
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyák napjára 
 

Kiss Jenő: Meghajtom magamat 
 

 Meghajtom magamat most Nyújtom kicsi csokrom 

 friss csokor kezembe, édes, jó anyámnak 

 sose vert a szívem s töröm a fejem: néki 

 ennél hevesebben. mi mindent kívánjak? 
 

 Gyöngyöt a nyakába? 

 Sok zsírt a bödönbe? 

 Mosógépet, hogy magát ne törje? 

 Azt is, de leginkább 

 hogy sokáig éljen, 

 s boldog legyen, 

 boldog, egész életében!  

  

E B O L T Á S  
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy EBOLTÁS lesz az önkormányzat udvarában, 

melynek időpontja: 2012. május 9-én (szerdán) 8.00 – 9.00 óráig és 16.00 – 17.00 óráig. 
 

A helyben történő eboltás díja új oltási könyvvel, kötelező 

féregtelenítéssel együtt 4.000,- Ft/eb.  
 

Háznál történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel, 

kiszállási díjjal együtt 4.500,- Ft/eb.  
 

Az eboltási könyvet feltétlenül hozzák magukkal. 
  

P Ó T E B O L T Á S ! ! !  
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy PÓTEBOLTÁS 

lesz az önkormányzat udvarában, melynek időpontja: 2012. 

május 17-én (csütörtökön) 16.00 – 17.00 óráig. 
 

A helyben történő eboltás díja új oltási könyvvel, kötelező 

féregtelenítéssel együtt 4.000,- Ft/eb.  
 

Háznál történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel, kiszállási díjjal együtt 4.500,- Ft/eb.  
 

Az eboltási könyvet feltétlenül hozzák magukkal. 

  



ANYAKÖNYVI HÍREK 
Született: 

Steckl Kíra Anna 2012. április 13-án, anyja neve: Bagó Edina 
 

Elhunyt: 

Kosztics Péterné Újpetre, Szabadság tér 30. 

Kiss József Újpetre, Kossuth u. 170. 
 

 

Csiripelték a madarak: 
- Kovács Renáta a 2012. április 13-án megrendezett mohácsi Baranya Megyei Klarinét-

Szaxofon szakos növendékek találkozóján kiemelt arany minősítésben részesült. 

Felkészítő tanára: Szilyné Molnár Anikó 

Zongorán közreműködött: Varga Írisz 

- Vezmárovics Gergő, Budapesten, április 22.-én az Expo Centerben egyedül 

képviselhette Baranya Megyét,  az Euro Skills Magyarországi Szakmunkás   

  Válogatóversenyen. Gergő a kőműves kategóriában országos 4.elismeréssel dicsekedhet. 

 Gratulálunk mindkettőjüknek és büszkék lehetünk rájuk. 
 

 - Nagy sikere volt az idén is az egészséges hét projektnek. 

 Egész héten óvodásaink az egészséges élettel foglalkozhattak, mind környezet, élet, életvitel, 

táplálkozás, környezet óvása szintjén. Ellátogatott hozzánk körzeti orvosunk, Dr. Nagy Péter, 

Gerlachné Novák Ágnes - védőnőnk, és a szaktanácsadás, mérések mellett a szülők nagy 

jóvoltából rengeteg egészséges és finom ételeket, készítményeket is kóstolhattunk. Köszönet 

mindenkinek és a szervezőknek, felelősöknek.  
 

Ha összefogunk? 
Nagy összefogással felújították falunk lelkes lakói a már 

régóta tatarozásra és méltóbb kinézetre vágyó valamikor 

nagyon forgalmas kápolnánkat a Vokány felé vezető út 

mentén.  

Az évről évre aggódó hívők közül most Herr József, 

Muzslay Róbert, Stix Béla, Régert István és felesége Rózi 

néni valamint a  Rózsafűzér Társulat  ,-  munkájának 

köszönhetően újra kedvelt központi szerepet tölthet be a 

hely, hiszen nem csak kívülről  és belülről lett felújítva, de 

újra látványos belsőt is kapott a kápolna oltárral, és a falakat díszítő szentképekkel. 

