
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezzünk: 1848. március 15. 
 

Történelmünk egyik legnagyszerűbb napja márciushoz 

kötődik. 1848. március 15-e számunkra mér régen nem 

dátum, hanem fogalom: a forradalom, a nagy tettek és a 

felkelés rokon értelmű szava. Jó 160 év elteltével is 

csodálatra méltó az a hit, az a magánérdek nélküli 

lelkesedés, ami a magyar társadalom szinte összeg 

rétegét és tagját fűtötte.  

1848. március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elveszett 

szabadság visszaszerzésének szimbóluma. 

Emlékezzünk azokra az emberekre, akik irigylésre méltó 

bátorsággal álltak helyt ezen a napon. 
 

„Hol sírjainak domborulnak,  

Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 

Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! „ 
 

   /Petőfi Sándor/ 
 

 

KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK LÁNYAIT, 

ASSZONYAIT A NEMZETKÖZI NŐNAP 

ALKALMÁBÓL! 



 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: 
Wurcinger Ferenc Újpetre, Kossuth L.u.55. 
 

 

Tanuljon szakmát  
ingyenes szakképzések és munkagyakorlat! 

  

A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1 „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében 

motiváló képzések és támogató szolgáltatások” című kiemelt projekt keretében a 

Türr István Képző és Kutató Intézet 
készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosít a programra jelentkezők és a 

programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára az egész országban. 
 

Kik vehetnek részt a programban? 

Az ingyenes képzésekben az a munkanélküli inaktív vagy álláskereső vehet részt aki: 

vagy legalább 6 hónapja álláskereső, 

vagy nincs középfokú végzettsége vagy szakképzettsége, 

vagy 50 év feletti életkor, 

vagy egyedül élő (ha egy vagy több eltartottal egyedül él), 

vagy etnikai vagy egyéb kisebbséghez tartozó, 

vagy súlyosan hátrányos helyzetű (legalább 24 hónapja munkanélküli), 

vagy fogyatékossággal élő (rehabilitációs járadékban részesül), 

vagy megváltozott munkaképességű. 
 

Várjuk személyes jelentkezését az alábbi időpontban és helyszínen! 
 

Időpont:  2013. március 14.    9 óra  
 

Helyszín:  Kultúrház Újpetre  
  

Mit hozzon magával a toborzó rendezvényre? 

 legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, 

 személyi igazolvány, TAJ kártya, adókártya. 

 felmondási idő esetén a felmondási szerződés 
 

Változik…. 
 

A kultúrházban működő idősek klubja (ÖNO) a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 

fenntartásában működik. A 2013. évi költségvetés tárgyalása során a társulásban részt vevő 

önkormányzatok úgy döntöttek, hogy az ÖNO tagoknak  napi 375,-Ft térítési díjat kell fizetni. Indoka, 

hogy az idősek nappali ellátása nem kötelező önkormányzati feladat. Az állam nem biztosítja a forrást az 

itt keletkező teljes kiadásra, ezért a társulásban részt vevő önkormányzatoknál – 5 település ahol ÖNO 

működik – a térítési díj bevezetése mellett döntöttek. Ezzel megoldható, hogy a kötelező szociális 

alapszolgáltatásoknál nem kell térítési díjat bevezetni. 

Sajnos ez igen magas napi térítési díj. Ha az ÖNO tagok nem vállalják ennek megfizetését, az az ÖNO 

megszűnéséhez vezethet. Amennyiben ez bekövetkezne az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a 

klubba járók önszerveződés formájában tovább együtt legyenek és programokat szervezzenek. 
 
 

Sokszori egyeztetés és változtatás után 2013. március hóban elindulhat a START közmunka 

program, ahol három program keretében 10 főt tudunk majd alkalmazni. 
 

 



 

 

Közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetés 
 

     Óvoda     Közös Hivatal  
 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 21.741.000,- 47.428.000,- 

Bevételek összesen: 21.741.000,- 47.428.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 13.472.000,- 29.922.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 3.477.000,- 7.735.000,- 

Dologi kiadások 4.792.000,- 9.771.000,- 

Kiadások összesen: 21.741.000,- 47.428.000,-  
 

Dolgozói létszám: 6 fő 12 fő 
 

 

Újpetrei Önkormányzat 

2013. évi költségvetése 
 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 61.812.000,- 

Működési bevétel 6.397.000,- 

Átvett pénzeszközök 36.583.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 64.277.000,- 

Bevételek összesen: 169.069.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 16.899.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 4.255.000,- 

