
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Újra tábor Újpetrén! 

 
Hosszú évek óta újra beindulhat a 

gyermektáborozás Újpetrén. Június 22-

től 10 napra az  

Újpetrei és vendég gyerekek közel 40 

fővel birtokba vették az önkormányzat 

által felajánlott  

kultúrházat. Bogi néni, Dóri néni, Renáta 

néni, Timi néni, Erika néni irányításában  

fantasztikus programok, hagyományőrző 

tevékenységek, népi gyermekjátékok 

gazdagítják a  

gyermekek mindennapjait. A helyi hagyományőrző egyesület pályázataival a helyi és az  

Újpetrei ill. Német kisebbségi önkormányzat támogatásával. Ízelítőül a színes programokból: 

Kézműves foglalkozások a szorgos kezek közreműködésében, gyöngyfűzés, varrás, régi népi  

játékok elkészítése, zenei foglalkozások Ivett nénivel, buszos kirándulások, vetélkedők, tudás  

próba pl. Újpetre és környéke megismerése, német, magyar és modern táncok, régi sváb házak 

fotózása, zárásként tábortűz. Elmondhatjuk, hogy a hangulat, a közösség és a programok mind  

azt igazolják már most, hogy érdemes volt belekezdeni és reméljük, a tábor végén úgy 

érezzük majd, hogy folytatás is lesz.  

 

A tábor szervezői 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az eseményről, mint ezt már évek óta megszokhatták a www.ujpetre.hu olvashatnak, 

illetve megtekinthetik az érdekességekről készült képeket! 

http://www.ujpetre.hu/


ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Elhunyt: 

id. Fitt Gergely – Újpetre, Kossuth L.u.156. 
 

Tájékoztató a hétköz-hétvégi orvos ügyelet telefonszámának 

megváltozásáról 
 

A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás ezúton tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a siklósi 

központi hétközi-hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma 2009. július 1-től megváltozik.   
 

Az új szám: 72/351-016. 

 

Az ügyelet helye változatlan: 

Siklósi Kórház Kft. 

7800. Siklós, Baross G.u.6. 

 

Európai Parlamenti képviselők 2009. évi választásának eredményei Újpetrén: 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 
 

1. FIDESZ-KDNP    118 

2. SZDSZ     3 

3. MCF ROMA Ö.   0 

4. MUNKÁSPÁRT   0 

5. MSZP     26 

6. JOBBIK     23 

7. LMP-HP     3 

8. MDF     6 
Összes érvényes szavazat:   179 
 

 

Ismét állami kitüntetett Újpetrén! 
 

Jávorka Csaba az újpetrei 

Körzeti Oktatási és Nevelési 

Központ igazgatója a 

pedagógusnap alkalmából állami 

kitüntetésben részesült. A több 

mint három évtizedes munkája 

elismerésül a „Teleki Blanka” díjat 

vehette át az oktatási és kulturális 

minisztertől. 

Jávorka Csaba 1971. óta dolgozik 

Újpetrén. Időközben többféle 

feladatot is vállalt, de a mai napig 

hűséges maradt Újpetréhez. 

Vezetőként elfogadtatta a 

tehetséggondozás és a hátránykompenzálás együttes érvényesüléseit az intézményben és a 

községben is. Bármilyen más jellegű tevékenységet is végzett mindvégig a szakmai 

elhivatottság, a gyerekek és felnőttek nevelése, az oktatás fejlesztésének ügye iránt érzett 

felelősség vezérelte. 

 

Gratulálunk!  



 

A TEKNES KAPITÁNYA MUSICAL Siklóson 
 

2009. július 15-19-ig – 45 év után – életre kel a legenda! 

Ki ne emlékezne Eke Mátéra és Buga Jakabra? A Tenkes kapitánya című filmsorozaton négy 

generáció nevelkedett fel. A Kulturális Turizmus Évének legkiemelkedőbb produkciójaként 

bemutatják a regényből készült musical-változatot, a forgatás eredeti helyszínén, a siklósi 

várban. A premierhéten, a várkert területén fesztiválváros épül fel, amelybe belépve a látogató 

a Tenkes kapitánya korában találja magát. 

 Jegyek vásárolhatók a Ticket Express jegyirodákban. 
 

Az Egy Hajóban Alapítvány által elnyert sikeres EU-s pályázatnak köszönhetően 

Újpetréről 8 fő rendelkezési támogatásban részesülő aktív korú ellátott vehetett részt Gödön 4 

napos bentlakásos képzésen. A képzés célja a kommunikációs képességek fejlesztése, a 

munkavédelmi ismeretetek elsajátítása volt. 

  ----------------------------------------------------------------------- 

Köszönjük, hogy részt vehettünk a fenti képzésen. Jól éreztük magunkat és az ott hallottakat 

reméljük a jövőben hasznosítani tudjuk. 

        Résztvevők 
 

 

Kedves Óvónők és Dadusok! 
 

Szeretném magam és a többi ballagó gyermek és szülei nevében megköszönni a sok türelmet 

és szeretetett, amit nyújtottatok 

gyermekeinknek. 
 

Eljött a nagy nap! Ballagnak a 

gyermekeink az óvodából. Minden szülő 

és hozzátartozó örömmel látja, hogy 

elröppent az idő és lassan új korszak veszi 

kezdetét. Jön az iskola! 
 

