
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
 

Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az 

embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. 

 

Megérdemlik 
 

Megérdemlik az idősek 

szeressék, tiszteljék őket!  

Háborút és forradalmat 

még több kormányváltást átéltek. 

 

Kedves arcukon ott látható 

Az élet nehéz barázdái, 

Érett, kedves mosolyukban 

a nehéz sorsukat lehet látni. 

 

Gyermekeket, unokákat 

És dédunokákat neveltek. 

Becsületes, dolgos embereket 

adtak e földi életnek. 

 

Az öregek még szeretnének 

Meleg családi körben élni. 

Szívből kívánom, az öregkort 

egyszer minden meg tudja élni. 

 

 (Tomorszky Istvánné) 
 

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős lakóknak. 
 

      Gaszt Árminné 

      polgármester 

 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: 

Schmalcz Károlyné Újpetre, Kossuth L.u.8. 

  

Születtek: 

Petrovics Vanessza Diána 2012. szeptember 7. 

Jávorka Luca 2012. szeptember 22. 
 

 

KONK Hírek:        Ismét győztek! 
 

A tavaszi Kisiskolák Atlétika Országos döntő fiú 3 próba csapat V. 

helyezés után 2012-09-25-én Pécsen a Megyei Diákolimpia döntőn fiaink 

ismét győzedelmeskedtek. Mindhárom számban érmet szereztek. 

 

Kislabdahajítás I. hely (53,30 m átlag) 

Súlylökés II. Hely 

Távolugrás III. hely 

 

Kislabdahajításban várjuk a meghívás a budapesti Országos Döntőre 
 

Balról: Kovács Krisztián, Bajusz Levente, Németh Norbert, Farkas 

Viktor, Zámbó Dávid, Jámbor Bálint, Riger Márk 
 

Felkészítő tanár: Bali Tímea 
 

Gratulálunk!!! 



 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

  

A tavaly decemberben elfogadott új önkormányzati törvény szerint az önkormányzatoknak 

létszám és település szám függvényében közös hivatalokat kell létrehozniuk 2013. január 1-

től 60 napos türelmi idővel. Ez azt jelenti, hogy azok a települések, akik eddig olyan 

körjegyzőségben, vagy jegyzőségben végezték feladataikat ahol nem érték el a 2000 főt, vagy 

nem voltak meg heten, azoknak most csatlakozniuk kell más jegyzőségekhez. 

Mivel a mostani körjegyzőséghez tartozó négy község (Újpetre, Kiskassa, Peterd, 

Pécsdevecser) lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, ezért a jövőben így nem működhetne 

tovább a hivatal.  Ugyanilyen helyzetben van a szomszédos Vokány és Kistótfalu által 

felállított körjegyzőség is.  

Ezeket mérlegelve a 6 község képviselőtestületei olyan határozatot hoztak, hogy 2013. január 

1-től közös hivatalt működtetnek. Ezzel kapcsolatban az egyeztető tárgyalások jelenleg is 

folynak. A cél az volt és az is lesz, hogy a lakosság – úgy mint eddig – minél közelebb és 

minél egyszerűbben tudja intézni hivatali ügyeit. 

  

             

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság Siklósi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 

Hivatal  - a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára - 2012. október 3-tól 

október 16-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. 

 

Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad 

közterületre vinni, ezen felül a község egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése. 

 

FIGYELEM FELHÍVÁS 
  

Itt az ősz, s az új évszakkal együtt sajnálatosan megjelennek az ilyenkor jellemző 

bűncselekmények is. 

Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket e bűncselekmények jellemzőire és a megelőzési 

lehetőségekre. 

 

A terménylopásokról: 
 

A kertek, földterületek tulajdonosai tavasztól őszig dolgoznak a földeken, de mire aratniuk 

kellene, a tolvajok sok esetben megelőzik őket. 

 

A már betakarított termény biztonságos tárolásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. 

 

Tartsa zárható helyen! Nagyobb értékű termény esetén érdemes annak őrzéséről is 

gondoskodni ! 

 

Falopásokról: 
 

A hűvös idő beköszöntével megjelennek az erdőkben a fatolvajok. Egyik részük saját 

magának lopja a fát, míg van egy réteg, akik szervezetten, eladási szándékkal lopnak. 

Az erdőtulajdonosoknak érdemes erdőőröket alkalmazni, nagyobb területek megóvására pedig 

őrző-védő szolgálattal felvenni a kapcsolatot.  

Amennyiben gyanús személyeket, járművet lát az erdő közelében, értesítse a rendőrséget !  



 

Tűzifa árusokról: 
 

Várhatóan hamarosan felbukkannak a házaló, a tűzifát hihetetlenül jó áron kínáló árusok is, 

akik többnyire az idős embereknek árulják a tüzelőnek valót. 

Kétféle módon is becsaphatják a gyanútlan vásárlót: 

- nem az ígért minőséget, 

- nem a kifizetett mennyiséget adják. 

Ezen túl az ismeretlen eredetű fáról később kiderülhet, hogy lopott, ami bűncselekmény 

esetén lefoglalásra is kerülhet. 
 

Csak megbízható helyről vásároljon ! Lehet, hogy kicsivel többet kell fizetni érte, de biztosan 

azt kapja, amiért fizet ! Számtalan esetben előfordult, hogy az alkalmi árus pakolás közben 

terepszemlét tartott a vevőnél, majd a kedvező alkalmat kihasználva készpénzt, értéktárgyakat 

tulajdonított el onnét.  

Idegen embert ne engedjen be a lakásába, senki ne lássa, hogy honnét veszi elő a pénzét ! 

  

Hétvégi ház, pince  feltörésekről: 
 

A szüret, az őszi munkák befejezését követően az értékes szerszámokat, gépeket jól zárható 

helyre pakolja be !. Amennyiben a hétvégi házban erre nincs lehetősége, vigye haza és ott 

tárolja ! 

A telektulajdonosok ősztől tavaszig általában nem mennek ki a birtokukra, ezek a téli 

hónapok kiváló lehetőséget kínálnak a betörőknek. Érdemes a szomszédokkal összefogni és 

felváltva kimenni ebben az időszakban is, hiszen a több héttel, hónappal később felfedezett 

betörés elkövetőjének felkutatására már kisebb az esély. 

 

Ne hagyja őrizetlenül a téli hónapokban sem a hétvégi házát, pincéjét !  Gondosan zárja be az 

ajtókat, ablakokat ! 
 

Vigyázzon értékeire, betörés, lopás esetén haladéktalanul tegyen feljelentést ! 

 
Baranya megyei Rendőr-Főkapitányság 

 Bűnmegelőzési Osztály 
 

 

M E G H Í V Ó 
nyugdíjas estre 

 

2012. október 18-án (csütörtökön) 16.00 órakor nyugdíjas 

estet tartunk a kultúrházban, melyre szeretettel várjuk 

községünk nyugdíjasait. 
 

       Újpetre Község Önkormányzata 

       Képviselőtestülete 

 


