
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Itt a besurranó tolvajok szezonja! 
 

A jó idő beköszöntével érkezik el a besurranó tolvajok szezonja: a szellőztetésre nyitva 

hagyott ajtók és ablakok, a kertbe kilépők által néhány percre be nem zárt ajtók mind ideális 

alkalmat kínálnak a bűnözőknek. A rövid időre magára hagyott lakásból a besurranók főként 

készpénzt és kisebb elektronikai eszközöket (pl. mobiltelefon) tulajdonítanak el.  

 

A legkézenfekvőbb megoldás az, ha nem hagyunk 

lehetőséget a besurranó tolvajok számára. Az alábbi 

tanácsok ebben segítenek: 

 

Bármilyen meleg van is odabenn, csak akkor 

szellőztessünk, ha a lakásban tartózkodunk! 

 

Ha elhagyjuk a lakást, mindig zárjuk be, még ha 

egy-két percre szándékozunk is kilépni! 

 

Az ajtó kulcsait ilyenkor is tartsuk magunknál, mert 

a biztosnak hitt rejtekhelyeket a tolvajok rutinból, 

gyorsan megtalálják, főleg, ha előzőleg ki is 

figyelik! 

 

A lakás elhagyásakor gondosan ellenőrizzük, hogy 

az ajtók és ablakok zárva vannak-e! A bukóra nyitva hagyott ablak ugyanúgy nem jelent 

komoly akadályt, mint a redőny vagy a szúnyogháló! 

 

Vegyük figyelembe, hogy egy kis testméretű behatoló a mellékhelyiségek kis ablakain is be 

tud mászni! 

 

Az udvaron álló autóban se hagyjunk soha értéket! 

 

Ismeretlen személyt csak indokolt esetben engedjünk be a lakásunkba, bárki ismeretlen 

történetét fogadjuk egészséges gyanakvással! Gyakran e személy elterelő tárgyalása segíti elő, 

hogy közben a bűntárs szabadon garázdálkodjon a lakásban vagy udvarban! 

 

A szomszédok figyeljenek egymásra és házaikra. 
 



Anyakönyvi hírek 
Született: 

Kosztya Dominik 2011. július 2-án, anyja neve: Oláh Andrea 
 

Elhunyt: 

Harangozó Gézáné Újpetre, Kossuth u. 129. 

Kárpáti Tamás Újpetre, Petőfi u. 12. 
 

 

Figyelem! 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Újpetre Jókai téren lévő ún. „gödör”-be építési törmelék 

és egyéb hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A törmeléket elhelyezőt a 

környezetvédelmi hatóság hulladékkezelési bírsággal sújtja. 
 

 

Változnak az étkezésért fizetendő térítési díjak 
2011. szeptember 1-től 

 

Óvoda 400,- Ft/nap 

Iskola-menza 350,- Ft/nap 

Iskola-napközi (ebéd, uzsonna) 420,- Ft/nap 
 

A térítési díj emelését a nyersanyag és üzemanyag magas árai teszik szükségessé. 
 

 KOVÁCS ÉS FIAI KFT. 
 

Mese egy nagyszakállú bölcs 

öregemberről 
 

Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer, nem is olyan messze, jóval az 

Óperenciás tengeren innen egy nagyszakállú bölcs öregember. Ez a 

bölcs öregember, mivel bölcs volt, állandóan gondolkodott. Törte a 

fejét, mit is lehetne kitalálni. Hoppá, megvan!- kiáltott fel. Mondjuk 

azt, hogy a szomszéd falu, vagy kisváros orvosa elmegy nyugdíjba! 

Igen ám, de akkor mi lesz a sok-sok ottani beteg nénivel és bácsival? 

