
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Felhívás parlagfű mentesítés elvégzésére! 
 

A növényvédelmi törvényt felváltó, az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény értelmében a földhasználó és a 

termelő köteles az adott év június 30. 

napjáig az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbó kialakulását megakadályozni 

és ezt az állapotot a vegetációs időszak 

végéig folyamatosan fenntartani. 
 

E határidő után helyszíni szemlék 

formájában fokozott ellenőrzések 

történnek a fertőzött területek felmérése 

érdekében. A parlagfűvel fertőzött 

területek ismeretében a területileg 

illetékes Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóságok (belterület esetén a 

település jegyzője) a kötelezettség 

elmulasztása esetén elrendelik a 

közérdekű védekezést. 
 

A virágbimbós parlagfű elleni védekezéseket elrendelő határozatokat – a 

földhasználó előzetes értesítése, illetve fellebbezésére tekintet nélkül – a helyi 

önkormányzatok hirdetőtáblájukon, kifüggesztéssel teszik közzé, mely azonnal 

végrehajtható. 
 

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv 

növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési 

kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és az 

erősen allergizáló növény előfordulásának mértékétől függően 15.000-

5.000.000,- Ft. 
 



 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Született: 
Armbruszt Bálint 2011. június 16-án, anyja neve: Mufics Andrea 

  

Elhunyt: 
Tóth Sándor Újpetre, Petőfi u. 42. 

Szabó Tamás Újpetre, Ady u. 26. 

Dékány Tibor Újpetre, Jókai tér 10. 

Bódis Lászlóné Újpetre, Kossuth u. 98. 
 

 

 Gratulálunk! 
 

Hosszú György pedagógus 1961-ben kapta meg a tanítói 

oklevelet a Szerb-Horvát Tanítási Nyelvű Tanítóképzőben, 

majd 1994-ben 33 évi pedagógusi munka után rokkant 

nyugdíjba ment. Munkája során 17 évet tanított Újpetrén.  

 

2011. június hó 15-én „Arany Diplomát” vett át Budapesten. 

 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk. 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 
 

Klári óvó néni nyugdíjba ment 
 

Az újpetrei óvoda az elmúlt 40 év alatt Klári óvó 

nénivel volt teljes. Hiszen Török Tiborné (Klári óvó 

néni) 4 évtizede dolgozik az óvodánkban. 
 

Bizonyára nagyon sok óvodást indított el az iskolai 

életbe. 
 

Visszagondolva az elmúlt évekre, úgy tűnik, gyorsan 

eltelt. De a mindennapokban Klári óvó néninek is 

bizonyára volt része jóban is és rosszban is. A munkája jutalma, ha a régi 

óvodásai az életben sikereket érnek el, megállják a helyüket az életben. 
 

Köszönjük a négy község lakói nevében a sok-sok évi munkáját. 
 

A szép új nyugdíjas élethez jó egészséget, hosszú életet kívánunk. 
 

 Gaszt Árminné 

 Polgármester 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- A KONK igazgatói állásra kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, amely 

megfelelt a pályázati kiírásnak.  

A pályázatot a jelenleg megbízott igazgató, Reisz Mária nyújtotta be.  

A pályázat elbírálása a törvény szerint megtörtént és a fenntartó 

önkormányzatok határoztak, hogy 2011. augusztus 1-től 2016. július 31-ig (5 

évre) Reisz Máriát megválasztják a KONK igazgatójának.  

Az új igazgatónak gratulálunk! 
 

- Elkészült az orvosi rendelő előtti parkoló, ami a balesetveszélyes parkolást 

megszüntette. Emellett még szép is és a faluképet is javítja. 
 

- A falu északi részén lakók kérelmet írtak az önkormányzatnak, melyben a 

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

buszmegállóhely kialakítását kérték. A képviselő-testület kérésének megfelelően 

szakhatósági helyszíni szemlét tartottunk, majd az ott megismert, hatóság által 

előírt munkák költségeit számoltuk ki, mely az 5 millió Ft-ot is meghaladja.  

A fentiek miatt a képviselő-testület döntése értelmében a közeljövőben az új 

megálló kialakítására nem kerül sor.  

