
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meghívó!  
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy jó jelmezes 

farsangi bálra!!!  

2011. Február. 12.-én a Kultúrban a Kex zenekarral! Belépő: 

1200,-Ft (már négy éve) Asztalfoglalást kérjük jelezzék előre 

az óvodába! 

Rendező: Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány és a 

Szülői Munkaközösség! 

 

Mindenkit szeretettel várunk és a segítséget elfogadjuk: lehet belépő 

megvásárlása, tombola tárgy felajánlása vagy más jellegű támogatás az 

óvodának! 
 

Adó 1% 
 

Tisztelt Támogatónk! Az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány a 2010-es évről 

több, mint 100.000-Ft-ot könyvelhetett el az adó 1%-ból! 

Ezúton szeretnénk ezt megköszönni és kérni minden kedves adózót, aki az óvodánkat szeretné 

segíteni, hogy tegye ezt meg az idén is! A beérkezett összeget játékvásárlásra, felújításokra, 

foglalkozási eszközök beszerzésére, fejlesztő eszközökre fordítottuk, fordítjuk! 
 

Adószámunk: 18308846-1-02 
 

 

A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület megköszöni minden támogatójának, hogy 

a 2010-es évben is sokan támogatták munkánkat! Kérjük, tegyék ezt az idei évben is! 

A befolyt összeget eszközvásárlásra, működésre használtuk fel, melyet a továbbiakban is így 

szeretnénk felhasználni. 

Adószámunk: 19034023-1-02.  
 

Egyesületünk a 2011.-es évben már 20 éves lesz, mely alkalomból egy szép 

megemlékezésre készülünk! 
 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 

Fulcz Dzsenifer 2011. január 24-én, anyja neve: Kovács Erika 

  

Elhunyt: 

Harsányi Ede Újpetre, Kossuth u. 3/a. 
 

 

Környezetünkről egy-két gondolat 
  

Szép és tiszta, gondozott település jogos vágya minden itt élő embernek. 

A rend megtartása közös feladat minden újpetrei számára. Miért fontos 

erről szót ejteni? Az utóbbi időben egyre kevesebb az utcán szemetelő és 

ezt örömmel látom. 
 

Sajnos azért még mindig akad, akinek nem fontos a tisztaság. Nem 

szeretnék senkit megbántani, de egy papír zsebkendő vagy egy csoki papír - azt hiszem - 

mindenki zsebében elfér, amíg hazaér. Ne dobjunk el semmit, hiszen nem tesszük ezt 

otthonunk udvarán sem! Ha valaki mégis ezt tenné közterületeinken, kérek mindenkit, hogy 

figyelmeztessük egymást! 
 

Még egy fontos dolog! A falunk nem csak egy főutcából és néhány mellékútból, térből áll! 

Vannak földútjaink, melyek mentén épp oly csúnya a sok kihordott lom. Kérek mindenkit, aki 

nyesedéket, gallyakat szeretne területéről kivinni, hogy csak az arra kijelölt helyre tegye! Az 

építési törmelék-lerakóhelyre, a focipálya felé eső oldalra. Ide továbbra sem szabad veszélyes 

hulladékot, műanyag kannákat, lomot elhelyezni! Ha nem biztos valaki a dolgában, kérdezzen 

meg inkább egy képviselőt, vagy az önkormányzat valamely dolgozóját!  

Köszönöm megértésüket! 

 Kraft Ferenc  

 alpolgármester 
 

Gallyazási felhívás 
 

Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, –kezelőket és –használókat, 

hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó elektromos 

légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet 

eltávolításáról! 
 

Miért fordulunk Önhöz? 

- Mert mindez az Ön tulajdonát, illetve az Ön által használt ingatlant 

érinti-  

- Mert a fák, bokrok ágainak visszavágása során Ön tudja maximális 

mértékben szem előtt tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait. 

- Mert a szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) kormányrendelet 130.§. (1.) bekezdése 

alapján pénzbírsággal sújtható az, aki nem növénymentesíti a villamosmű biztonsági 

övezetét.  
 

