
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tanévnyitóra 
 

Elröppent a nyári szünet. Van, aki szívesen megtoldotta volna egy-két nappal 

vagy héttel. De van, aki már nagyon várta a tanévnyitó napját.  
 

Az iskolakezdés megváltoztatja a családok 

életét, különösen ott, ahol először megy 

első osztályba a család legféltettebb kincse, 

a gyerek. Ők kinőtték az óvodai székeket, 

alacsonyak lettek az asztalok és már az 

iskola várja őket.  
 

Kívánom, hogy érezzék nagyon jól 

magukat az iskolában és sok szép sikert 

éljenek át tanulmányaik során. Az iskola 

többi diákjának is véget ért a vakáció. A 

hosszú nyári pihenés után készen állnak az 

új feladatokra. 
 

Gyerekek! Év közben tanuljatok úgy, hogy év végén elmondhassátok, én 

mindent megtettem, hogy sikeresen kezdhessem majd a következő tanévet. 

Ehhez tanáraitoktól és szüleitektől minden segítséget megkaptok. Hiszen a 

szülőknek és pedagógusoknak együtt kell működni a gyerekek érdekében.  
 

A pedagógusoknak az idei tanévben is munkájukhoz mélységes emberszeretetre, 

bizalomra és tehetségre van szükségük ahhoz, hogy minden nap és minden 

helyzetben igazán meg tudjanak felelni annak a feladatnak, amit úgy hívunk 

pedagógusi hivatás. 
 

Mindennapi munkához sok örömet, jó egészséget, sikert, a szülőkben igazi 

segítőtársakat, a pedagógustársakkal együtt jó csapatmunkát kívánok! 
 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



Anyakönyvi hírek 
 

Elhunyt: 

Botló Károly Újpetre, Ady u. 14. 

Dobszai  János Újpetre, Szabadság tér 53. 
 

 

 

N É P SZ Á M L Á L Á S 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy október hónapban népszámlálás történik 

Magyarországon. A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás – a 

nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra 

vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az ezekre a kérdésekre adott válasz miatt 

senkit hátrány nem érhet!  A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. 

október 1. 0 óra. Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 

2011. november 1. és 2011. november 8. között történik. A lakosság az adatszolgáltatási 

kötelezettségét három módon teljesítheti: 
 

- a kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a 

www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi 

kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőív csomag on-line felületen 

történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló 

adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán az „Azonosító” és 

az „Internetes belépési kód” mezőben található. Internetes kitöltés esetén 

valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések 

internetes megválaszolására 2011. október 1-16 között van lehetőség. 
 

- Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek 

kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba 

visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az újból felkeresi az adott 

címe. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi 

kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, a 

számlálóbiztos ellátja a válaszadót a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. A papír 

alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011. október 1-16. között van 

lehetőség. 
 

- Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a 

számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október 

31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdőívek megőrzése. 
 

Ahhoz, hogy a népszámlálási biztos szeptember 27-e és 30-a között minden 

adatszolgáltatóhoz eljuttathassa az adatszolgáltatói csomagot fontos, hogy a 

házszámok megfelelően legyenek kihelyezve, a címek a postaládákon fel legyenek 

tüntetve.  

A kiküldött adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a 

népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványai tartalmazza, ezért kérjük azokat ne 

dobják el!! 
 

A népszámlálási feladatokat a településen ismert személyek, mint számlálóbiztosok 

fogják ellátni, akik igazolvánnyal rendelkeznek. A népszámlással kapcsolatos 

kérdéseikkel keressék Spánné Csalos Beáta települési népszámlálási felelőst a 72/377-

001-es telefonszámon. 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.enepszamlalas.hu/


 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Az önkormányzat az iskolában folyó német nemzetiségi oktatáshoz kiegészítő támogatásra 

adott be pályázatot. A megítélt támogatás 4.080.000,- Ft, amely a fenntartó 

önkormányzatoknak az iskola működési kiadásához jelent nagy segítséget. 

