önkormányzat (Újpetre, Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser) először a 

közösen fenntartott intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) költségvetését tárgyalja és 

fogadja el. Majd ezt követően a települések költségvetését állítják össze. 

 Mindannyian halljuk, hogy a megszorítások miatt az állam minden területen, így az 

önkormányzatoknál is csökkentette a támogatásokat. Ebből következik, hogy az 

önkormányzatoknak elsődlegesen a kötelező feladatokra kell forrást biztosítani. Vagyis az 

önkormányzati intézményeket kell működtetni. Majd az önkormányzati vagyon 

karbantartását, felújítását kell szükség szerint elvégezni, kihasználva a pályázati 

lehetőségeket. Csak ezután lehet a lehetőségekhez mérten a nem kötelező feladatokat 

támogatni.  

 Újpetrén a költségvetés összeállításánál is ezt vesszük figyelembe. 
 

Közbiztonság! Tudja-e Ön, hogy …? 
 Közbiztonságunk érdekében nem elég, hogy csak azt várjuk, hogy védjenek meg 

bennünket. Mi is sokat tehetünk érte. 

 Ne engedjünk be ismeretleneket udvarunkba, házunkba! 

 Ne adjunk előleget olyan „szolgáltatónak”, akit nem ismerünk, nem rendeltünk tőle 

munkát! 

 Tegyenek Önök is saját biztonságukért. Figyeljünk Egymásra! 
 

Síkosság-mentesítés 
 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 6/2003.(VI.1).Ök. sz. rendelete értelmében minden ingatlan 

tulajdonosnak kötelessége az ingatlana előtt lévő járdaszakasz síkosság-mentesítéséről 

gondoskodni. 
 

 

 

Mi lesz a postánkkal? 
 

Minden kis település lakói felteszik ezt a kérdést, ahol posta működik. 
 

Itt Újpetrén is a működő postát a Posta Partner program keretében a Magyar Posta Zrt. 

meghirdette vállalkozásba adásra. Sok információnk nincs, csak annyi, hogy volt vállalkozó, 

akit érdekelt az újpetrei posta, és a pályázat első fordulóján még részt vett. Többről a posta 

nem tájékoztatott bennünket. Amennyiben új információhoz jutunk, a lakosságot 

tájékoztatjuk. 

Rókák! 
 

Az utóbbi időben elszaporodtak a faluban a rókák, amelyek 

teljesen a lakóházakig jönnek be. Sajnos ez ellen tenni nem sok 

mindent tudunk, ugyanis sem a rendőrségnek, sem a hivatásos 

vadásznak nincs joga belterületen fegyvert használni. A 

megoldást az jelenthetné, ha a rókákat sikerülne külterületre 

elcsalni és ott lelőni.   

Az országos főállatorvos évente elrendeli a rókák 

veszettségének megelőzésére és a betegség leküzdése 

érdekében a veszettség elleni vakcinázást, amely szájon át történik. Amennyiben ennek 

ellenére betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot észlelnek, úgy azt – 

amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető – olyan helyre kell 

elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet. Utána értesíteni kell az állategészségügyi 

hatóságot/állatorvost. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben jármű által elgázolt vagy ismeretlen 

ok miatt elhullott rókát észlelnek.  



RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÚJ SZABÁLYAI 
 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Országgyűlés 2008. december 15-én döntött az „Út a 

munkához” programról és ennek megfelelően módosította a szociális igazgatásról és 

ellátásról szóló törvényt.  
 

A szociális törvény módosításával 2009. évtől a rendszeres szociális segélyt, mint ellátási 

formát felváltja az aktív korúak ellátása, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe 

veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. Ennek keretén belül 

kerül megállapításra a rendelkezési állási támogatás vagy a rendszeres szociális segély. 
 

Az ellátásra jogosultak közül: 

a.) a munkavégzésbe bevonhatók:  

 közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, 

valamint szociális szolgáltatások járnak részükre,  

 pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: 

RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem 

tudnak részt venni. A rendelkezésre állási támogatás összege a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegével egyezik meg, amely az idén 28.500,- Ft. 
 

b.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét 

nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben 

köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a 

szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés 

időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg 

őket. 

c.) a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak 

(továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, 

ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött 

megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT 

szabályokat kell rájuk alkalmazni). A rendszeres szociális segély összege továbbra is a 

fogyasztási egység alapján kerül kiszámításra. 
 

Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek közül a közfoglalkoztatásban, 

vagy képzésben résztvevőket az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként veszi 

nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt.  

Emellett ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, amelynek feltételeit a települési 

önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára természetesen munkabér jár, 

pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak arra az időtartamra kell 

folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud munkát biztosítani. A 

közfoglalkoztatásban részt vevő személynek minimum 90 napot kell ledolgoznia, minimum 

napi 6 órában. Aki a közmunkában való részvételt nem vállalja, annak a rendelkezésre állási 

támogatása megvonásra kerül. 
 

Minden tavalyi évben rendszeres szociális segélyben részesülő személynek a segélye 2009. 

március 31-ig felülvizsgálatra kerül, és a módosításoknak megfelelő ellátás kerül 

megállapításra. 
 

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a rászoruló gyermek részére 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás gyermek, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő az általános iskola 1-6 osztályában tanuló gyermek ingyen 

étkezhet az intézményben. 

Az általános iskola 7-8 osztályába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő tanuló az étkezési térítési díj 50 %-át köteles megfizetni, ugyanígy a három vagy 

több gyermekes családok, valamint a fogyatékos gyereket nevelők is. A kedvezmény csak 

egy jogcímen jár. 


