
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nőnapra 
 

Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,  Ki mindent Megtesz értünk, a nő, 

A nőkről, kiknek Életünk köszönhetjük.  Dajkál, ápol, És felnevel ő. 
  

Hálánk szálljon Lányra, anyára,  Szépséges nők, Jó asszonyok, 

Ki a családot Összetartja.  Kívánunk boldog, Víg nőnapot. 
 

 

1848. március 15. 
 

1848. március 15-e az a nap, amelyre minden magyar, határon 

innen és túl, büszke. Büszke is lehet, mert a márciusi ifjak 

példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor 

szembeszálltak az elnyomó hatalommal és nem félve a 

megtorlástól a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak 

erejével indultak harcba.  
 

Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi 

Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, forradalom, márciusi 

ifjak, Nemzeti Múzeum, szabadság, ezekről a fogalmakká vált szavakról, minden magyar 

embernek ugyanaz jut eszébe: a legnagyobb nemzeti ünnepünk, az 1848. március 15-ei 

szabadságharc. Ezen a napon egy maroknyi fiatal „írástudó” elindított egy lavinát, amely 

megváltoztatta a nép életét. Erőt adott és minden tavasszal erőt ad, hogy higgyünk 

magunkban, hogy legyünk büszkék a magyarságunkra. 
 

Tűzzük ki a kokárdákat és a szívünkben emlékezzünk. 
 

Gere Zoltánné „Eszter” nyugdíjba megy! 
 

Eszter 1970 óta dolgozik a „tanácsi” majd „önkormányzati” rendszerben. Munkája során volt 

igazgatási előadó, adóügyi előadó, majd pénzügyi előadó. 

Az elmúlt több évtized alatt sok minden változott, ami mindig új tudást igényelt. Eszter 

igazán megismerte a köztisztviselők nem könnyű munkáját. Mindig felkészült, munkabíró, 

megbízható, pontos és kitartó dolgozónk volt. Stabil munkaerő, akire mindig lehetett 

számítani. Szerénysége mögött nagy emberismeret és mindig segíteni akarás volt. 

A négy község nevében köszönöm, hogy munkájával a településeket és az itt élőket szolgálta. 

Kívánok tartalmas, örömökben gazdag nyugdíjas éveket és nagyon jó egészséget! 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



ANYAKÖNYVI HÍREK: 
 

Született: Szendi Ramóna 2010. február 13. an: Kovács Annamária 
 

Köszönjük!!! 
 

Az idei télen az elmúlt hetekben sokszor ébredtünk hóesésre, ami napközben is tovább hullott, 

így a közlekedést bizony településünkön is megnehezítette. 

Az utak tisztításában, a hó eltakarításban nagy segítséget jelentett az Újpetrei Gazdák Zrt. 

hótolója és az önkormányzat kistraktorja.  

Köszönjük a Zrt. vezetőinek a segítő szándékukat. 

Külön köszönöm Szabó József Újpetrei Gazdák Zrt. dolgozójának és az önkormányzat 

dolgozóinak a kora reggeli, napközbeni és késő esti órákban végzett munkájukat. 
 

  

Terem Labdarúgó Torna újpetrei részvétellel. 
Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület immár hagyománnyá váltan, idén is részt vett a GJU 

(Magyarországi Ifjú Németek Közössége) által megrendezésre kerülő 18. Terem Labdarúgó 

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

köszönhetően 2 csapattal tudtunk nevezni, 1 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 I. helyezést. Ez úton is 

szeretnénk gratulálni Gergely Barbarának, aki a legjobb mezőnyjátékos címet tudhatja 

magáénak.  

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek a felajánlásokat; Obermajer 

Róbertnének és a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy átvállalták a részvételi 

költségek egy részét, valamint, hogy a kisbusz használatát lehetővé tették számunkra, a Virág 

boltnak és a Drehernek az ásványvízért.  

Résztvevők:  

Lány csapat: Bőhm Anna, Csuka Éva, Gergely Barbara, Gergely Boglárka, Heirich Petra, 

Kraft Barbara, Kúcs Edina, Markovics Dóra, Obermajer Krisztina, Régert Brigitta 

Fiú csapat: Benke Krisztián, Blázsovics Attila, Csuka Mihály, Horváth Krisztián, 

Kojodzinszky László, Kurucsai János, Molnár Roland, Obermajer Péter, Obermajer Róbert, 

Régert Róbert 
 

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a színvonalas részvételt ill. a támogatást!  
 

Jótékonysági Farsangi Bál 2010. Újpetre 
 

A farsangi szokások közül az álarcos bál a legelterjedtebb országunkban és itt, Újpetrén is. 

Idén is megrendezésre került az immár hagyományőrzőnek minősülő jótékonysági farsangi 

bál, amely az óvodánk alapítványát hivatott elsősorban támogatni. 

Én magam idén először vettem részt ezen a mulatságon és mondhatom, nagyon jól mulattam. 

Várakozásomat felülmúlva a vendégek 80%-a valóban álöltözetben, beöltözve érkezett, és 

mulatta végig az estet. Szép számmal érkeztek felajánlások az éjfélkor megtartott 

tombolasorsolásra a helyi és környékbeli vállalkozóktól, családoktól. 