 

 

- A kisebbségi önkormányzatok 2011. évben feladatalapú támogatást igényelhettek. A 

megítélt támogatás: 

Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak: 256.295,- Ft 

Német Kisebbségi Önkormányzatnak: 1.922.215,- Ft 

 

 

- A pályázaton nyert összegből és önrészből (13.000.000,- Ft) az iskola épületét felújítottuk. A 

gyerekek a felújított, szép épületben kezdték meg az új tanévet. 

 

 

- Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján a 

kommunális hulladék ingatlanonkénti elszállításának napja, a jelenlegi szerdai helyett hétfői 

napra változik. 

Az utolsó szerdai szállítási nap 2011. augusztus 31., majd ezt követően az első hétfői 

szállítási nap 2011. szeptember 5. 

 

Kérjük, hogy a jövőben hétfői napokon reggel 6 óráig helyezzék ki a kommunális hulladékot! 

 

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 7400, Kaposvár, Cseri u. 16. 

Tel: 82/528-960, Fax: 82/527-055, 

kvgrt@kvgrt.hu   

www.kvgrt.hu 

 

 

- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Újpetre község rendezési tervmódosításának elfogadása 

előtt a tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeiket a körjegyzőség hivatalában 2011. 

szeptember 10. - 2011. október 10. közötti időszakban tehetik meg. 

 

Falunap 2011 
Az idei falunapunk 

hagyományoktól eltérően júliusban 

volt, igaz az időjárás nem volt 

olyan kedvező mint előző években, 

de így is sokan ellátogattak az 

eseményre. A programok közt 

elsöként megemlítenénk talán az 

aratást, cséplést, annak a korosztálynak, akik még ilyet nem láttak és persze 

azoknak is akik ezt már elfelejtették. Természetesen fellépőinkről sem szabad 

megfeledkezni, akik idén is sokszínű műsorral örvendeztették meg az 

egybegyűlteket. Az ez évi programot még egy motoros felvonulás is színesítette, 

de az íjászat is nagyon érdekes volt.  

Az eseményről készült képeket  weblapunkon megtekinthetik. 

www.ujpetre.hu 

mailto:kvgrt@kvgrt.hu
http://www.ujpetre.hu/


Akiről nem tudtuk, hogy… 
 

Lakik Újpetrén egy fiatalember, Maróti Zsolt Petőfi u. 18. szám alatt. Éli az élet 

hétköznapjait és közben saját kedvtelésből verseket ír. Munkatársa említette, hogy 

érdemes verseit elolvasni. Én megtettem és igen meglepődtem a versek olvasásakor. A 

témák és a rímek szívhez szólóak. Olvassák egyik versét Önök is:  
 

Szegény ember 

 

Szegény ember lévén, vagyonom sincsen, 

Templom egerétől kölcsönt kértem éppen. 

Nincs luxusautóm, aranyam, ékszerem, 

De mit sem ér a sok pénz, ha boldogság nincsen. 

Szomorú lenni e ténytől nem tudok, 

Mert ha gazdag nem is, de boldog ember vagyok. 

 

Boldogságom oka két szép gyermekem, 

Csak értük zakatol, lüktet az én szívem. 

Úgy várom őket, mint sivatag az esőt, 

Mint éhező tehén a dús legelőt. 

Életem nélkülük, mint lakatlan sziget, 

Várom a csónakuk, hogy újra kikössenek. 

 

Szegény ember lévén vagyonom sincsen, 

Ők az én vagyonom, ők minden kincsem. 

Értük kel a nap és őértük nyugszik, 

Minden fa és bokor őnékik virágzik. 

Megígérem nekik, hogy ha meg is halok, 

Még a síron túl is vigyázok reájuk. 

 

  

 Maróti Zsolt 

 Újpetre, Petőfi u. 18. 
 

 

Az elmúlt években az önkormányzat a nyugdíjas estet mindig decemberben 

tartotta. A nyugdíjasok kérése volt, hogy december helyett korábban legyen 

nyugdíjas est a hideg időjárás és a csúszós utak miatt. A kérést a képviselő-

testület szeretné teljesíteni: 
 

MEGHÍVÓ 
Nyugdíjas estre 

 

2011. október 11-én (kedden) 16.00 órakor nyugdíjas estet tartunk a 

kultúrházban, melyre szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 
  

 Újpetre Község Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 


