
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Karácsonyfára díszek” 
 

„Egy gömböt a spontán jó szónak, 

Egy másikat egy kedves mosolynak,   

Még egyet a hétköznapi figyelemnek,  

S a legszebbet a Szeretetnek!” 
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet 

kíván Újpetre Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete! 
 

MEGHÍVÓ 
Nyugdíjas estre 

  

„Itt vannak velünk és szeretnek minket, 

Remegő szívvel szeretjük őket. 

Sokat tettek értünk és sokat is fognak tenni, 

Amíg velünk vannak, a figyelmünkkel tudjuk megköszönni!” 

  

2010. december 16-án (csütörtökön) 16.00 órakor nyugdíjas estet tartunk a kultúrházban, 

melyre szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 

  

 Újpetre Község Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 
 

Adventi esték  
Szeretettel meghívom Önöket az elkövetkező három 

kedden az újpetrei református imaházban 

megrendezésre kerülő "Adventi esték" című 

ökumenikus rendezvénysorozatra, amely alkalmanként 

ökumenikus igeliturgiából, előadásból, és 

szeretetvendégségből áll majd.  

 :  

Németh Ferenc, a Kistótfalu-Újpetre Református Társegyházközség lelkipásztora 



Ikrek születtek 
 

Forgó Kíra és Forgó 

Mátyás 2010. október 

19-én megszületett 

ikreket és szüleiket a 

polgármester asszony 

meglátogatta és 

köszöntötte.  

Itt is kívánunk a piciknek gyors növekedést, erőt, 

egészséget, a szülőknek pedig kívánjuk, hogy nagyon sok 

örömük legyen gyermekeikben.   
 

 

Siklósi Központi Háziorvosi Ügyelet 
 

Működtető: Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás  

 Hétfőtől – csütörtökig: 16.00 órától – másnap reggel 7.00 óráig 

 Péntek: 14.00 órától – hétfő reggel 7.00 óráig 

Helye: Siklós Városi Kórház 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 

Telefon: 72/351-016 

 
 

 

 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

A Siklósi Kórházban 
hétfői, keddi, szerdai és a pénteki napokon 

13-15 óra között, 

csütörtöki napokon 9-15 óra között 

tüdőszűrő vizsgálatra van lehetőség. 

Jelentkezés a recepción. 
 

 A tüdőszűrés 40 év felett évi egy alkalommal térítésmentesen elvégezhető. 

 40 év alatt csak üzemorvosi, háziorvosi beutalóval és 840,- Ft térítési díj ellenében 

végezhető el. 

 A 18 év alattiak üzemorvosi, háziorvosi beutalóval, szülői beleegyezéssel és 840,- Ft 

térítési díj ellenében vehetik igénybe a tüdőszűrést. 
 

Márton napi felvonulás 
  

„Idén negyedik alkalommal került megrendezésre az ovisok 

és iskolások közös Márton napi felvonulása. Mint minden 

évben, idén is nagy izgalommal várták a  gyerekek a 

felvonulást, készítették saját kis lámpásaikat. Rendhagyó 

módon ebben az évben barkácsolással kezdtük a délutánt a 

kultúrházban. Tanító nénik és Ági óvónéni segítségével 

érdekes dolgokat készíthettek a gyerekek, amit aztán a délután folyamán ki is állítottunk. 

Mindenki aki részt vett a felvonuláson megcsodálhatta a gyerekek műveit. 

Lelkes anyukák és apukák már délután 3 órakor elkezdték kenni a libazsíros kenyeret, 

sütötték a tököt, készítették a teát és a forralt bort…”  
Harsányi Ferencné és Feketéné Goron Renáta 

 

A teljes cikk és sok más érdekesség a weboldalunkon olvasható: www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/


Siklós Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

Parancsnokának körlevele 

a lakóházak fűtésének tűzvédelme érdekében 
  

A 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat idevonatkozó 

előírásai alapján. 
 

● A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb 

égéstermék-elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási 

veszélyt ne jelenthessen. 

● Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó 

épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a 

jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. 

● Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakozatni, amely arra 

megfelelő minősítéssel rendelkezik. 

● A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi 

osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. 

● A koromzsák és tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani 

● Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb 

hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. 

● A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez 

kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A 

füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. 

● Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne 

okozhasson. 

● Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének 

megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. 

● Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, 

amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

● Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést 

szabad használni. 

● A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra 

alkalmas személyre szabad bízni. 