Ki fog nekik receptet írni, injekciót adni? Megvan! Menjen át a mi 

orvosunk! Összedugták a fejüket az emberek, vajon igaz ez? Kérdezzük 

meg! És a bátrabbak meg is kérdezték az orvost, kérdezték jobbról, 

kérdezték balról, de ő makacsul mindig csak ennyit mondott: nem, 

nem, nem. A nagyszakállú bölcs öregember hitetlenkedve tárta szét a 

kezét: lehet, hogy nem is vagyok minden titkok tudója? 

Eddig tartott a mese. Az utóbbi időben sokan kérdezték, hogy tényleg Kozármislenybe 

megyek háziorvosnak? Az igazság azonban az, hogy mindenkinek jó egészséget kívánva, 

maradok továbbra is az önök háziorvosa. 

 Dr. Nagy Péter 
 

Parlagfű! 
Valószínű, hallgatták Önök is a híreket: az új Kormány hatékonyabban és szigorúbban bünteti 

a parlagfűvel szennyezett területek gazdáit. Többet is fognak ellenőrizni. Kár lenne a 

fölöslegesen kifizetett büntetési összegért, ezért: 
 

Kérjük, figyeljenek oda kertjeik, földjeik gondozására! 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Az iskola épületének felújítására beadott pályázatunk sikeres volt. A teljes összeget 

nem, de 11.660.000,- Ft támogatást kaptunk. Így az önrésszel együtt 13.000.000,- Ft értékű 

felújítást végzünk el az épületen.  

A munkák folyamatban vannak és a tanítás megkezdésére befejeződnek. 
 

- A Szentháromság-szobor sikeres pályázatunknak köszönhetően felújításra kerül. A 

szükséges engedélyek beszerzése megtörtént. A munka elvégzésére szeptember hónapban sor 

kerül. 
 

- Az új buszvárók építésére az engedélyt megkaptuk. A buszvárók építése szeptember 

hónapban elkezdődik. 
 

- Aminek nem örülünk! 

A faluban újra napirenden vannak a rongálások. Sok virágot tövestől kitépnek, sőt 

virágtartóval együtt elviszik.  

Kérjük, aki ismeri az elkövetőt, vagy elkövetőket, jelezze az önkormányzatnál.  

Csak együtt tudjuk megvédeni a falu értékeit.  
 

- Többen panaszkodnak a községünkben a folyamatosan a 

közterületeken tartózkodó kutyákra. Ezek veszélyesek a járókelőkre, 

és ugatásukkal, nyüszítésükkel – főleg éjszakánként – gyakran zavarják a 

lakosok nyugalmát. Sajnos, ha ez napról napra megismétlődik, nagyon 

meg tudja keseríteni az érintett lakosok életét. Ezért kérnénk szépen a 

kutyatulajdonosokat, ügyeljenek arra, hogy a házőrzőjük valóban a 

házukat őrizze az udvarukon, ne pedig közterületen tartózkodjon, vagy másoknak okozzon 

kárt és bosszúságot.  

Amennyiben nem tudják a kutyát megtartani a kerítésen belül, legyenek szívesek megkötni és 

pórázon tartani őket!  
 

- Közterületeinken sajnos egyre több a szemét, amely még talán akkor sem szűnne meg, ha 

minden nap valaki összeszedegetné. Kérünk mindenkit, ügyeljen arra, hogy a feleslegessé vált 

hulladékot a rendeltetése helyére – a kukába – tegye, és ne dobálja szanaszét. Mindannyiunk 

közös érdeke, hogy szép legyen a falunk és a környezetünk. 
 

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2011. második félévi helyi adók 

(kommunális adó /házadó/, gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó) késedelmi 

pótlékmentes befizetési határideje 2011. szeptember 15.  

A befizetéshez szükséges csekkek augusztus hónap folyamán kiküldésre kerülnek. 
 

Azok az adózók, akik átutalással kívánják befizetéseiket teljesíteni, a számlavezető 

pénzintézetnél tett jelzéssel tehetik azt meg. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy adótartozás esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 144-164.§.,-a alapján behajtás útján intézkedni fogunk. Jövedelmi viszonyokra 

tekintettel méltányosságból részletfizetés kérhető a jegyző asszonynál. 
 

