
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANYÁK NAPJÁRA 
  

MENTOVICS ÉVA:  

Köszönöm, hogy itt vagy nekem! 
 

Bármi bánat érte lelkem, Megtanítasz minden jóra, 

könny áztatta szemedet. repítesz a nagy hintán. 

Örömömben, vígságomban Rajtakapsz egy huncutságon, 

szemed velem nevetett. szemed vígan kacsint rám. 
  
Ha elestem, felemeltél, Elmesélném, m’ért szeretlek? 

megpusziltad sebemet. Bíz, azt estig mondhatnám. 

Minden egyes mozdulatod Köszönöm, hogy itt vagy nekem 

áthatja a szeretet. édes, drága jó anyám! 
 

ÉRTESÍTÉS! 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy PÓTEBOLTÁST tartunk a körjegyzőség 

épületében, melynek időpontja: 2009. május 12. (kedd) 16.00-17.00 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. 
 

Az oltási könyveket (akinek van) hozzák magukkat. 
 

2009. április 18-án megrendeztük hagyományteremtő jelleggel a” Grundfoci” 

elnevezésű kispályás futball kupát. A tornán 5 csapat vett részt, nagy örömünkre a tágabb 

környékről is (pl.: Siklós,Szökéd) jelentkeztek. A résztvevőktől visszahallva, mindenki jól 

érezte magát, szerencsére az idő is nekünk kedvezett. A nézők nem 

voltak valami sokan, de annál lelkesebben szurkoltak a csapatoknak. 

 Szeretnénk gratulálni a helyezést elért csapatoknak. 
 

I. helyezett: PIÁS-SOKK  

II. helyezett: Helesfa FC 

III. helyezett: Szedd össze magad 
 

Továbbá díjaztuk a legjobb kapust, mezőnyjátékost és gólkirályt. 
 

Legjobb mezőnyjátékos címét Szendi Zsolt kapta. Gratulálunk neki! 
 

Szeretnénk megköszönni az Újpetrei Sport Egyesületnek, hogy a pályát és az öltözőket 

használhattuk; a Tornyos Pékségnek a felajánlást; a Magyarbólyi iskolának a kapukat és 

hálókat, valamint a meccsek zavartalan lebonyolítását id. Szipl Ferencnek. 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 

Kelemen Viktor 2009. április 01.-én anyja neve: Loschitz Andrea 

Felober Lili 2009. április 09.-én anyja neve: Csuka Piroska 
  

Elhunyt: 

Bartonicsek Vilmosné Újpetre, Kossuth u. 45. 

AMIVEL FOGLALKOZNUNK KELL! 
 

A világban, az országban és itt, községünkben is érezhető a gazdasági válság hatása. Ezzel 

párhuzamosan az önkormányzat feladatai nőnek, a költségvetési forrásunk pedig csökken, ami 

részben már a gazdasági válság hatása. Nem értük még el a gazdasági hanyatlás mélypontját, 

még további megszorításokra kell számítanunk az élet minden területén. 
 

Külső segítségre egyre kevésbé számíthatunk. (Az önkormányzati rendszer is egyre jobban 

kivonul a segélyezésből és a segítségnyújtás egyéb formáiból, mert egyszerűen nincs pénz, az 

állami költségvetés kötelező feladatokra szánt kerete csökken!) Az elkövetkező időszak, akár 

több éves időtartamban rákényszerít bennünket, hogy nap, mint nap szembenézzünk a 

gondokkal. Akárki is kormányozza országunkat, megszorítást fog hozni döntéseivel. 

Munkahelyek csökkenőben, több munkáért kevesebb fizetés, összevont munkakörök és 

sorolhatnám. De ők azok, akiknek legalább van munkahelyük. A másik kategória, akik 

szeretnének dolgozni, csak nincs rá módjuk, mert nincs megfelelő végzettségük, egészségi 

állapotuk, vagy az otthoni körülmények nem engedik a munkavállalást. 
 

Ezért a jövőnk és családunk érdekében használjunk ki minden lehetőséget, ami a biztos 

megélhetésünket segíti elő! 
 

Használjuk ki a „falusi életünk” lehetőségeit!!! Segíts magadon, az Isten is megsegít…, mára 

lett a legigazabb mondás. Mindezekhez elengedhetetlen az összefogás, a családokban élők 

egymásra utaltsága. Sosem látott szerepet kap a család a nehéz időszak túlélésében, a 

családtagok tudják a legjobban segíteni egymást! 

