
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pap József: Ravasz tavasz 
 

Tavasz, tavasz Te ravasz 

Az idei főleg az. 

Egy, egy nap mégis télies. 

Jöjj már tavasz, de siess! 

 

A faág kezd rügyezni, 

a hóvirág kinyílni. 

Melegszik a levegő, 

De újból jön egy felhő… 

 

Hó és eső eseget, 

Arra kérünk Titeket, 

Hozzatok már meleget 

Sándor, József, Benedek! 

 

Hadd nyíljon a hóvirág 

És a bokros fűzfaág, 

Hadd tudjunk szedni barkát, 

Állítani májusfát. 

 

Zöldelljen a fű, a rét, 

Halljunk madárcsicsergést, 

Hadd érezzük ez a tavasz, 

A való, nem a ravasz 
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….hogy nyugodtan teljenek a nyugdíjas évek! 
 

Sajnálatosan az év minden szakában nagy számban követnek el bűncselekményt az 

időskorú emberek sérelmére. 

A bűnözők kedvelt célpontjai az idős emberek, akik 

segítőkészek, jóindulatúak, ezért nem feltételezik senkiről, 

hogy ártó szándékkal közelednek feléjük. 

A bűnelkövetők gyakran segítségnyújtás, segítségkérés, egy 

jó haszonnal kecsegtető vásárlás ürügyén férkőznek az idős 

emberek bizalmába, akitől aztán igyekeznek minden 

mozdítható értéket elvinni. 

Gyanakodjunk, ha: 

- hívatlanul, váratlanul megjelenik a villanyóra, gázóra 

leolvasó és mindenáron be akar jutni a lakásba, 

- bank, nyugdíjintézet alkalmazottjaként becsönget, és a nyugdíjszelvényét kéri, 

- idegen ember rosszullétet színlelve pohár vizet kér.  

Mit tegyen, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává? 

Otthonában: 

 Házának kapuját, ajtaját mindig tartsa zárva! 

 Idegent soha ne engedjen be! 

 Az Ön által kihívott szerelőt, szakembert se hagyja egyedül a lakásban! 

Fontos megjegyezni! 

 Bankból, nyugdíjintézettől nem mennek házhoz ügyet intézni! 

Legyen óvatos a házhoz becsöngető árusokkal! A „nagyon jó áron” kínált edénykészlet, 

ágynemű, tűzifa vásárlása esetén minden esetben csak az eladó jár jól! 

Mindig figyeljen arra, hogy ismeretlen ember ne lássa azt, hogy hol tartja a pénzét, 

értékeit! 

Fokozott csúszás veszély és piszkos cipők. 
Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy mindenki sáros koszos autóval jár! 

Útjaink itt a faluban is olykor nagyon sárosak a földjeiken körülnézö, 

vadászó és az egyéb munkát végző járművektől. Ennek a következménye a 

fokozott csuszás veszély és persze a piszkos cipők. Kérjük az érintett 

gépjárművezetőket, amennyiben sarat hordanak fel az útra, azt takarítsák le, 

mint ahogy azt a törvény is előírja.  

 

Előre is köszönjük!  

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

Tüzifa támogatás 
 

A kormány december hónapban 20 m3 tüzifa támogatást juttatott az 

önkormányzatnak. A szociális tüzifára való jogosultságot a törvény és a 

helyi szociális rendelet szabályozza. Ennek megfelelően lett a tüzifa 

elosztva. A képviselőtestület tudja, hogy sokkal több rászoruló lett volna. 
 

 

A kóbor ebekről 
 

Nagyon őszintén kell szólnunk az utóbbi időben sokunkat foglalkoztató kóbor ebekről. Tudjuk 

és megértjük azokat akik szembe kerülnek az utcán ezekkel a kutyákkal. Azt is tudjuk, hogy ez 

önkormányzati feladat. Ezzel a községben is tisztában vannak, hiszen az internet közösségi 

oldalán írják” a jegyző ismeri a jogszabályt, de akkor miért nem követte eddig?” 

Nos valóban a törvény az egyéb feladatok között előírja „a 

település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, 

értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével …”a települési 

önkormányzat foglalkozik. 

Gondolom könnyű az önkormányzatot és ezzel együtt a 

jegyzőt szidni, de még egyszer sem hallottuk, hogy valaki 

segítene a kóbor ebek gazdájának megkeresésében, illetve a 

felelőtlen eb tulajdonost hibáztatni hogy kidobta a kutyáját. 

Néhány gondolat arról, hogy az önkormányzat akarja, de miért 

is nem tudja a törvényben előírt feladatát ellátni. 

Kezdjük azzal és talán ez a legnagyobb gond – az egész 

országban – hogy nincs elegendő állatmenhely. Térségünkben (siklósi) egy sem. A pécsi 

„Misina Állatmenhely” nem fogadja be az itt talált kutyákat. A helyzetet tovább bonyolítja, 

hogy a térségben gyepmester sincs, aki az ebet befogná. Milyen lehetősége van az 

önkormányzatnak? Saját dolgozóval befogni? Azt írja a közösségi oldalon egy hozzászóló: „én 

is bevinném a szóban forgó kutyust, csakhogy őt nem lehet megfogni, sőt mi több nem is 

szívesen tenném mióta többünknek nekiment.” 