 Itt szeretnénk megköszönni Régert Isvánnak, hogy több évtizede mindig szívén viselte és 

viseli a mai napig a templom, hozzátartozó teendők, és azok kimenetelének sorsát. 

Hálás köszönet érte mindannyiuknak. 

Óvjuk védjük  közkincsünket! ECST. 

Lomtalanítás 
 

A tavaszi lomtalanítás Újpetrén 2012. május 14-én hétfőn kerül lebonyolításra. 
 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a 

tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba 

kerüljenek. 
 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok: 

- építési törmelék, 

- állati tetemek, 

- zöldhulladék, 

- veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.), 

- elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.). 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- A képviselő-testület falugyűlést tartott április hóban. A 2011. évi gazdálkodásról és a 2012. 

évi költségvetésről szóló beszámoló hangzott el.  

Majd közérdekű kérésként az északi (Kiskassa) buszmegállótól a faluig gyalog közlekedők 

kérték, hogy járda kerüljön kialakításra. 
 

- Az Ady utca felső utcasortól keletre a kertek végében lévő szántóterületek határát kimérették 

a föld használói. Ezt követően az önkormányzat a térkép szerinti út kitűzését végezte el. Így 

az érintett telek tulajdonosok láthatják, hogy a beépített telkük keleti vége hol van.  

Kérjük, hogy akinek jelenleg kertje, kerítése, gyümölcsfája, épülete van az önkormányzati út 

vagy szántó területén, 2012. szeptember 30-ig a telek határát rendezze a kimérésnek 

megfelelően. Ha valakinek kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, a hivatalban Nagy Lászlót 

keresse, illetve Grób Vilmos és Dobos Róbert képviselő urakat kérdezze. 
 

- A napközi otthon konyháját a fenntartó önkormányzatok bérbe adták 2012. január 1-től 3 

évre a Kovács és Fiai Kft.-nek működtetésre. A bérlő kérte, hogy 2012. május 1-től tálaló 

konyhaként üzemeltethesse. 

A négy fenntartó önkormányzatok döntésének megfelelően a Kft.-vel egyeztetve a konyha 

2012. május 1-től tálaló konyhaként működik 2012. július 31-ig, ugyanis a bérbeadó és a 

bérlő közösen megegyezett a fentiekben. 

Az önkormányzatok újabb pályázatot hirdetnek a napközi konyhájának bérlésére 2012. 

augusztus 1-től. 
 

- A szilárd hulladék elszállítását (szemétszállítást) a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

autójával végezte a Kft.  

2012. áprilistól nem a kaposvári cég autója, hanem a BIOKOM szemétszállítója végzi.  

A hulladék elszállítása már 6 órától esedékes, ezért kérjük, hogy a kukákat 6 óra előtt vigyék 

ki az út mellé.  
 

- Többen kérdezték, ezért tájékoztatásként közöljük, hogy építési törmelék – mint hulladék – 

elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a 

hulladék keletkezett. Erre a célra konténert lehet bérelni. 
  

TÁJÉKOZTATÓ 

iparűzési adóval kapcsolatban 
 

Tájékoztatjuk társas és egyéni vállalkozóinkat, hogy a 2011. évi iparűzési adóbevallás 

benyújtási határideje 2012. május 31-e, az ehhez szükséges nyomtatvány kiküldésre került. 

Az adó mértéke Újpetre Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén 1,5%.  
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a 

vállalkozásnak 2011. évben nem volt bevétele, illetve záró bevallást kell adnia, ha 

tevékenysége 2011. év folyamán Újpetre Önkormányzat illetékességi területén megszűnt. A 

kiküldött nyomtatvány ebben az esetben is használható a megfelelő jogcím megjelölésével. 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§. (1.) bekezdése alapján a 

magánszemély adózó 200.000,- Ft-ig, más adózó 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal 

sújtható, ha bevallási kötelezettségét nem teljesíti. 
 

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 



Újraindul az Újpetrei Ifjúsági Fúvószenekar! 
 

