
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anyák napjára 
 

Ha csak egy virág volna, 

én azt is megkeresném. 

Ha csak egy csillag gyúlna, 

fényét idevezetném. 

Ha csak egy madár szólna, 

megtanulnék hangján. 

Ami csak szép s jó volna, 

édesanyámnak adnám. 

 

(Létay Lajos: Édesanyámnak) 

 

 

 

 

 

 

É R T E S Í T É S  
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy 

PÓTEBOLTÁS lesz az önkormányzat 

udvarában, melynek időpontja: 

2011. május 12-én (csütörtökön) 16.00 – 17.00 óráig. 

 

A helyben történő eboltás díja új oltási könyvvel, kötelező féregtelenítéssel 

együtt 3.300,- Ft/eb.  

 

Háznál történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel, kiszállási díjjal együtt 

3.800,- Ft/eb.  
 

A 2010. évben kiadott eboltási könyvet feltétlenül hozzák magukkal. 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Született: 

Orsós Adrián 2011. április 1-jén, anyja neve: Csonka Mária 

 

Elhunyt: 

Bíró Ferencné Újpetre, Szabadság tér 46. 

Bognár Béláné Újpetre, Kossuth u. 115. 

Schmidt Józsefné Újpetre, Kossuth u. 118. 
 

 

 

Kulcsár-Székely Attila ismét Újpetrén! 
  

 Örömmel adjuk tudtára mindenkinek, 

hogy Kulcsár-Székely Attila 

székelyudvarhelyi színművész, aki tavaly 

teltház előtt adta elő településünkön a Virágot 

Algernonnak című regény alapján 

megrendezett fergeteges sikerű 

monodrámáját: e hónapban ismét Újpetrére 

érkezik. 

 Tavaly a Művész úr azt ígérte, hogy 

egy Wass Albert estet állít majd össze 

nekünk, és ígéretét megtartotta: megszületett 

a „Mustármag” című önálló Wass Albert 

est, amelynek székelyudvarhelyi bemutatója 

csak június 4-én lesz; a baranya megyei bemutatót csupán a Fehér megyei Tűr 

község-beli premier előzi meg, tehát –ellentétben az Algernon-darabbal- annyira 

friss az előadás, hogy szinte  még meleg. 

 Ismertetőjükben a következőt olvashatjuk: 

 „Kulcsár–Székely Attila az előadás szövegét, az író verseiből, 

regényeiből, publicisztikáiból állította össze.  

      A Kormorán együttes - a tőlük ismert nagylelkűséggel, a jogdíj 

elengedésével - a zenéjükkel támogatja az előadást. 

      Az előadás azt a küldetést is szolgálná, hogy az egyik legnagyobb magyar 

írónkról eloszlassuk azt a tévhitet, hogy Wass Albert múltba forduló, búsongó, 

jövőkép és optimizmusnélküli, nacionalista és antiszemita.”          

 Az újpetrei előadás május 21-én, szombaton 19 órakor lesz megtartva 

a katolikus templomban. 

 Azért nem a művelődési házban, mert a darab hangulatához a templomtér 

az, ami igazán illik, így lesz számunkra még „ütősebb” az előadás, és 

garantáltabb a katarzis. 

 Szeretettel várunk tehát mindenkit – azokat is, akik egyébként nem járnak 

templomba, de igénylik a minőségi kultúrát! 

 

       Németh Ferenc 

          református lelkipásztor 
 

 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Az önkormányzat közmeghallgatást tartott, ahol a lakosság részéről 1 fő jelent meg. A 

több résztvevő hiányát abba tudjuk be, hogy a lakosság minden hónapban tájékoztatva van az 

önkormányzat munkájáról. A napi gondokat pedig személyesen jelzik a hivatalban, melyek a 

lehetőségek figyelembevételével megoldásra kerülnek.  

 

- A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés terhére az alábbi nagyobb feladatokról 

döntött: 

 - Orvos előtt parkoló kialakítása, amely megoldaná az orvos és a napközi előtt az út szélén 

parkoló autók általi baleset veszélyt. 

 - Új buszvárók építése. 