Kullancsveszély 
 

A természetet kedvelők egyik legörömtelibb programja az erdőn-mezőn való barangolás. Azonban 

számos veszély leselkedhet ránk a szabad ég alatt. Többek között a kullancs, mely észrevétlen 

csípésével betegségeket is terjeszthet. Az enyhe tél miatt idén megtöbbszöröződött a vérszívók száma, 

de odafigyeléssel elkerülhetjük a kullancsok okozta betegségeket.  
  

Hazánkban közel 30 kullancsfajta él. Az élősködők a népi hiedelemmel ellentétben nem a fákról 

ugranak az áldozat nyakába, hanem a fűben, bokrok alacsony ágain tanyáznak, és várják az arra 

bóklászókat. Nem szeretik a fényt, ezért a ruha alá, a könnyen elérhető, lágyabb bőrfelületbe fúrják be 

magukat. Leggyakrabban az ágyék táján, a hónaljban és a térdhajlatban bújnak meg, de a hajas 

fejbőrben is rájuk bukkanhatunk. A kullancscsípés nem fáj, mert az állat nyálában véralvadásgátló és 

érzéstelenítő anyag van. Éppen ezért különösen figyelnünk kell arra egy-egy szabadban töltött nap 

után, hogy minél hamarabb eltávolítsuk az esetleg bőrünkbe fúródott kullancsot.  
 

Kullancs által terjesztett betegségek 

A kullancsok által terjesztett, emberre veszélyes betegségek közül a Lyme-kór és az agyvelőgyulladás 

a leggyakoribbak.  
 

Előzzük meg a fertőzést 

A kullancscsípést elkerülhetjük, ha néhány részletre odafigyelünk:  

- ha szabadban, akár a kertben tartózkodunk, viseljünk zárt ruhát (segít, ha a nadrág szárát 

begyűrjük a zokninkba), 

- a kerékpárosok jobban védettek, mint a gyalogos turisták, mivel ritkábban gázolnak magas fűben, 

és a védősisak is távol tartja az élősködőket a hajas fejbőrtől, ezért a kirándulók vigyenek 

magukkal kalapot vagy kendőt, 

- minden kirándulás után alaposan vizsgáljuk át testünket: ha találunk magunkban kullancsot, 

hamar távolítsuk el csipesszel vagy kullancs eltávolító kanállal.A természetjáróknak érdemes 

beoltatniuk magukat. Kaphatók kullancs és egyéb rovarűző spray-k az élősködők ellen. Ha 

mégis kullancs fúródik a bőrünkbe egy erdei séta, vagy egy mezei piknik után, minél hamarabb 

távolítsuk el, így elkerülhetjük a kullancs okozta betegségeket.  



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Április hóban a Siklósi Kistérségben működő ÖNÓ-k (Idősek Klubja) tagjai találkozót 

tartottak itt Újpetrén. Siklósról, Kistótfaluból, Vokányból és Újpetréről vettek részt az 

ünnepségen. A köszöntő és kis műsor után vacsorával kedveskedtek a vendégeknek. 

Ahogy a zene megszólalt, korukat meghazudtolva táncolni kezdtek a jelenlévők. A 

hangulat nagyon jó volt. Elismerő szavakkal illették a vacsorát és az egész vendéglátást. 
 

- Április 20-án megtartott közmeghallgatáson a résztvevők tájékoztatást hallhattak a 2008. 

évi gazdálkodásról és a 2009. évi 

tervekről. 

 A meghívottként jelenlévő 

Siklósi Rendőrkapitányság 

vezetője és beosztottjai a 

település közrend és 

közbiztonságával, illetve 

közlekedésbiztonságával 

kapcsolatban adtak 

felvilágosítást. A jelenlévők több 

véleményt és kérdést is 

megfogalmaztak a fentiekről a 

kapitány úr felé.  
 

 

IPARŰZÉSI ADÓ 
 

Tájékoztatjuk az egyéni és társas vállalkozókat, hogy a 2008. évi iparűzési adóbevallás 

benyújtási határideje 2009. június 2.  
A bevalláshoz szükséges nyomtatványt április hónapban minden vállalkozó részére kiküldtük. 
 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 

csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 

anyagköltséggel. Az adó mértéke az adóalap 1,5%-a. 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a 

vállalkozónak nem volt bevétele, illetve ha tevékenysége 2008. év folyamán megszűnt, záró 

bevallást kell adnia a megszűnés napjáig terjedő időszakra. 
 

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 2009. 

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

A formanyomtatványok ingyen beszerezhetők a körjegyzőségen, vagy letölthetők a 

www.ujpetre.hu weboldalról. Bővebb információ ügyfélfogadási napokon kérhető 

személyesen vagy a 72/377-001-es telefonszámon. 
 

