
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Karácsonyi köszöntő 
 

Tisztelt Újpetreiek! 
 

A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom és 

mindenki igyekszik családi körben tölteni Karácsony ünnepét. A Karácsony 

a béke, a szeretet, a család ünnepe. Ilyenkor a nagy rohanásból lelassulunk, 

és több időt szakítunk szeretteinkre, embertársainkra. Alkalmat kerítünk 

egymás meglátogatására, kapcsolataink ápolására. A karácsony meghitt 

légköréből nehezen tudja kivonni magát az ember, hiszen a szeretet 

mindenkit megérint. Karácsonykor az egész világ másként viselkedik, mint 

az év során bármikor. Mindenki próbál jobban odafigyelni a másikra. A 

szeretetnél drágább ajándékot az ember nem kaphat, és jó volna, ha mindig 

ilyen ajándékkal lepnénk meg egymást az év minden napján. 
 

A község képviselő-testülete nevében kívánok Újpetre község minden 

lakosának áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog eredményekben gazdag új 

esztendőt. Kívánom, hogy a 2013-as évben a szeretet, az összefogás, az együtt gondolkodás jellemezze 

mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt, kitartást, jókedvet és lelki békét. 
  

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
 

Adventi Vásár 
 

Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2012. december 22-én 

17:00 órakor tartandó Adventi Vásárra, mely a Falu 

karácsonyfája alatt kerül megrendezésre.  

(Rossz időjárás esetén a Művelődési Ház kistermében.) 
 

Süteménnyel, forralt borral, forró teával és egy kis adventi 

műsorral várjuk a kedves érdeklődőket. 
 

Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk, melyet kérünk 

előre jelezni az alábbi telefonszámok valamelyikén: 
 

06-30-364-2128 

06-30-358-0509 



Csodálatos dallamok 
 

MEGHÍVÓ 
  

Kész Béla és Társulata szeretettel meghívja Önt, családját és ismerőseit 

2012. december 15-én 16 órakor az újpetrei Művelődési házban tartandó Jótékonysági Gálaestre. 

 

Pénzbeli adomány elhelyezhető a bejáratnál, melyet az Óvoda támogatására fordítunk. 
 

Márton nap 
Már a felvonulás előtt, is nagy készülődés zajlott az iskolában. Készültek rajzok, töklámpások, 

madárijesztők valamint szebbnél-szebb lampionok.  Délután énekelve indultunk az iskolából,a mi 

csoportunk  újtelep felé ment, ahol kaptunk cukrot, csokit, nyalokát és sok más édességet a nézelődő  

felnőttektől. Mire a kultúr házba értünk már besötétedett, és a lampionok nagyon  szépen világítottak.  

Ott megvendégeltek minket finom libazsíros kenyérrel, és jó meleg citromos teával, sütőtökkel és sült 

gesztenyével. Amíg a szülők beszélgettek addig mi  játszottunk, de lehetőség nyílt arra is, hogy a 

gyerekek munkáját megnézhessék a szülők és a vendégek.  

Ruppert Szabolcs 4. osztály 
 

Ökumenikus Adventi esték a református imaházban 

 
 (Újpetre, Kossuth u. 12.)  keddenként az alábbi előadásokkal: 

 

Dec.   4. Kedd, 17 óra: Drávaszögi Krónika 

  (Dunai N. János írásaiból olvas fel Nt. Bóka András ) 

 

Dec. 11. Kedd, 17 óra: Szederindák 

                       (Baksay Sándor írásaiból olvas fel Nt. Bóka András) 

 

Dec. 18.  Kedd, 17 óra: Ormányság 

                             (Kiss Géza írásaiból olvas fel Nt. Bóka András) 

 

- Az előadások 20-25 percesek, az igeliturgiák 10-15 percesek lesznek.  

- Az előadások után egy pohár forralt bor, vagy forró tea, valamint szendvicsek és sütemények mellett 

állhatunk meg e rohanó világban és beszélgethetünk el fontos kérdésekről egymással. Mindehhez pedig 

szeretettel fogadunk bármilyen süteményt, vagy kóstolót a kedves Látogatóktól. (Ez nem kötelező, 

inkább a családias együttlét a fontos). 

  

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

  

Fenyőfa Vásár Újpetrén! 
 

2012.december 10.-től ( hétfő) a Kossuth L. u.65.sz.alatt 

(Önkormányzattal szemben) fenyőfa árusítás! Ár:1500 Ft-tól, 

házhozszállítás helyben ingyenes. 
 