 

- A falu északi részén lakók (Kossuth út, Jókai tér) kérelmet írtak az önkormányzatnak, 

melyben a község északi végénél „mázsaháznál”, illetve szemben az „egykori strandnál” 

buszmegállóhely kialakítását kérték. A képviselő-testület foglalkozott a 

kéréssel és a kötelező szakhatóságok meghívását kezdeményezték a helyszíni bejáráshoz. Ezt 

követően a testület újra tárgyalja a kérést. 

 

- A falutakarító napon sokan eljöttek és közösen szebbé tettük a falut. A kiültetett tuják 

azóta is szépek. Kérjük a lakosságot, hogy száraz időben időnként megöntözni 

szíveskedjenek, amit előre is köszönünk. 

 

- A KONK vezetőjére és az óvónő állásra kiírt pályázat benyújtásának határideje lejárt. Egy 

????? pályázat érkezett a KONK vezetői állásra és az óvónői állásra is. A pályázatok 

elbírálása a törvény szerint a következő hetekben lesz. 

 

 

Újpetre Község Önkormányzata 

községünkben 2011. Április 02.-án 

(szombaton) „Faluszépítö Napot” 

tartott. Ezen a napon az előző évekhez 

hasonlóan falunkat még szebbé és tisztábbá 

kívántuk tenni. Idén sem volt már olyan sok 

szemét, de a résztvevők ennek ellenére 

lelkesen végezték az önkéntes feladatot. A 

Kossuth utcára az Önkormányzat jóvoltából 

tuják lettek kiültetve kérjük, a nyári 

melegben gondoljanak azért egyszer-egyszer 

egy vödör vízzel a kis fákra. A 

több zöld otthonosabbá teszi 

környezetünket és még 

levegőnk is tisztább lesz. 

Mindenki munkáját 

segítségét köszönjük, az 

eredménynek együtt 

örülhetünk nap mint nap , 

házunkból udvarunkból 

kilépve.  

Köszönjük!  
 
 



Körlevélként érkezett a háziorvosunkhoz az alábbi felhívás: 

 

Dr. Zacher Gábor toxikológus orvos felhívása! 

 

Mindenki figyelmébe ajánlom! 

 

Van egy GHB nevű szer, színtelen, szagtalan, íztelen, festéklemosó szer, 3.000,- Ft-ba kerül 

egy üveg, bárki szabadon megvásárolhatja boltban és rendelheti a neten. Pár csepp bármilyen 

italba csöppentve kb. 10 perc leforgása alatt teljes tudatkiesést okoz, néhány másodperc 

szédülés után ájulás. Hétvégi diszkókban a pohárba cseppentik, amikor nem figyel oda, 

összeesik, aztán a segítőkész közelben levők kiviszik és elrabolják. Vagy véglegesen, vagy 

csak a nemi erőszak idejére, ami nem erőszak, hiszen magatehetetlen az ember. Gyorsan 

kiürül a szervezetből, pillanat alatt teljes éberséggel tér magához, legfeljebb nem érti, hogy 

hogyan került az adott helyszínre. Embert lopnak a szer segítségével! 

 

Ma már előre preparáltan is használják, tehát az originál, vagy annak tűnő üvegbe előre 

beteszik. Pl. Pókerbarlangokban, a nyertest a csinos lányok meghívják egy üveg italra, aztán a 

toxikológián ébred ruházat, pénz, nyeremény, mobiltelefon nélkül. Védekezni nem lehet 

ellene, csak megelőzni: senki ne hagyja a poharát felügyelet nélkül! Ha üvegből iszik, a 

hüvelykujja legyen az üvegen! A társasággal érkezők, a társaságban levők ne hagyják 

magukra soha egyik társukat se! 

 

(Csak gondolom: az újságban ma szereplő meztelen szekszárdi lány is ennek lehetett 

áldozata.) 

 

Adjátok tovább, minél több embernek!!!!!!! 

 

 Dr. Zacher Gábor  

 toxikológus orvos 
 

Mint ezt a közellakók látták, újra rendbe raktuk a mérlegház mögötti törmelék lerakót és 

táblákat helyeztünk el. Kérjük, figyeljenek Önök is az idegenekre! 

 

Építési törmelék lerakása csak Újpetrei Lakosok számára 

engedélyezett!  
A szükséges engedélyt az Önkormányzattól kell kérni.  

Idegenek által ideszállított törmelék (hulladék) lerakása szigorúan tilos!  

A leolvasott rendszám alapján eljárást kezdeményezünk a lerakó ellen. 