Ez úton értesítem a régi zenekari tagokat és a zeneiskola 

jelenlegi növendékeit, hogy 2012. májusában, újraindulnak 

az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 

Ifjúsági Fúvószenekarának próbái. 2012. május 07-én és 14-

én 17:45-18:45-ig várom jelentkezéseteket a Művelődési 

Házban. A munka mielőbbi elkezdése érdekében, már az első alkalomra is hozzatok hangszert 

magatokkal.  Koch Ivett zenekarvezető 
 

Zeneiskolai beiratkozás 
 

A Siklósi Közoktatási Intézmény Újpetrei tagozatán zeneiskolai felvételt hirdet. 
  

A zeneiskolába 6 éves kortól várjuk gyermekek jelentkezését a 2012/2013-as tanévre.  
A művészeti oktatásban résztvevő tanulók heti négy foglalkozásban részesülnek: heti 2X45 
perc szolfézs(elmélet), és heti  2X30 perc hangszeres óra formájában. 
Intézményünkben választható hangszerek: furulya, klarinét, szaxofon, trombita, tenor kürt, 
harsona, tuba. 
Iskolánkban a hangszeres oktatáson túl tradíció a tehetséggondozás. Ezért a szorgalmas, 
tehetséges fiatalok tanulmányi versenyeken(megyei, regionális, országos) vesznek rész, 
illetve a zenei pályára történő alapfokú felkészítés is kistérségünkben itt történik. Magasabb 
osztályokban kamaraformációkban, zenekarokban a társas muzsikálást is elsajátítják. 
A beiratkozás díja a 2012/2013-as tanévre 1000Ft, mely tartalmazza az ellenőrző, 
bizonyítvány árát. 
Térítési díj félévenként 7950 forint, melyet a jó tanulmányi eredmény csökkenti. Szociális 
rászorultság esetén kérhető annak további mérséklése. 
Fontos, hogy a furulya kivételével nem kell hangszert vásárolni, mert azt az intézménytől 
havi 500Ft hangszer karbantartási díj fejében, minden növendék számára biztosítunk. 
 

A beiratkozás időpontja: 2012. május 10. 16:30-18:00 
                                           2012. május 17. 16:30-18:00  
 

A beiratkozás helyszíne: Újpetre, Művelődési ház 
 

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket: 
Ivett néni, Saci néni, és Norbi bácsi! 

KONK óvodájának, iskolájának tervezett programjai: 

Május: 

02.-08.                          Anyáknapi ünnepségek osztályonként 

07. hétfő du.                Anyáknapi ünnepély a Szivárvány csoportban 

08.-09.                          Iskolai atlétikai sportversenyeken való részvétel Beremenden 

10. csütörtök du.         Szülők közösségének választmányi ülése az óvodában 

11. péntek du.              Anyáknapi ünnepély negyed 4 től ill. háromnegyed 4-től két csopotban 

15. kedd                       Palkonyán vendégeskednek a Tekergő csoportos óvodások 

15. kedd du.                Munkaértekezlet az iskolában 

16. szerda 16 óra         Összevont szülői értekezlet 

17. csütörtök de.          Herr József matematika verseny 

18. péntek 14 óra         Tehetségek bemutatkozása: „most mutasd meg” a kultúrházban 

19. szombat                  Nagycsoportosaink részvétele a Német Nemzetiségi Óvodák  

                                     Találkozóján Szederkényben 

24. csütörtök                A 7. 8. osztályosok részvétele a Megyei Rendőrkapitányság  

                                     Rendezvényén, a Pécsi Expo Centerben  

25. péntek 10 óra         Gyermeknap az iskola sportpályáján műsoros előadással: óvodások 1.  

                                     és 2. osztályosok számára,  

30. szerda 8 óra           Kompetencia mérés a 4. 6. 8. osztályosok körében 

31. csütörtök               Év végi szöveges értékelés elkészítése, átadása a HHH-s tanulók  

                                     szüleinek 

31. csüt. 16.30 óra       Pedagógusnapi ünnepség a KONK dolgozói számára 

                                    Leendő elsősök látogatása az iskolában 