Idén az újpetrei hip-hop táncosok és a kiskassai Shamadan Törzsi Hastánc Együttes műsora is 

színesítette a programot, és emelte az est hangulatát. 

Örülök, hogy végre lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutatkozhassunk Újpetrén is, hiszen a 

megyén belül, sőt már Budapesten is tudnak csoportunk létezéséről. Remélem, a jövőben még 

sok alkalmunk lesz bemutatni tudásunkat az itteni közönség előtt is. 
 

Elismerően kell szólnom a zenekarról is, akik szinte egyfolytában húzták a jobbnál jobb 

talpalávalót estétől hajnalig. 

És nem utolsósorban köszönet Dóri óvó néninek és mindenkinek, aki segítette a szervezést, és 

hozzájárult ahhoz, hogy egy igazán jó buliban legyen részünk! 
 

Reméljük jövőre is jöhetünk!  Müller Tímea a SHAMADAN THE vezetője 
 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  

 Tavaly beadottTIOP.-1.1.1/07 „Intelligens Iskola” című pályázatunkon 5.506.000,- Ft-

ot nyertünk, amely összeget az iskolában, az oktatást elősegítő eszközökre 

fordíthatjuk. 
 

 Óvoda épületének felújítására adtak be pályázatot a fenntartó önkormányzatok. A 

pályázatban igényelt támogatás 18.150.000,- Ft. A pályázatban a tető felújítása, 

nyílászárók cseréje és az épület szigetelése szerepel. 
 

 Újpetre Község Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be falunapi rendezvény 

támogatására. A megpályázott összeg 500.000,- Ft + ÁFA. 
 

 

Közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetése 
  

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola)  
 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 79.070.900,- 33.761.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 2.972.000,- 128.000,- 

Bevételek összesen: 82.042.900,- 33.889.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 55.980.900,- 21.712.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 14.976.000,- 5.345.000,- 

Dologi kiadások 11.086.000,- 6.832.000,- 

Kiadások összesen: 82.042.900,- 33.889.000,-  
 

Dolgozói létszám: 21 fő 8 fő 
 

Újpetrei Önkormányzat 
2010. évi költségvetése 

 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 119.488.000,- 

Működési bevétel 17.300.000,- 

Átvett pénzeszközök 20.154.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 69.486.000,- 

Bevételek összesen: 226.428.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 18.325.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 4.715.000,- 

Dologi kiadások 42.684.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 4.000.000,- 

Szociális kiadások 13.700.000,- 

Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása 112.832.000,- 

Tartalék 30.172.000,- 

Kiadások összesen: 226.428.000,- 
 

Dolgozói létszám: 7 fő 
 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből 

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

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 6fő  25.650,-/hó/fő 

Rendelkezésre állási támogatás 55 fő  28.500,-/hó/fő 

Ápolási díjban részesülők száma: 15 fő 28.500,-, ill. 37.050,- Ft/fő 

Időskorúak járadékában részesülők száma: 1 fő 37.050,- Ft/fő 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: 25 fő törvény szerint változó 

összegű 



F E L H Í V Á S 
  

Értesítem a választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 

választását 2010. április 11-re és április 25-re tűzte ki.  Az alábbiakban közlöm az ezzel 

kapcsolatos határidőket. 
 

1. Azon választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak 

szavazni, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételüket személyesen vagy 

meghatalmazott útján kérhetik a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől) 2010. 

március 19-én 16.00 óráig. 
2. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2010. március 19-én 16.00 

óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát 

gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és 

visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. 

3. Azon választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön és 

szavazni kívánnak ezt igazolással megtehetik. Igazolást személyesen vagy 

meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16.00 óráig , ajánlott levélben pedig úgy 

lehet kérni, hogy az 2010. április 6-ig megérkezzen az illetékes választási irodához. 

Igazolást – a választás első és második fordulójára is - legkésőbb 2010. április 9-én 

16.00  óráig lehet kiadni. A HVI vezetője 2010.április 8-án 16.00 óráig – a kiadott 

igazolás bevonásával egyidejűleg – kérelmére egy alkalommal visszaveszi a 

névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.  A módosított névjegyzék 

2010. április 9-én 16.00 óráig  tekinthető meg a körjegyzőség hivatali  helyiségében.  

4. A választási bizottság megbízott tagjait legkésőbb 2010. április 2-én 16.00  óráig 

lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél. 
 

Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy a határidők az adott nap 16.00 órakor járnak 

le és jogvesztőek. 
  

 

        Spánné Csalos Beáta 

              HVI vezetője 
 

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2010. első félévi helyi adók 

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

pótlékmentes befizetési határideje 2010. március 16. 
 

A kommunális adó, iparűzési adó és az építményadó tekintetében az előző évhez képest nem 

történt adómérték változás, viszont a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt ismét 

módosították, ennek megfelelően az új adómértékekről a határozatok kiküldésre kerültek. 
 

A befizetéshez szükséges csekkek február hónap folyamán 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, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00; szerda: 13.00-16.00 
  

 Újpetrei Körjegyzőség 

 

Településünkön történt eseményekről bővebben képekkel, mint mindig a 

www.ujpetre.hu oldalon olvashatnak. 

http://www.ujpetre.hu/