Az önkormányzat dolgozói nem képzett gyepmestere, ők is újpetrei lakosok és az ő testi 

épségüket sem lehet kitenni a kutyatámadásnak.  Szeretnénk, ha tudnák a falu lakói, hogy ennek 

ellenére már több kóbor ebet tüntettünk el az utcáról, úgy hogy régi gazdájának vittük vissza, 

úgy hogy új gazdit találtunk neki, és úgy is, hogy állatorvosi segítséggel elaltattuk, mert olyan 

állapotban volt. 

Szintén a közösségi oldalon olvastam: „Hát nehéz kérdés ez a kutyahelyzet!” Sajnos ez így igaz, 

és a kötelező kutya chipelés még több kóbor ebet fog eredményezni. Kérjük a lakosság 

segítségét, türelmét, az önkormányzat igyekszik ezt a feladatát is megoldani, de végső megoldás 

csak állami vállalással (menhelyek kialakítása) lehet.  

A jogszabály az ebtartóra nézve is tartalmaz előírásokat, mégpedig azt, hogy  az eb tulajdonosa, 

vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Vajon a közösségi oldalon a „kóbor kutyákkal” 

foglalkozók közül mindenki eleget tett e jogszabályi kötelezettségének? 
 

     Gaszt Árminné Spánné Csalos Beáta 

     polgármester   jegyző 

 



Két szelet kenyér…. 
 

Az iskolai szülői értekezletekről is általában a problémás gyerekek szülei  hiányoznak. 

Így én sem vagyok biztos abban, hogy írásom lényege eljut az érintettekhez, de hát próba 

szerencse. 

Egy téli délután történt az eset. A szomszéd faluba igyekeztem. Sajnos túl vagyok már 

azon a koron, amikor élvezni lehet a két kerék nyújtotta sebesség örömét. A házak közül 

kiérve egy rési ismerős alakját pillantottam meg. Hazafelé ballagott, hátulról is 

megismertem. Továbbra sem rohantam, tekintgettem jobbra-balra, 

bámultam az ezerszer látta táj érdekességeit. Aztán hirtelen, mintha 

valami repült volna. Hallottam a tompa puffanást. Látni véltem a 

jellegzetes dobó mozdulatot. 

Átfutott rajtam, szólni kéne: „Pajti, ez itt nem szeméttelep!” 

Közben odaértem az azonosítatlan repülő tárgy közelébe. Amit láttam nem volt 

szokatlan, talán csak számomra volt meglepő. Nem szóltam, köszöntem és elhajtottam az 

illető mellett, de a látvány elgondolkodtatott. Nem igazán szemét, mondhatnám 

környezetbarát, biológiailag lebomló volt az anyag. Két szelet kenyér hevert az út és a 

vetés között félúton. Nem afféle papírvékony, pirítósnak való, amit a fogyózók 

teflonkéssel szoktak megkenni (zsír nélkül). Igazi férfias, az én kezemmel mérve talán 

kétujjnyi vastag is volt egy-egy szelet. Valami kóbor állat még örül is neki, de ha nem, 

előbb utóbb úgyis eltakarítják a madarak, vagy a hangyák. 

Mégis…Elődeink valahogy jobban megbecsültek mindent. Mi „eldobható” világban 

élünk. Vedd meg, használd, dobd el! Zúdul ránk a reklámok tömege. És mi eldobjuk, bele 

is botlunk azokba a dolgokba, amiknek a súlyát észre sem vesszük vásárláskor. Nem 

tudni mitől válik a csomagolás „dolga végeztével” olyan pokolian nehézzé! Vagy talán 

némelyeknek mennyei boldogságot okoz megszabadulni tőle? Pedig haza lehetne vinni, 

utána akár szelektíven is lehet gyűjteni. 

Sajnos egy évvel ezelőtt munkánkból már semmi sem látszik! A szemét vonzza a 

szemetet, egyre csak gyűlik az eldobott sörös doboz, műanyag flakon és a többi …. 

Azóta is nap mint nap arra járok, a hulladék nem lett kevesebb. Talán csak az nincs ott, 

amit akkor láttam, hiszen nem volt más, csak két szelet kenyér… 

  

      Valaki aki szeretné, ha nem így lenne 
 

Tájékoztató a helyi adók befizetési határidejéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2013. első félévi helyi adók (kommunális adó 

/házadó/, gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó) késedelmi pótlékmentes befizetési határideje 2013. 

március 18. 
 

A befizetéshez szükséges csekkek előreláthatólag február hó folyamán kiküldésre kerülnek.  

 

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

jelzéssel tehetik azt meg. 

  

 Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 