Dologi kiadások 49.034.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 2.953.000,- 

Szociális kiadások 26.759.000,- 

Intézmények (óvoda, hivatal) támogatása 61.169.000,- 

Kiadások összesen: 169.069.000,- 
 

Dolgozói létszám: 5 fő 
 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből 

Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági):  10 fő  

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 3 fő   

Rendelkezésre állási támogatás 63 fő  22.800,-Ft összeg 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma:               62 fő törvény szerint változó összegű 
 

T Á J É K O Z T A T Á S 
 

Felhívom a tisztelt földhasználók figyelmét, hogy a termőföldről szóló, valamint  a földhasználati 

nyilvántartás részletes szabályairól szóló rendelkezések 2013 január 01.-től módosultak 
 

A fentiek értelmében aki termőföldet használ, köteles a használatot az ingatlanügyi hatósághoz 

nyilvántartásba vétel céljából formanyomtatványon bejelenteni. 
 

A bejelentést meg kell tenni a használt terület nagyságától függetlenül: 

- belterületen az 1 ha feletti területnagyságú termőföldről 

- zártkertben és külterületen valamennyi termőföldről 
 

Amennyiben a termőföld bérbeadásra került, úgy a bérlőt terheli a bejelentési kötelezettség 
 

A házakhoz tartozó belterületi kerteket nem kell bejelenteni ! 
 

A bejelentést 2013 március 31.-ig a Siklósi Járási Földhivatalnál (Siklós Dózsa György u.19.) kell 

megtenni formanyomtatványon, mely letölthető a földhivatal portáljáról, valamint a földhivatal 

ügyfélszolgálatán megtalálható. 



 

A bejelentés teljesítése díjmentes ! 

Hamarosan húsvét….  
 

A húsvét egyik legfontosabb keresztény ünnepünk. Jézus újjászületését 

ünnepeljük, a kevésbé vallásosak pedig a tavasz beköszöntét. 

A húsvét a farsang utáni negyvennapos böjttel kezdődik 

hamvazószerdától húsvét vasárnapig. 

A nagyböjt utolsó hete a nagyhét Jézus jeruzsálemi bevonulásának 

jelképes ünnepe. A böjt alatt csak húsmentes ételeket lehet enni. 
 

Húsvét vasárnap 
 

A negyvennapos böjt után az emberek teli kosarakkal indultak el a templomok felé. 

Kosaraikban sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát vittek, megszentelték azokat. Így a vasárnapi 

ünnepi vacsoránál, megáldva fogyasztották az ételeket. 
 

Húsvét hétfő 
 

Húsvét hétfőn a mai napig tartó szokás a locsolkodás. A szokás eredete a régi időkbe nyúlik 

vissza, alapja pedig a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern formában pedig a 

mai napig megmaradt. Régebben kútból hordták vödrökben a vizet vagy a patakba vetették a 

lányokat. A fiúk ezért festett tojást kaptak. A lányok a megfestett tojással gyakran az 

érzelmeiket mutatták a fiúk vagyis egy fiú felé. Ma már néhány kivétellel a falvakban sem divat 

a vödrös locsolás. A hideg vizet felváltotta az illatos kölni és a húsvéti mondóka. 

A tojásfesték a régebbi időkben nagy ügyességet kívánt. A legegyszerűbb megoldás a levél 

felhasználásával készült díszes tojás volt, de sok helyen a mai napig igyekeznek megőrizni az 

egyes tájegységekre jellemző díszítési motívumokat. 

A tojás egyébként az ősi termékenység szimbóluma, a kereszténységben pedig a feltámogatás 

jelképévé vált. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hivatalban 2013. március 1-től az alábbi pénztári 

órákban várjuk az ügyfeleket: 
 

Hétfő: 7-15- 10.00 

Szerda:  13.00 -15.00 

Péntek:  7.15 -10.00 

  

Kedves Újpetreiek! 
 
Szeretettel várok minden leendő és meglévő, szépülni vágyó vendéget, a Kossuth utca 64. szám alatti 
Renáta Fodrászatba, ahol mostantól Kéz- és Lábápolással, Műkörömépítéssel bővült üzletünk. 
Amit kínálok: manikűr (hagyományos, japán), pedikűr, zselés műköröm, épített köröm, gél lakkok 
színes választéka.  
Aki kedvet kapott a szépülésre, szeretettel várom!  
Munkaidő: Bejelentkezés alapján. 

( Tel: 377-269) 
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