 

 Újpetrei Körjegyzőség 

Kóbor kutyák 
 

Az utóbbi időben megszaporodtak a panaszok az ebtartással kapcsolatban. A községben sok a 

kóbor eb, zavarják a járókelők nyugalmát, a gyermekek félve mennek el mellettük. A kóbor 

kutyák összetapossák a veteményeket, kerítéseket tesznek tönkre. 
 

Felhívjuk az ebtartók figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak az ebtartásról szóló 

9/2003.(VII.01.) számú rendelete értelmében minden kutyatulajdonos köteles az ebét úgy 

tartani, hogy az mások életét, testi épségét ne veszélyeztesse, mások anyagi javaiban kárt ne 

okozzon. 
 

A tulajdonos kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a kutyája által okozott 

kárért! 
 

http://www.ujpetre.hu/


Majális   a „Patakparti 

Pihenő” parkban 
 

Május 1-én a majális Újpetrén az új pihenő 

parkban volt megtartva. 

A park megvalósítását lehetővé tette egy 

sikeres pályázat, amelyen 2.800.000 Ft-ot 

nyertünk, ehhez 10 % önrészt kellett biztosítani. 

Ez a pályázat úgy szólt, hogy közút mellett falukép javító közpark kialakítása. E feltételnek a 

vókányi elágazásnál lévő fás terület felelt meg. 

A megpályázott és megnyert összeget csak erre a célra lehetett fordítani és meggyőződésünk, 

hogy ez nagyon jó és szép célt szolgál. 

A majálison került sor a park avatására, átadására. 

Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik a pályázatírásban és a 

megvalósításban részt vettek, illetve segítettek bennünket. 

Köszönöm a körjegyzőség dolgozóinak, az önkormányzat dolgozóinak, a közcélú 

dolgozóknak, az Újpetrei Gazdák Zrt. vezetőinek, az U-Petre Bau Kft. vezetőjének és 

dolgozóinak.  

Köszönöm Tóth Attila népi iparművésznek, aki a fa kültéri padokat, asztalokat, játékokat és 

hidakat készítette. 

A park kivitelezése közben, majd a majálison és már azóta is sok elismerő szót kaptunk a 

szép, egyedi parkról és a megrendezett majálisról. 
 

De tudom, hogy néhány kifogás és negatív 

vélemény is van. 

   -” Miért az „alvégen” kellett ezt a parkot 

megvalósítani?” 

A képviselő-testület bármilyen döntést hoz, soha 

nem az vezérli, hogy a település melyik részét 

érinti, hanem Újpetre érdeke. A pályázati 

kiírásnak pedig az a terület felelt meg. 
 

   - ”Hogy gondolják, hogy majálist tartanak a 

temető mellett?” 

Valamennyien tudjuk, hogy az élethez sok minden hozzátartozik: a hétköznapi munka, a 

szomorúság, a gyász, a temető, de ugyanúgy hozzátartozik a gyerekzsivaj, az ünneplés és a 

szórakozás is. 

Bizonyára velem együtt már sokan jártak olyan településen, ahol a temető mellett épületek 

vannak, sőt kultúrház, ahol rendszeresen zenés rendezvények, sőt disco is van. De olyan is 

van, hogy a temető mellett 1 m-re játszótér van, ahol rendezvényeket tartanak.   
 

   - ”Hogy gondolják, hogy oda megyünk majálisra a gyerekeinkkel, hiszen milyen veszélyes 

hely, ott az országút!” 

Ezt éppen a majális napja cáfolta meg. Az ott lévő szülőktől hallottam: Hiszen ez egy nagy 

terület. A gyerekek messze vannak az úttól és a partfal védi őket a kiszaladástól. Valóban jó 

volt látni a sok gyereket, ahogy játszott. 
 

Van egy mondás, ami nagyon igaz: 

„Ritkán gondolunk arra amink van, és akkor is kifogásokat keresünk, és túl gyakran 

gondolunk arra amink nincs.” 

Ez a magatartás már sok szomorúságot okozott az embereknek mindenhol a világon. 
 

Újpetre újra gazdagabb lett ezzel a parkkal, amelynek a neve „Patakparti Pihenő”. 
 

Bízom benne és kívánom, hogy a falu lakói és az idelátogatók sok kellemes percet, órát 

töltsenek el ebben a szép környezetben. Gaszt Àrminné 
Képes riport, mint mindig a www.ujpetre.hu weblapunkon 

http://www.ujpetre.hu/