● A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy 

engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. 

● A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő 

éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell 

alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel 

való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

● Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot 

a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad 

elhelyezni. 
  

 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából Újpetre Község Önkormányzata – és 

rajtuk keresztül a lakosság – újból élelmiszersegély szállítmányban részesült. A 

szállítmány keretén belül 3700 kg élelmiszer került kiosztásra, kétfajta liszt, szarvacska tészta, 

spagetti tészta és vaníliás karika. Az élelmiszersegélyt minden rászoruló köszönettel és 

örömmel vette. 
 

Fokozott csúszás veszély és piszkos cipők. 
 

Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy az utóbbi időben mindenki sáros 

koszos autóval jár! Útjaink itt a faluban olykor nagyon sárosak a 

betakarítást és az egyéb munkát végző járművektől, lovaskocsiktól. 

Ennek a következménye a fokozott csuszás veszély és persze a piszkos cipők is. Kérjük az 

érintett gazdákat, amennyiben sarat hordanak fel az útra, azt takarítsák le, mint ahogy azt a 

törvény is előírja.   
 



KONK Iskolájának hírei: 
Dec.  2. /csütörtök/ Helyesíró verseny a vokányi iskolával közösen 

Dec.  6 /hétfő/  Mikulásünnepség az első két tanórában 

Dec. 10. / péntek/ 9 óra /Siklós Sportcsarnok /Kistérségi Kulturális Gála 

Dec. 11. / szombat/ Nevelés nélküli munkanap, azaz szünet a tanulók számára 

Dec. 13 / hétfő/ Interaktív táblák működésének bemutatása a fenntartók részére 

Dec. 16. /csütörtök/ Nyugdíjasok köszöntő műsora a kultúrházban 

Dec. 20. / hétfő/ de. „Advents Projekttag” mind a 8 osztály részvételével 

Dec. 21. / kedd/ 10.30 órakor Ökumenikus Gyermekkarácsony a RK Templomban  

Dec. 21. kedd / Du. nincs napközis foglalkozás 

Dec. 22- Jan. 2-ig Téli szünet  

2011. Január 3. / hétfő/ Szünet utáni első tanítási nap 

Jan. 17. / hétfő/ Új órarend életbe lép 

Jan. 18. / kedd/ Olvasásértési verseny a vokányi iskolával közösen 

Jan. 22. / péntek/ Félévi értesítők kiosztása 

  

KONK Óvodájának hírei: 
Dec.  6.  /hétfő/ de. Mikulásnap 

Dec. 11. / szombat/ Munkanap. / Előzetes igényfelmérés alapján lehetséges szünet, amiről az    

               érintett szülőket külön értesítjük/ 

Dec. 20. /hétfő/ Óvodai karácsonyi ünnepség 

Dec. 21. /kedd/ 10.30 órakor Ökumenikus Gyermekkarácsony  RK Templomban  

Dec. 21. /kedd/ 13 órától az óvoda zárva 

Dec. 24.-jan 2-ig Szünet a fenntartók engedélyével. /Előzetes igényfelmérés alapján  

                            lehetséges, hogy már dec. 22.-től. Erről az érintett szülőket külön értesítjük/ 

Jan. 3. /hétfő/ 6 óra Az óvoda nyit 

Jan. 21. / péntek/ 13 órától Az óvoda nevelési értekezlet miatt zárva 
  
  

 

 

 

Adventi Vásár 
 

Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szeretettel meghívja Önt és 

kedves családját a 2010. december 18-án 18:00 órakor 

tartamdó Adventi Vásárra, mely a Falú katácsonyfája alatt 

kerül megrendezásre. (Rossz időjárás esetén a Művelösési Ház 

kistermében.)  

Süteménnyel, forralt borral, forró teaval és  egy kis adventi 

műsorral várjuk a kedves érdeklődőket. 
 

Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk, melyet kérünk telefonon jelezni az alábbi 

telefonszámok valameikkén: 

06-30-364-2128 

06-30-416-3070 
 

 

Meghívó! 
 

Sok szeretettel várunk minden kedves szórakozni vágyót 

2010.12.31.-én 21.00-tól az Újpetrei Művelődési Házba egy 

fergeteges SZILVESZTERI BATYUS BÁLRA!!!! 

Zenét: a DANCE zenekar szolgáltatja. 

Asztalfoglalás és információ: 

30/364-2128 

20/255-4606 
 

A helyszínen Büfé üzemel! 


