
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1848. március 15. 
 

1848. március 15. a magyar nemzet legegységesebb ünnepe, melynek emléke – éljen a világ bármelyik pontján – 

büszkeséggel és melegséggel tölti el minden magyar szívét. 160 éve ez az ünnep az, 

amely azokat a történelmi emlékeket idézi fel, amikor a nemzet egyetlen célért 

küzdött: a független, szabad, demokratikus Magyarország megteremtéséért. 

Március 15-én elsősorban a nemzet szabadságért, függetlenségért vívott harcára 

emlékezünk minden évben. Ez a nap azonban egyben az ifjúság ünnepe is – 1848. 

március 15-én a Márciusi Ifjak voltak azok, akik tudásuk, tehetségük, bátorságuk és kitartásuk révén példát 

mutattak a jövő nemzedékeinek. Vezetésükkel – Európában egyedülálló módon – vértelen forradalom zajlott le, 

s ezért ez a nap a magyar történelem egyik legcsodálatosabb napjává fényesedett. 
 

 

Kéri János: Tavasz hajnalán Ki mindent 

Nőnapi köszöntő Róluk emlékezünk, Megtesz értünk, a nő, 
 A nőkről, kiknek Dajkál, ápol, 
 Életünk köszönhetjük. És felnevel ő. 
 

 Hálánk szálljon Szépséges nők, 
 Lányra, anyára, Jó asszonyok, 
 Ki a családot Kívánunk boldog, 
 Összetartja. Víg nőnapot. 
 

 

Óvodás Alapítványi Farsang! 
A hagyományokhoz híven az idei évben is mint mindig február 

második szombatján megrendezésre került az ovis alapítványi farsangi 

jelmezbál. A teltházas rendezvény szórakoztatására a Kex együttest 

kérték fel, akik felajánlásként nagyon kedvezményesen szuper 

hangulatot teremtve, játszottak. A résztvevők kb.90%-a változatos, 

vicces jelmezben jelent meg, ami a hangulatot még jobban felfokozta. 

Az összes tombola elfogyott, melyre nagyon sok felajánlás érkezett. A 

rendezvény batyus jelleggel volt megszervezve, ami jól működött. Szeretnénk óvodás 

gyermekeink nevében is köszönetet mondani mindazoknak, akik megszervezték, akik 

felajánlásokat tettek, akik támogatták, akik részt vettek és bármi módon hozzájárultak a 

rendezvény létrejöttéhez. Az alapítványi bál bevételéből 125.000 Ft került a bankszámlára, 

amelyet óvodás gyermekeink fejlesztésére, játékokra, óvoda körülményeinek javítására 

fognak fordítani. Jó volt a buli! 

Jövőre megint találkozunk február második szombatján!  Köszönettel.:Tóthné Baracsi Anita 

Képes riport, mint mindig a www.ujpetre.hu weblapunkon 

http://www.ujpetre.hu/


ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Meghalt: 
Kohlmann Ferencné Újpetre, Kossuth u. 148. 

 

Tájékoztatás! 
  

A Magyar Posta Zrt. Által indított „Postapartner Program” keretében a II. 

ütemben meghirdetésre került az Újpetrén működő posta is. 

Ebben a körben az Újpetre posta működtetésére nem érkezett érvényes 

pályázat, így a településen a postát változatlan feltételekkel és 

szolgáltatásokkal továbbra is a Magyar Posta Zrt. működteti. 
 

Elnézést! 

Akire büszkék vagyunk: 

Horváth Kristóf 
Előző számunkban tévesen, nem a 

cikkhez megfelelő fotót tettünk 

közzé. Ezt most pótoljuk, és még 

egyszer gratulálunk a szép 

eredményekhez 
 

 

 

 

Tájékoztató! 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Siklósi kistérségben, 2009. február 1-

től fogorvosi ügyelet működik. 
 

Fogorvosi ügyelet ellátást végző : Dr. Dudás Béla 
 

    Cím: 7773 Villány, Oportó út 3. 

    Telefon: 72/492-713 
 

Rendelési idő:  Szombat, vasárnap, munkaszüneti és szabadnapokon 

   Délelőtt 8-12 óra között 
 

Az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány köszönetét fejezi ki 

mindazoknak akik adójuk 1%-át az alapítványunknak adományozta. A 2008. évben felajánlott 

133.329.- Ft-ot fejlesztő eszközök és játékok vásárlására használtuk fel. 
 