Kérem az érintettek megértését! 
 

- Az előző évek esőzései miatt a csapadékvíz több esetben a falu lakóházait 

veszélyeztette. Többszöri levelezgetéseket és tárgyalásokat követően ezekben a 

hetekben a K.P.M. a Kiskassa felé vezető út elágazásánál földmunkát végez 

árkok mélyítésével és vízátereszek tisztításával, illetve új lerakásával. Így a falu 

felé hömpölygő vizet a pécsi út alatt átvezetik a szántóföldre.  

A KEBAVIT pedig vállalta, hogy a közmunka pályázatukból Újpetrén a 

lakóházak kertjei alatt folyó árkokból a fákat és bokrokat kivágatja. 

Ez lehetővé teszi a víz elfolyását. A közmunkára az újpetrei állásnélkülieket 

alkalmaz a víztársulat! 
 

- A testület döntésének megfelelően az új buszvárók engedélyeztetése 

folyamatban van. Az engedélyek megadását követően azonnal elkezdődnek a 

munkálatok. 

 
 

Korai szemétszállítás 
 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

2011. július 22-től 2011. augusztus 

31-ig a különösen meleg 

(kánikulai) napokon a Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt. dolgozói 

egészségvédelme szempontjából és a biztonságos 

munkavégzés érdekében hajnali 4 órától szállítják el a 

szemetet, ezért kérjük, hogy a kukákat ennek 

megfelelően helyezzék ki. 



KONK nyári programja: 
  

július-augusztus 
  

július 4-30.    Zárva az óvoda nyári nagytakarítás miatt. 

  

Július 30-ig    Pót- és osztályozóvizsgázók kiértesítése,  

felkészítő foglalkozások a vizsgákhoz. 

  

Augusztus 1.(hétfő)  6 órakor Nyit az Óvoda 

 

Augusztus 25. (csütörtök) 8 órakor  Iskolai tantestület első értekezlete 

 

Augusztus 26 (péntek)   Pót- és osztályozóvizsgák 

 

Augusztus 29. (hétfő)   8 órakor tanévnyitó nevelési értekezlet 

 

Augusztus 31. ( szerda) 16 órakor    Nevelőtestületi megbeszélés az óvodában 

 
 

Ismét jó eredmények iskolánkból 
 

Diákolimpiai Megyei Döntő 2011  
A Városkörnyéki atlétika csapatverseny arany és bronzérme után a fiúk az egyéni számokban 

is remekeltek összesen 15 érmet szereztek(3 arany,7 ezüst, 5 bronz). 

A beremendi versenyt a pécsi Diákolimpiai 

Megyei Döntő követte. A mi fiainknál 

Baranya megyében csak 1-1 ügyesebb 

tanuló akadt. 

Súlylökés II.hely Vida Valentin 12,32 m 

1500m II.hely Vass Dániel 4:42 s 

Távolugrás III. hely Lőrincz Márk 530 cm 

A kisiskoláknak külön rendeznek egy 

versenyt 3 próbában. Kétszer már 

megszereztük az országos bajnoki címet is. 

Idén a megyei döntő 9 csapatából a II.helyen 

végeztünk, nagyszerű eredménnyel.  

Laczkó Levente,Jozipovics Márk,Farkas Viktor,Zámbó Dávid,Lőrincz Márk, Görcsi Márk  

Itt Zámbó Dávid 600m és Vass Dániel 800m bronz érmet szerzett.  
 

Gratulálunk fiúk, ismét öregbítettétek iskolánk és falvaink jó hírnevét! 

KERÉKPÁROZÁS  

Az atlétika mellet idén először kerékpáros 

sikereink is voltak. Siklóson 6 fős csapattal 

vettünk részt az elméleti és ügyességi kerékpáros 

vetélkedőn. 

Beck Klaudia itt III. helyen végzett és bejutott a 

megyei versenyre. A magas színvonalú megyei 

döntőn derekasan helyt állt és a 35 fős mezőnyből 

az előkelő VII. helyen végzett!  

Gratulálunk!  