Nyitva tartás:  Naponta de.: 9-12 óráig, du.: 14-17.30 óráig 

 

Érdeklődni.: Tóth Csaba 20/8035502 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

- Az iskola „esélyegyenlőség” pályázaton 1.200.000,- Ft-ot nyert. 
 

- Az autóbusszal utazók bizonyára észrevették, hogy a meglévő új buszmegállók ablakait szép sorba 

kitörték. Természetesen soha senki nem látta és nem tudta, hogy ki tette! Most az esős, hideg idő 

beálltával az önkormányzat újra „beüvegezte” az ablakokat, hiszen a vétlen utazók áztak és fáztak. Ez az 

önkormányzatnak 60.000,- Ft-ba került. Sajnos azóta újra kitörték az egyik buszmegálló ablakát. A 

megvásárolt anyagból már nincs, ezért az ablak helyrehozására újra 60.000,- Ft-ot kell kifizetnünk, 

mivel ezt csak nagy táblában lehet megvásárolni. Jó lenne, ha összefogva vigyáznánk és óvnánk a falu 

értékeit!  Önkormányzat 
 

GÉPJÁRMŰADÓ MENTESSÉGGEL 

KAPCSOLATOS 2013. ÉVI VÁLTOZÁSOK 
  

Az elmúlt évben több törvényi változás történt a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó 

gépjárműadó-mentességet érintően. Ahhoz, hogy 2013. évre az érintettek a gépjárműadó-mentességet 

megkapják, a következőt kell tenniük: 
 

- A rendelkezésre álló, mozgásszervi megbetegedéssel kapcsolatos orvosi zárójelentéssel, lelettel a 

Siklósi Okmányirodában kell megjelenni, ahol a közlekedőképesség minősítését kell kérni a 

helyszínen rendelkezésre bocsátott nyomtatványon. 
 

- Az okmányiroda a közlekedőképesség minősítéshez szükséges kérelmet a mellékelt orvosi 

zárójelentéssel együtt elküldi a Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási 

Szervének, ahol 60 napon belül döntés születik, hogy a kérelmező közlekedőképességében súlyosan 

akadályozott-e vagy sem. A szakértői bizottság az I. fokú szakvéleményét megküldi az 

okmányirodának, melyet az továbbít a kérelmezőnek. 
 

- A kérelmezőnek a Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiadott 

I. fokú szakvéleménnyel kell megjelennie az Újpetrei Körjegyzőségen. Kizárólag ezen szakvélemény 

alapján dönthető el, hogy a kérelmező jogosult-e a gépjárműadó mentességre vagy sem, semmilyen 

más, korábban kiadott igazolás, szakvélemény nem fogadható el.  
 

Siklósi Okmányiroda címe: 7800 Siklós, Kossuth tér 1., tel.: 72/579-516 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő, kedd: 7.30-12.00 

Szerda: 7.30-12.00, 12.30-17.00 

Csütörtök: ZÁRVA 

Péntek: 7.30-12.00 

 

„Macsiné, Ági néni, Ági” munkahelyet vált 
 

Az önkormányzati feladatok átszervezése során megalakulnak a járási hivatalok. A járási hivatalokhoz 

dolgozókat a térségben lévő körjegyzőségekből, polgármesteri hivatalokból vesznek át. A mi 

hivatalunkból – saját döntése alapján – Macsi Barnabásné (Ági) 2013. január 1-től a Siklósi Járási 

Hivatalban fog dolgozni. 

Sajnáljuk, hogy helyben élő és az itt élőket jól ismerő dolgozó kerül áthelyezésre a járáshoz. 

Azt hiszem Macsiné, Ági nemcsak ismerte az itt élőket, hanem a családi gondjaikat, bajaikat és 

természetesen az örömüket is tudta. 

Az elmúlt években a hozzá segítségért fordulóknak hivatali kötelességén felül is igyekezett segíteni. 

Munkáját és a sok-sok segítséget az itt élők és a képviselőtestület nevében köszönöm. 

Az új munkahelyén sok sikert érjen el, és ehhez jó egészséget kívánok. 

 

       Gaszt Árminné 

       polgármester 



Törvényi változások 2013. évtől 
 

Egy település rangját meghatározza, hogy milyen közszolgáltatást tud helyben biztosítani és 

ehhez milyen intézményrendszerrel rendelkezik. Községünk életébe 2013 január 1-től a törvényi 

változásoknak megfelelően két dologban következik be változás. 
 