Az idén is szívesen fogadjuk a támogatásokat az alábbi adószámra: 

18308846-1-02 
 

Tájékoztató! 
 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az érvényben lévő fogyasztóvédelmi törvény 2009. január 1-jétől a 

közüzemi szolgáltatókat kötelezi, hogy egy héten legalább egy napot reggel 8 és este 8 óra 

között tartsa nyitva ügyfélszolgálati irodáját. Ezen törvényi szabályozásnak eleget téve az 

ügyfélszolgálati irodánk nyitva tartási rendje megváltozott az alábbiak szerint: 

Hétfő  7-12-ig 

Kedd  7-12-ig 

Szerda  8-20-ig 

Csütörtök  7-12-ig 

Péntek  7-11-ig 
 

          Tenkesvíz Kft. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetése 
 

 

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola)  
 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 81997.000,- 30.842.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 1.484.000,- 427.000,- 

Bevételek összesen: 83.481.000,- 31.269.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 53.593.000,- 19.546.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 16.768.000,- 5.765.000,- 

Dologi kiadások 12.544.000,- 5.758.000,- 

Felhalmozási kiadás 576.000,- 200.000,- 

Kiadások összesen: 83.481.000,- 31.269.000,-  
 

Dolgozói létszám: 21 fő 8 fő 
 

Újpetrei Önkormányzat 

2009. évi költségvetése 
 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 124.486.000,- 

Működési bevétel 18.000.000,- 

Átvett pénzeszközök 20.778.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 65.718.000,- 

Bevételek összesen: 228.982.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 16.662.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 4.566.000,- 

Dologi kiadások 38.612.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 5.400.000,- 

Szociális kiadások 9.300.000,- 

Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása 112.839.000,- 

Tartalék 41.603.000,- 

Kiadások összesen: 228.982.000,- 
 

Dolgozói létszám: 7 fő 
 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből 

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

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 40 fő összegű 

Rendelkezésre állási támogatás 4 fő  28.500,-/hó/fő 

Ápolási díjban részesülők száma: 13 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 

Tájékoztató! 
 

A Siklósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

2009 évben is 

Ügyfélszolgálatot tart a következő településen  

Minden páratlan héten csütörtökön: Újpetrén 

A Művelődési házban 9.00-11.00 óráig 

A fogadóórákra várjuk Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser lakosait is! 



Ifi Hírek: 
 

Az Újpetrei ifjúsági Egyesület immár hagyománnyá váltan, idén is részt vett a GJU 

(Magyarországi Ifjú Németek Közössége) által megrendezésre kerülő 17. Terem Labdarugó 

Tornán, aminek az idei évben Véménd adott otthont. A támogatásoknak, és lelkesedésnek 

köszönhetően 3 csapattal tudtunk nevezni. 2 fiú csapatot és 1 lány csapatot indítottunk. A több 

éves tapasztalat azt mutatja, hogy évről évre több csapat nevez ezen a tornán, és a csapatok 

erőssége is folyamatosan nő. 

Az idei évben is teljes erővel hajtottunk a kupáért, „fiaink” a legjobb nyolc közé kerültek, 

lányaink viszont megszerezték a II. helyezést. Gratulálni szeretnénk Szedlacsek Erikának, aki 

a gólkirálynői címet tudhatja magáénak. Ez úton szeretnénk gratulálni nekik! 

Továbbá szeretnénk megköszönni néhány szülőnek a felajánlásokat; a Sport Egyesületnek, 

hogy biztosítottak számunkra mezeket és kiemelten a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, 

hogy átvállalták a nevezési díjat valamint a kisbusz használatát lehetővé tették számunkra. 

Nagyon szépen köszönjük! 
 

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2009. első félévi helyi adók 

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

pótlékmentes befizetési határideje 2009. március 16. 
 

Az adóprogram módosítása miatt a befizetéshez szükséges csekkek március hónap első 

hetében kerülnek kiküldésre. 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 
 
 

 

Akire büszkék vagyunk: 
 

Gratulálunk Czigány Elliotnak a Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a „Könyvvel Anyanyelvünkért„ 

Alapítvány,  2009. február 21.-én Villányban lebonyolított német nyelvű  déldunántúli vers- 

és prózamondó versenyen elért első helyezéséért, országos versenyen képvisel minket is 

Budapesten. 

  Újpetre Község Német Kisebbségi Önkormányzata 

 

A KONK Óvodájának programjai: 
 

Bábelőadás: márc. 11./szerda/ 11 óra 

Nőnapi köszöntő: márc. 9. 

Márc. 15.-i megemlékezés a kopjafánál: márc. 14. de. 

A víz világnapja: márc. 23.   

Csoport szülői értekezlet: ápr. 6. 

                                 Reisz Mária- óvodavezető 

 

 


