
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kezdődik a 2009-2010-es tanév 
 

A tanévnyitó napjára általában szép verőfényes napra ébredünk. Néhányan megjegyzik, hogy 

milyen szép nap van. Mi lehet ezen szép? – gondolják a gyerekek. Hiszen a nap is azért süt ki 

olyan verőfényesen, hogy bennünket bosszantson és a gondtalan nyári szünetre 

emlékeztessen.  

Mielőtt bárki elkeseredne, aki iskolába 

megy, fordítson egyet a naptáron és a 

szomorkodók is mindjárt jobb kedvre 

derülnek. Ezzel a mai nappal ugyanis nemcsak 

távolodunk attól, ami mögöttünk van, hanem 

közeledünk is ahhoz, ami még előttünk van: 

az új tanév végéhez. Innentől kezdve 

egyre kevesebbet kell már aludni a következő 

vakációig. A helyzet tehát már nem is 

annyira reménytelen, sőt, inkább 

reménykeltő.  

A mai viszonyok között, amikor más 

települések arra kényszerülnek, hogy 

iskolákat vonjanak össze, vagy éppen arra, hogy bezárjanak, bizony meg kell becsülnünk az 

ilyen évkezdő pillanatokat. Joggal legyünk büszkék arra, hogy egy újabb tanévet kezdhetünk 

Újpetrén. 

Iskolai évet elkezdeni azonban csak úgy érdemes, ha erősen hisszük, hogy az iskola helye és 

szerepe múlhatatlan. Az iskola szerepe ma is az, hogy őrző-védő legyen, neveljen és oktasson. 

Mi az, ami a mai világunkban a fiatalokat erősíti és eligazítja? 

Azt hiszem, hogy a tudás az, amely a gyerekeinket megtarthatja és eligazítja. Ezt a tudást csak 

az iskola adhatja meg nekik. 

Olyan könnyű és kényelmes elhinni, hogy a tudás egyenlő a televízióból kapott vagy a 

világhálóról levett információkkal! 

Azonban a valódi tudás nem a „kapom-adom”, a „teszem-veszem” könnyedségével 

szerezhető meg. A valódi tudás nem érhető el indulás nélkül, nem érhető el gyorsan és 

fáradságmentesen. 

A mai tanévkezdésben is a valódi tudás megszerzésének reménye, az erőfeszítés és kitartás, a 

számtalan lehetőség ígérete rejtőzik. 

Bátorságot, erőt és kitartást kívánok mindenkinek az ígéretek beteljesítéséhez az új tanévben! 

 

 Gaszt Árminné 

 Polgármester 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 
Petrovics Ádám 2009. július 14.-én anyja neve: Petrovics Diána 

Kohut Barbara 2009. július 29.-én anyja neve: Tóth Zsuzsanna 
 

Elhunyt: 
id. Rigó Sándorné Újpetre, Kossuth u. 139. 

Wurczinger Ferenc Újpetre, Kossuth u. 84. 
 

 

Amire nem vagyunk büszkék! 
Újra nem kívánatos dolog történt falunkban. Az egyik reggelre a körjegyzőség épülete 

előttlévő zászlótartó rudak közül valaki (vagy valakik) a középsőt kitörte és a zászlót is 

elvitte. 

Ha az erejét akarta fitogtatni, jó lenne, ha otthon tenné, és ott rongálna. 

Ha zászlóra lenne szüksége, azt az üzletekben meg lehet vásárolni. 

Szomorú, hogy soha senki nem látott és nem hallott semmit arról, ami az egész falut 

bosszantja! (Ha most igen, kérjük, jelentkezzen!) 
 

 

Szeretettel és kíváncsian várjuk, régi és új 

óvodásainkat a 2009/2010-es nevelési évben, a nyár 

folyamán dajkáink és segítőik kezenyomán megszépült 

óvodánkban. 
  

Volt nagycsoportosainknak zökkenőmentes iskolakezdést, 

jó tanulást, kellemes élményeket kívánunk.                                 

                                                                                                                            

Óvoda dolgozói  
 

 

2009-08-29.-én Romanap volt 

Újpetrén.  

CIGÁNY KISEBBSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT az előző évek 

hagyományaihoz híven idén is 

Romanapot tartott igaz az időjárás 

szeszélyessége miatt kisebb részvétel 

volt, de a jelenlévők így is jól 

érezhették magukat a nemrég átadott 

„Patakparti Pihenőhelyen”.   

 

AAzz  eesseemméénnyy  kkééppeeii::  wwwwww..uujjppeettrree..hhuu 
 

 

 

PPaarrllaaggffűű  áárrttaallmmaaii!!    
Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE. 

A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig – jelentkeznek a 

betegeknél. Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma 

bronchiale. Tünetek: erős orrfolyás, tüsszögés, orr-, szem-, garat-, fülviszketés, könnyezés…. 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív 

közreműködéssel állítsák meg a parlagfű terjedését. 

A parlagfüvet - virágzás előtt – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett 

kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani. 