1. Az egyik változás az, hogy 2013. évtől megszűnnek a körjegyzőségek és közös hivatalokat 

kell működtetnünk. Erről már tájékoztattuk Önöket a törvényt ismertetve. Most ezzel 

kapcsolatban részletesebb tájékoztatást szeretnénk adni: 
 

A jövő évtől közös hivatalt tart fenn Újpetre, Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser, Vokány, 

Kistótfalu, Palkonya és Ivánbattyán település. A vokányi és kistótfalusi ügyfeleknek Vokányban 

lesz az ügyintézés, az újpetrei, kiskassai, peterdi, pécsdevecseri, palkonyai és ivánbattyáni 

ügyfeleknek pedig Újpetrén az eddig megszokott helyen. A lakosságnak tehát nem kell máshova 

mennie az önkormányzati hatáskörben lévő ügyek intézésére. 

Fontos változás, hogy január 1-től felállnak a járási hivatalok, melyeknek egyik székhelye 

Siklós. A járási hivatalokhoz kerülnek az ápolási díjak igénylésével, a közgyógyellátási 

igazolványok igénylésével, az időskorúak járadéka igénylésével, a lakcím bejelentésével, 

változásával kapcsolatos ügyek. A járási hivatalhoz kerül egyik dolgozónk, Macsi Barnabásné 

Ági, akinek ezúton is köszönjük az eddigi lelkiismeretes munkáját. A jövőben a lakosság 

szociális és gyámügyeivel új ügyintéző fog foglalkozni. A kormány terve szerint Baranya 

megyében közel 60 közös önkormányzati hivatalban ügysegéd fog működni, aki átveszi az 

ügyfelektől a kérelmet, tehát ebben az esetben sem kell Siklósra elmenni ügyet intézni. Ennek 

rendszeréről - illetve arról, hogy a 60 közös hivatal között ott lesz-e az újpetrei - nincs 

információnk. Erről a későbbiek folyamán a lakosságot tájékoztatjuk.  
 

Elmondhatom, hogy az új közös hivatal létrehozása során minden érintett település 

polgármestere és képviselőtestülete sokat tett a jó döntés meghozatala érdekében. Közös 

tárgyalások folytak, szakmai előkészítő anyagok készültek, közös képviselőtestületi ülésen 

tárgyaltuk meg a részletes feladatokat. A döntés egyik településnek sem volt egyszerű, hiszen 

nemcsak érzelmi kötődésről, hanem sajnos anyagiakról is szól a döntés.  

Bízunk benne, hogy a településeken élők érdekében a lehetséges legjobb döntést hoztuk.  
 

2. A másik változás amit szintén a törvény tesz kötelezővé, hogy 2013. január 1-től minden 

önkormányzati iskola, így az Újpetrén működő általános iskola is átkerül állami fenntartásba. 

A működtetés elválik ettől a 3000 fős lélekszám alatti településeknél (Újpetrén is) a működtetést 

is átvállalja az állam. Ennek megfelelően 2013. január 1-től az állam irányítja az iskolát, nevezi 

ki a pedagógusokat, fizeti az ott dolgozók bérét és a működtetést is vállalja. Az iskola épülete és 

a benne lévő ingóságok az önkormányzatok tulajdonában maradnak, de térítés nélkül át kell 

adniuk az államnak használatra.  

Az ország összes iskoláját egy központi szerv, a Klebelsberg Intézményirányító Központ fogja 

irányítani. Járásonként egy-egy tankerület lesz – a mi esetünkben Siklóson – ahova a járásban 

lévő iskolák tartozni fognak. A pedagógusok és az iskolában dolgozó kisegítők jelenleg 

aggodalommal szemlélik a változást, hiszen az ügyintézés és az egész átalakulás nem tűnik 

egyértelműnek. A szülők január 1-től ha az igazgató valamilyen döntésével vagy az iskolában 

történtekkel nem értenek egyet a tankerület igazgatójához fordulhatnak. Az önkormányzatoknak 

a jövőben semmiféle döntése, beleszólása nincs az iskola életébe. A fentieket kell alkalmazni az 

iskolákra, de a törvény továbbra is önkormányzati feladatként írja elő az óvodai ellátást.  Ez azt 

jelenti, hogy az óvodával kapcsolatban minden marad a régi felállásban. Sajnálatos, de 

egyenlőre kevés információnk van a 2013. évi gazdálkodást biztosító állami forrásokról, csak 

tervezeteket láttunk. Az önkormányzatoknak a jelenleg rendelkezésre álló kevés adat és az 

elmúlt évek tapasztalatai alapján kellett mindét nagy változásról dönteniük. 


