
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felhívás 
 

Újpetre Község Önkormányzatának szervezésével községünkben 2010. április 17-én 

(szombaton) „Faluszépítő Napot” tartunk 

a falu lakóival közösen.  

Ezen a napon falunkat még szebbé és tisztábbá 

kívánjuk tenni. 
 

Gyülekezés: 2010. április 17-én (szombaton) 9.00 

órakor a kultúrház udvarán. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Újpetre Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

  

 

Majális 
 

Újpetre Község Önkormányzata 2010. május 1-jén 10.00 órától ismét megszervezi a 

hagyományos majálist a „Patakparti Pihenő” parkban. 

 

Ez a nap kellemes szórakozást ígér mindenkinek.   Jöjjenek 

el, hozzák el gyermeküket, és a gyermekek is hozzák el 

szüleiket, hogy együtt kellemesen és vidáman töltsük el ezt 

a napot! 

 

Lesz élő csocsó, rodeóbika, summó, légvár, arcfestés. 

 

A felnőttek a már hagyományossá vált főzőversenyre 

nevezhetnek be a maguk által kitalált, és a helyszínen 

megfőzött étellel, ami természetesen zsűrizve lesz. 
 

Kérjük, támogassa adója 1 %-val az 

Újpetrei Ifjúsági Egyesületet, hogy még több, 

még színesebb programokkal gazdagíthassuk településünk 

kulturális életét. 

Adószám: 18324417-1-02 
 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK: 
 

Született: 
 

Dudás Víg Kevin 2010. március 22-én, anyja neve: Vezmárovics Krisztina 
 

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! 
  

MEGHÍVÓ 
  

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2010. április 19-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart. 
 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról 

2./ 2010. évi tervek ismertetése 

3./ Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről 
 

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 
 

Mindenkit szeretettel várunk!  Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

Véleménynyilvánítás 
 

Az Újpetrei Lási Vorbá „Jó Szó” Egyesület sérelmezi a 2010. március 22-én hozott képviselő-

testületi döntést. Egyesületünk olyan kérelemmel fordult az Újpetrei Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez, hogy támogassa egyesületünk működését és egy újabb 

dokumentumfilm elkészítését. De sajnos elutasító határozatot kaptunk.  

Sérelmezzük és mélyen elszomorítónak, és felháborítónak tartom azt a tényt, hogy nem 

értékelik egyes testületi tagok a munkánkat. Ha támogatásra kerül sor, akkor nem azt kellene 

figyelembe venni, ki milyen nemzetiséget képvisel és milyen célokat, hisz minden embernek 

más az érdeklődési köre. Településünkön működő újpetrei egyesületről van szó, és ne csak az 

egyik egyesület kapjon támogatást, a másik nem, ezért szeretném felhívni egyes testületi 

tagok figyelmét arra, hogy mások érdekeit is vegyék figyelembe, és ne egyoldalú döntéseket 

hozzanak, hanem mások érdekeit is mérlegeljék és tartsák tiszteletben! 
  

 Petrovics Zoltánné 

 egyesület elnöke 
  

A Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Újpetrén! 
 

Örömmel értesítjük faluközösségünk minden tagját, hogy az Újpetrei Református Egyház 

szervezésében, a Polgármesteri Hivatal és a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával 

egyedülálló színházi élményben lehet részük, ha megtekintik Kulcsár-Székely Attilának, a 

Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadóművészének előadását, amelyet Daniel 

Keyes: Virágot Algernonnak című nagysikerű regénye alapján Nagy István és Kulcsár-

Székely Attila a monodráma műfaját választva alkalmazott színpadra.  
 

Az előadás helye és ideje: Művelődési ház, 2010. április 29. csütörtök, 18 óra. 

Belépődíj nincs, a katarzis garantált. 



Ifis hírek 
Egyesületünk idei rendezvénysorozatát február 20- án 

megrendezésre kerülő Jelmezes Farsangi 

Báljával nyitotta meg. Bálunk nagy sikert aratott!  

Külön örömünkre szolgált, hogy ilyen sokan készültek 

rendezvényünkre, ezt elsősorban a jelmezesek 

számából tudjuk. Jelmez versenyünk izgalmas 

eredményt hozott, a háromtagú zsűri - személy szerint 

Vezmárovics Ferenc, Jámborcsik Pál, Régert Tamás - 

hosszas tanácskozás után arra jutott, hogy a legjobb 

jelmez mellett egy különdíjat is kioszt.  

Jelmez verseny győztesei: Szalai Evelin és 

Schrempf Dániel - Shrek és Fióna jelmezben. (Díj: 

Kókusz torta Csukáné Borbély Éva felajánlása.) 

Különdíjat a Gésák kapták. (Díj: egy üveg pezsgő 

Reisz Mária felajánlása.) 

Mindenki számára sok ajándékot és sok meglepetést 

hozott tombolasorsolásunk.  