Biztonság mindenek előtt! 

Kérjük, mindenképpen jelentse be a gallyazás időpontját, hogy az érintett szakaszokat a 

munka megkezdése előtt feszültségmentesítsük! A bejelentés elmulasztásából és a 

feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért nem vállalunk felelősséget! 
 

A bejelentést a következő telefonszámon teheti meg: 06-40/545-545 
 

Kérjük, gallyazási szándékát minden esetben jelezze kollégánknak a fenti telefonszámon! 
  

 E.ON Dél-Dunántúli  

 Áramhálózati Zrt. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

A képviselő-testület a januári testületi ülésén tárgyalta a jelenleg érvényben lévő rendezési 

terv módosítását.  

 

Az önkormányzat felhívására a lakosság részéről érkeztek jelzések, kérések, amit szerettek 

volna a rendezési tervben módosíttatni. Ezeket a kéréseket a testület előtt a tervezővel 

egyeztettük és sajnos jó néhány kérés nem szerepeltethető a rendezési terv módosításában. A 

képviselők döntésének megfelelően a módosítás elindítását a hivatal megtette. 
 

Szociális törvényből adódó változások 
 

Tájékoztatom a rendelkezésre állási támogatásban részesülőket, hogy 2011. január 1-től 

változtak a szociális törvény rájuk vonatkozó szabályai. Elsődleges változás, hogy megszűnt a 

RÁT és helyette bérpótló juttatásnak (BPJ) hívják az ellátást. Igénylési szabályai nem 

változtak. Változott viszont az 1 év alatt kötelezően ledolgozott időtartam, ami 30 napra 

módosult. Ezt a BPJ-ben részesülő háztartási munkával, alkalmi munkavállalással, valamint 

közmunkában eltöltött idővel tudja igazolni. Szüneteltetni kell a BPJ-t annak, aki 90 napot 

meg nem haladó időtartamra munkát végez. Erre az időre nem kap az önkormányzattól 

ellátást, de munkaviszonya lejárta után nem kell újból kérelmet benyújtania, hanem a BPJ-t  

folyamatosan tovább folyósítjuk a részére. Január 1-től a jogszabályváltozás miatt az 

önkormányzat nem szervezhet közmunkát, a közfoglalkoztatás a munkaügyi központokhoz 

benyújtott pályázatok alapján történik. Pályázni 2-4 hónap időtartamra lehet, napi 4 órás 

foglalkoztatásra, a munkaügyi központok által meghatározott létszámokra.  Minden BPJ-snek 

arra kell felkészülnie, hogy nem mindenkinek tud az önkormányzat munkát biztosítani, tehát a 

jogszabály által előírt 30 napot máshonnan kell tudni igazolni.  
 

KONK hírek, információk /2011./: 
  

 Január   31. hétfő 16.00                   Szülői értekezlet az iskolában 

 Február 01.-11. között                     Közös farsangi álarckészítés /óvodások, alsó tagozatosok/ 

              08. kedd  16.00                   Intézményi szék ülése  

              10. csütörtök 11.00             Zenés előadás az óvodában 

              12. szombat 20 óra             Óvodai alapítványi bál a kultúrházban 

              14. hétfő de.                       Óvodások farsangja 

              18. péntek 14.-18. óráig     Iskolások farsangi karneválja a kultúrházban 

              21.-25. között                     Leendő elsős tanító látogatása az óvodában 

              28.-ig                                  HHH-s tanulók szöveges értékelésének eljuttatása a    

                                                          szülőkhöz 

Február-március                               Országok népei és emberei. Projekthetek az óvodában 

 

Március 04. péntek 13.15 órakor       Munkaértekezlet az iskolában. Du. a napközis foglal- 

                                                           kozás elmarad  

              11. péntek de.                      Március 15-i megemlékezés az óvodában 

                                                           Projektnap az iskolában: az 1848-as forradalomra való   

                                                           emlékezés    

               14. hétfő                              Munkaszüneti nap /munkanap átrendezése miatt/ 