A parlagfüvet nem irtókat a jogszabály büntetni rendeli. Belterületen a 

jegyző, külterületen a Növényvédelmi Állomás rendeli el a közérdekű 

védekezést, illetve pénzbírsággal sújtja a rendeletet be nem tartókat. 

http://www.ujpetre.hu/


Önkormányzati hírek – Közérdekű információk 
 

- Az önkormányzat által benyújtott pályázatok elbírálásra kerültek és sikeres nyertes 

pályázataink a következők: 

 - a német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatására 1.890.000,- Ft 

 - egyéb működésre fordítható támogatásra 2.000.000,- Ft 

 - iskolában és óvodában esélyegyenlőséget segítő támogatásra 1.123.420,- Ft 

 - körjegyzőség épületének felújítására 4.323.000,- Ft 

 - játszótér kialakítására a sportpálya mellett 1.384.000,- Ft 

 - közcélú munkához eszközök beszerzésére 813.000,- Ft 

 A sikeres pályázatok által elnyert összeg összesen 11.533.420,- Ft, amit 

működésre és fejlesztésre lehet fordítanunk. 
 

Tájékoztatjuk a szociális étkezőket és vendégétkezőket, hogy 2009. szeptember 1-től a Két 

Szekér Fogadó által üzemeltetett konyhán három menüből választhatnak. Az 

adott hétre vonatkozó menüigényt előző hét péntekig kell leadni. 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szemétszállítási díj az áfa emelése miatt 2009. 

július 1-től 5%-kal, a szállítási költségek megnövekedése miatt pedig szeptember 1-től újabb 

4%-kal emelkedik. 

 
 

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
  

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

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

pótlékmentes befizetési határideje 2009. szeptember 15. 
 

A befizetéshez szükséges csekkek augusztus hónapban kiküldésre kerültek. 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 
 

Német kisebbségi önkormányzatunk 2 db számítógépet nyert a 

Német Belügyminisztérium pályázatán az idősek napközi otthona részére, 360.000,- Ft 

értékben. 

 A gépeket szeptember hónap folyamán fogjuk beüzemelni. Ezek egyrészt segíthetik az 

idősebb emberekkel / s mindazokkal, akiknek eddig nem állt módjában/ megismertetni a 

számítógépek kezelését, az internet használat módját, valamint mindezek alkalmazási 

lehetőségeit. Egyben az ÖNO hivatalos ügyintézésének bonyolítását is elvégezhetik a gépek 

segítségével az ott dolgozó alkalmazottak. 

A  szolgáltatás beindulásáról, kérjük érdeklődjenek az ÖNO vezetőjénél. 

Kellemes időtöltést, jó szórakozást kíván valamennyi érdeklődőnek a német önkormányzat!  
 

 



Családok szociális krízishelyzetének kezelését szolgáló támogatás 
 

Június hónap folyamán a kormány rendeletet alkotott a családok szociális krízishelyzetének 

kezelését szolgáló támogatásról. Az azóta eltelt időben a médiában (televízió, újság) pontatlan 

és félreérthető információk jelentek meg, ezért röviden vázolnánk a jogosultsági feltételeket. 

 

Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező:  

- a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette, 

- jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő 

mértékben csökkent, 

- lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 2008. 

szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot meghaladó mértékben 

emelkedett, 

- egészségi állapota indokolja. 

 

A fenti feltételek egyikének fennállása esetén támogatásban részesülhet a Magyar 

Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú 

személy, ha 

- családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem a 

minimálbér nettó összegét (57.815,- Ft-ot) nem haladja meg és 

- részére nyugellátást nem folyósítanak és 

- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja 

mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került. 
 

A fenti feltételeknek együttesen fenn kell állniuk a kérelem benyújtásához.  
 

Nem jogosult támogatásra az a személy: 

- akinek a 2009. év folyamán 15.000,- Ft-ot meghaladó összegben átmeneti segélyt 

állapítottak meg,  

- akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van 

folyamatban, 

- aki a krízishelyzet iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély iránti 

kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek 

az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárják. 
 

A kérelem augusztus 1-e és november 30-a között nyújtható be formanyomtatványon a 

körjegyzőségen.  A támogatás összege legalább 20.000,- Ft, legfeljebb 50.000,- Ft – különös 

méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb 100.000,- Ft. A támogatás 

jogosságát a jegyző ellenőrzi, és a kérelmet továbbítja a nyugdíjfolyósító igazgatóság felé, 

ahol döntés születik a támogatás megítéléséről és összegéről.  
 

2009.08.08.  

Újpetrei falunap/Tenkesalja fesztivál 
Így augusztus tájékán, mint ez évek óta hagyomány 

Falunap várta az érdeklődőket, idén az V. 

Tenkesalja Fesztivál keretén belül. Helyi és 

környékbéli nemzetiségi együttesek, tánccsoportok, 

énekkarok fellépésén kívül helybéli néprajz 

történeti kiállítás fogadta az ide érkezőket és 

természetesen a falubelieket. Az éhes bendők is 

találhattak egy kis csillapítást a finom töltött 

káposztával. Az eseményt az ilyenkor 

elmaradhatatlan tűzijáték és egy jól sikerült 

Tornádó bál zárta. 

Az esemény képei: www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/