Jó látni, hogy milyen okos és ügyes 

gyermekek lettek, mekkorát fejlődtek az 

itt eltöltött idő alatt. 

Aggódva hagytuk itt az első beszoktatási 

napokban csemetéinket. Mi lesz, ha? …mi 

történik, ha? … , tettük fel a kérdést,  de  

hamarosan megnyugvást találtunk, hisz láttuk, hogy szerető óvónők és dadusok veszik körül 

őket. 
 

Megbizonyosodtunk, hogy óvodás gyermekeink jó kezekben vannak, az óvónők szakmai 

tudása és felkészültsége maximális, a dadusok szerepe pedig nélkülözhetetlen. 
 

Öröm volt a szívünkben, mikor láttuk gyermekink arcán a készülődés, az izgalom, a 

kíváncsiság sugarát, akár a lapionos felvonuláson, karácsony ünnepen, víz világnapján, 

farsang idején, gyereknapon és még sorolhatnám. 
 

Köszönjük, fáradhatatlan munkátokat, szerető, gyengéd vigasztalásotokat, simogatásotokat, 

öleléseteket, de legfőképp azt, hogy szerettétek gyermekeinket.  

 Óvodából ballagó gyermekek szülei 
 

A nyár hátralévő részének óvodai programjai: 
 

Július. 27- augusztus. 23.    Nagytakarítási szünet 

Augusztus. 24. (hétfő)  6
00

  Óvoda nyitás 

 



VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLEN 
 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a 

parlagfű felszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Mindez 

törvényi szintű rendelkezésként az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben került előírásra, a földtulajdonosok és földhasználók számára egyaránt.  
 

17. § (4) "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 

időszak végéig folyamatosan fenntartani." 
 

Jelentős kárt okoz a mezőgazdaságban és pollenjétől közel 2,5 millió ember szenved. 
 

Az elmúlt napok szeszélyes és változékony időjárása kedvezett a parlagfű fejlődésének, növekedésének. 

A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással védekezni 

kell. 

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró 

hatóság közérdekű védekezést rendel el kül- és belterületi ingatlanokra egyaránt. 

A fentieken túl a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően – a törvény 

értelmében – növényvédelmi bírságot is kell szabni. 
 

A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületeken – a korábbi évekhez 

hasonlóan – az ingatlanügyi hatóság /Földhivatal/ végzi. A helyszíni szemle során felvett 

jegyzőkönyvet további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére, és a 

növényvédelmi bírság kiszabására jogosult területileg illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal (MgSzH) Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának /növényvédelmi hatóság/.  
 

A belterületi ingatlanok vonatkozásában az önkormányzati jegyző és a MgSzH területi szerve egyaránt 

végezhet helyszíni ellenőrzést (parlagfű felderítést), azonban 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet 

értelmében a közérdekű védekezés elrendelésére csak a jegyző jogosult. 

A felderítés adatait (jegyzőkönyv, helyrajzi szám, földhasználók adatai, egyéb bizonyítási eszközök) a 

jegyző köteles megküldeni a területileg illetékes MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának, 

aki a mulasztók ellen kiszabja a növényvédelmi bírságot. 
 

A növényvédelmi bírságot, az eljáró hatóságnak ki kell szabni, e körben nincs mérlegelési jogkör. A 

növényvédelmi bírság mértéke 15.000 és 5.000.000 Ft között határozható meg. Ezen túlmenően a 

hatósági eljárás költségeinek megfizetésére is kötelezhető a védekezést elmulasztó földhasználó. A 

helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése nélkül is végrehajtható. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a belterületi telkes lakóingatlanok mellett kiemelten ellenőrizendő 

területnek minősülnek: 

 óvodák, iskolák, kórházak sportpályák, közintézmények környéke 

 kertvárosi részek, zöldövezetek, 

 turisztikai célpontok 

 beruházások (építkezések, földmunkák). 

A régió megyei jogú városaiban működnek az ún. „zöld számok” az általános lakossági bejelentések 

mellett a parlagfű-bejelentések – a belterületen, valamint a külterületen észlelt szennyeződések esetén 

-  részére is.  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város:  (80) 200 427 

Pécs Megyei Jogú Város:   (80) 203 988 

Szekszárd Megyei Jogú Város:  (80) 204 835 
………………………………………………………………. 

Gazdálkodók figyelem! 
 

Az egységes területalapú és az egyes vidékfejlesztési támogatások igénybe vételéhez teljesíteni kell a 

„Helyes Mezőgazdasági és Környezet Állapot” előírásait. A vonatkozó rendelet szerint nem 

részesülhet támogatásban, illetve a már kifizetett támogatás visszavonható, amennyiben a 

földhasználó mezőgazdasági területeit nem tartja gyommentes állapotban. A rendelet 4. sz. 

melléklete a parlagfüvet veszélyes gyomnövényként külön nevesíti. 
 

A parlagfű-mentesítéssel összefüggő jogszabályi feladatok és kötelezettségek maradéktalan 

végrehajtása közös ügyünk és érdekünk. 
 

 

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 

Parlagfű-mentesítési Állandó Bizottság  

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. 