               16. szerda 11.00                  Bábelőadás az óvodában 

               19. szombat                         Nevelés nélküli munkanap az óvodában és az iskolában  

                                                            is, kötelező továbbképzés miatt 

               22. kedd                              Vers és szavalóverseny a vokányi iskolával közösen 

               22. kedd de.                         Projekt: a  víz világnapja alkalmából 

               21-25. között                       Leendő elsőosztályosok és szüleik látogatása az  

                                                            iskolában                     

 



Tájékoztató 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2011. évben 

Leikauf Tibor végzi községünkben az alábbi időpontokban: 

2011. június 1-16. között 

2011. október 6-20. között 

2011. december 1-11. között 
  

Az orvosi rendelő hírei 
 

-  Nemrégen ismét egy új év kezdődött, és mint mindig, az év eleje 

hozott meglepetéseket. Sajnos kellemetleneket is. Ilyen például az 

új jogosítvány rendelet is. Az eddig egyszerűnek tűnő orvosi 

alkalmassági vizsgálatot megszigorították. Bizonyos krónikus 

betegségek esetén az alkalmasság elbírálása előtt szakorvosi 

vélemény beszerzése kötelező. Ezek a következők: súlyosabb 

látásromlás, nagyothallás, mozgáskorlátozottság, akinek már volt 

szívinfarktusa, súlyos szívritmuszavar, aki pacemakert visel, 

tablettát, vagy inzulint használó cukorbeteg, számos idegrendszeri 

betegség, például: epilepszia, különböző bénulásos betegségek, 

szédülések, elmebetegségek, alkoholfüggőség, akik olyan 

pszihotrop anyagokat használnak, vagy gyógyszereket szednek, amelyek károsan 

befolyásolják a tudatállapotot. Ezekben az esetekben sajnos a szakorvosi vélemény beszerzése 

kötelező. Ismerve a szakrendelők előjegyzési gyakorlatát, bizony a jogosítvány érvényesítése 

akár egy-két hónapot is csúszhat. Ezért az a javaslatom, akinek jogosítványa van, és mellette 

még valamelyik krónikus betegsége is, az jól teszi, ha tájékozódik a jogosítvány érvényességi 

idejéről, és időben beszerzi a szakorvosi véleményt. Mivel a jogosítványhoz szükséges orvosi 

alkalmassági vizsgálatokat a TB nem támogatja, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokért 

a szakrendelők térítési díjat kérhetnek.   

-  Ismét beköszöntött az influenza szezon, egyre több a megbetegedés, megyénkben már 

járványról beszélhetünk. Az idén sajnos lényegesen kevesebben kérték a védőoltást, mint 

tavaly, ezért valószínű több lesz a beteg. De hogy ne legyünk betegek, lehetőleg minél 

kevesebbet tartózkodjunk közösségben, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, vitamint, naponta 

legalább fél órát tartózkodjunk friss levegőn, és közben mozogjunk is. Így lesz esélyünk, hogy 

elkerüljük az influenzát. 

-  Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a jókívánságait, akik mielőbbi gyógyulást 

kívántak. Igazán jól esett, köszönöm. 

Végezetül mindenkinek balesetmentes, egészséges új évet kívánok! 

 Dr. Nagy Péter 
 

Köszönöm… 
 

Az elmúlt év utolsó napja számomra igen nagy gondot hozott, ugyanis a házam alá húzódó 

pince beszakadt és a házamat veszélyeztette. 
 

Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik anyagi és egyéb támogatással 

segítséget nyújtottak a helyreállításban.  
 

Külön köszönöm Obermajer József vállalkozónak az önzetlen szakmai segítségét és a Jókai 

tér lakóinak, akik kétkezi munkájukkal hozzájárultak és segítettek, hogy ma már nyugodtan 

aludhatunk a házunkban. 
 

Jó volt érezni, hogy a bajban nem vagyok egyedül! 
 

KÖSZÖNÖM! 
 

 Kurdi József 