Külön köszönetet mondunk a tombola felajánlásokért és támogatásokért:  

Reisz Máriának, Rittinger Melindának, Dobosné Békefi Kingának, a Mini ABC-nek, azaz 

Obermájer Róbertnének, Ritter Jánosnénak, a Virágboltnak, Zafíra Mini Fodrászatnak, Ilcsa 

Kozmetikának, Bőhm Annának, Drehernek.  

Az egész estés talpalávalót a Póker Zenekar játszotta. Köszönjük nekik! 
  

„Soha nem késő” 
Egyesületünk vezetőségének (Csuka Mihály, Régert Brigitta, Obermájer Róbert) lehetősége 

nyílt részt venni a Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány megszervezésében és a Nemzeti 

Civil Alapprogram támogatásában a „Soha nem késő” pályázatíró képzésen, melynek 

eredményeként névre szóló tanúsítványban részesültek.  
 

Felhívás! 
Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület keretein belül működő Blaskapelle Raitzpeter 

fúvószenekar sok szeretettel vár minden zenélni szerető fiatalt.  

Információkért hívják a következő telefonszámokat: 06-30/516-4432, 06-30/989-1927. 

„új pénztáros” 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. április 1-től új pénztárosa van a körjegyzőségnek 

Horváthné Vida Krisztina személyében. 
  

„jogsegély szolgálat ügyfélfogadás” 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „nép ügyvédje” jogsegély szolgálat ügyfélfogadását a 

továbbiakban a kultúrházban tartja minden páratlan héten csütörtökön 8.30-10.00 óráig.  
 

… Vandál „Úr”! 
 

El nem tudom képzelni, hogy mivel bőszített fel az orvosi rendelő falán lévő kis szekrényke, 

de tény, hogy sikerült alaposan összetörni. Talán a szomszédodra haragszol, és így akarsz vele 

kitolni, ha orvoshoz akarna fordulni, vagy mentőt hívni, ne tudjon tájékozódni. Ugyanis ha 

nincs kisszekrény, nincs tájékoztatás sem, mert elmossa az eső, vagy elviszi a szél. Vagy ilyen 

agyafúrt körmönfontságot ne is tételezzek fel rólad? Mindenesetre 

    Ne csak az erőtől duzzadjanak az izmaid, 

    Hanem gyakrabban legyen észnél az agyad is! 

Én a nevemet is a tudomásodra hozom, remélem te is! 

Üdv.: dr. Nagy Péter 

 



Választási információk 
 

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy az országgyűlési képviselőválasztás I. fordulója 

2010. április 11-én, II. fordulója április 25-én lesz. Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet a 

kijelölt szavazóhelyiségben (7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.). A választópolgárnak a 

szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét kell igazolnia. Erre a 

következő érvényes igazolványok alkalmasak: 
 

- a lakcímet tartalmazó személyi igazolvány vagy 

- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 

- lakcímigazolvány és útlevél vagy 

- lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői igazolvány. 
 

A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes személyazonosító 

igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény. 

 

Ha a választópolgár a szavazáshoz szükséges dokumentumok valamelyikét otthon felejtette, 

vagy személyazonosításra alkalmas okmányának érvényességi ideje lejárt, a bizottság 

visszautasítja a szavazását, de amennyiben a hiányosságokat pótolni tudja, újból felkeresheti a 

szavazóhelyiséget. 

 

Helyi választási bizottság elérhetősége: 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113. 

Tagjai: 
Bachmann Ferencné elnök 

Béres Kornélia elnökhelyettes 

Beckné Bachmann Ágnes tag 

Kajos Ibolya tag 

Lanczner Andrea tag 

Póttag: Bokros Viktória 

Jegyzőkönyvvezető: Macsi Barnabásné 
 

 

„selyemvirágok a temetőben” 
Sajnálatos módon újra szomorúságra okot adó dolog történt a katolikus temetőben. Két 

kisiskolás összeszedte a sírokról a selyemvirágokat, amit az iskolában osztogattak, illetve a 

temetőben egy kripta mellett csomóba raktak, és az árkokba is dobáltak belőlük. 

Mind a két gyerekkel és szüleikkel beszéltem, a gyerekek elismerték, hogy ők tették! A 

szülők elnézést kérnek mindenkitől, akiknek szeretteik sírjáról a virágokat a gyerekek elvitték. 

Bízom benne, hogy a jövőben sem gyereknek, sem felnőttnek nem jut eszébe ilyet tenni. 
  

 Gaszt Árminné 

 Polgármester 

Az Óvoda áprilisi programjai, melyre nem csak ovis érdekeltségűeket hívunk, 

várunk, hanem mindenkit, aki betekintene az óvódába és az ott folyó munkájába. 
 

Április: 6. Húsvétolás az udvaron és locsolkodás 

12. Egészségvédelmi projektnap valamint a nyílthét első napja. 

13-14. Szivárványcsoport nyíltnapja 

15-16. Tekergő csoport nyíltnapja 

19-23. Óvódai felvételi előjegyzés 

 22. Föld világnapja 

 Csoportok szülői értekezlete 16.00-kor. 

30. Májusfa állítás délelőtt,  

Anyáknapi műsorok 15.15.-kor Szivárvány csoport 

15.45.-kor Tekergő csoport. 