Tájékoztatjuk a gépjármű tulajdonosokat, hogy amennyiben az adóalany gépjárműadó 

tartozása az egyévi adótételt meghaladja, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

9.§. (4.) bekezdése értelmében az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a közúti 

forgalomból történő kivonását. 
 

Adózással, befizetéssel, részletfizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel a 72/377-001 

telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen fordulhatnak az adóügyi előadóhoz, 

illetve a jegyző asszonyhoz. 
 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00 
 

 Újpetrei Körjegyzőség 



KONK hírek: 
Iskola: 
Tankönyvárusítás időpontjáról a hirdetőtáblákra kihelyezett falragaszokon tájékozódhatnak 

az érintettek. Kérjük, hogy szülő, gondviselő legyen jelen a könyvek átvételekor.. 
 

Tanévnyitó, az elsőosztályosok köszöntése, egyben első tanítási nap : 

szeptember 1-én /csütörtök/ 7.50 órakor 
 

Beiratkozás napközis foglalkozásra, a tankönyvek átvételekor történik. 

Az új tanévben folytatódik a Superbringa közlekedésbiztonsági program. 
 

Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy iskolánk tanulói nyári táborokban, 

elfoglaltságokon vehettek részt, s mindazoknak akik hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola 

épülete, udvara megszépülve, megújulva várhassa tanulóit a 2011/2012-es tanévre. 
 

Óvoda: 
A nyári nagytakarítás és az udvar felújítása után az óvoda  

augusztus 1-én /hétfő/ 6.00 órától várja a gyermekeket. 

Török Tiborné, Klári óvó néni helyett Csuka Mária, német nemzetiségi óvodapedagógus lesz 

a tekergő csoportosok új óvónője. 

A 2011/2012-es nevelési évre felvételt nyert új gyermekek befogadásának, 

beszoktatásának megkezdése, az óvodavezetővel történő egyeztetés alapján folyik majd. 
 

Köszönet Papp Gábor peterdi lakosnak, aki „óvodásapuka” lévén térítésmentesen, gyönyörű 

sárgára festette a két csoportszobát.  
 

Remélhetőleg már a nyár folyamán sok-sok műanyag kupak gyűlt otthon össze, amit 

tanévkezdés után hozható be az iskolába, óvodába. 
 

További kellemes, balesetmentes nyári időtöltést kívánunk munkatársaink nevében: 

                                            Reisz Mária-igazgató és Trosztné Kohlmann Beáta- óvodavezető 
 

 

És még mindig 

Tábor Újpetrén… 
 

vagy úgy kellene 

kezdeni, hogy újra 

Tábor… NEM hála a 

kitartó, ügyes 

munkának 

pedagógusaink idén is 

megszervezték az 

„Újpetrei Tábort”. Régen ez olyan természetes volt, hogy nyáron táboroznak gyerekeink, de a 

gyerekek nagy örömére most is van újra és most már harmadik éve. Hogy milyen volt … hát, 

kérdezzenek meg egy-két gyereket, nekik tetszett elmondásaik alapján. Siklósi strand, ismerd 

meg faludat, disznóól belülről, hogyan toljunk Trabantot, palacsinta a „Tobitól”….Reméljük 

következő lapunkban a gyerekek által írt cikkben bővebben olvashatunk élményeikről. 
 

Szeretnénk megköszönni a szervezők kitartó munkáját: Erdeiné Csütörtök Teodóra, Feketéné 

Goron Renáta, Grünfelderné Bogi néni,Tóth Alexandra, Klein Balázs, Kása Bernadett, Grób 

Gusztáv, Rozinger Feri bácsi Harsányiné Lompi Ági, Régertné Husi Szilvi 
 

Ìgy tovább, legyen jövőre is tábor…..na légyszi…. 


