
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyák napja 
 

Köszöntjük az édesanyákat! Jókívánságainak kifejezésére nagyon nehéz találni megfelelő szavakat. A 

legkiválóbb írók és költők is csak dadognak, amikor megpróbálják kifejezni azt a titkot, azt a kincset, 

amelyet ez a szó rejteget: édesanya. Talán az örök hála, a megfizethetetlen tartozás érzése és az 

édesanyában Istentől kapott felbecsülhetetlen ajándék az, ami miatt úgy érezzük, hogy a szó kevés és 

alkalmatlan arra, hogy elmondjuk azt, amit szívünk tud csak igazán. Anyák, édesanyák, nagymamák. 

Adja Isten, hogy rátok emlékezve emlékeink mindig szépen legyenek, mert akkor Ti számunkra örökkön 

örökké, jó, drága, a legdrágább édesanyák lesztek. 
 

Szófogadás 
 

Figyeljék mindenkor 

Szülőid szavára,  

Apádnak, anyádnak 

A jó tanácsára. 

A szófogadatlan 

Egyszer majd megbántja: 

Miért nem hallgatott 

Szülői szavára. 

Anyai szív 

Van-e olyan drágaköve a világnak 

Amilyen a szíve az édesanyának? 

Ér-e annyit annak hideg ragyogása 

Mint az édesanya szelíd mosolygása? 

Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye, 

Mint az édesanya értünk hulló könnye. 

Mint az édesanyánk féltő, óvó karja, 

Mely testünket, lelkünket védőn betakarja. 
 

      Gaszt Árminné 

      polgármester 



Az óvodai bált újra a kultúrházban tarthattuk… 

 

Igaz már a Húsvét elmúlt és lassan nyakunkon a tavasz, de még mindig örömmel idézem fel a kicsi 

és nagy jelmezeseket. 

Az óvodai bált újra a kultúrházban tarthattuk, bárki eljöhetett és megnézhette a sok kicsi maskarást. 

Sajnos idén sem tudott mindenki eljönni az ovisok közül, mert az enyhe tél sok betegséget hozott 

magával, de így is szép számmal gyűltünk össze. 

A büféasztalok roskadoztak a finom süteményektől, gusztusos szendvicsektől és a kantinban is 

széles választéka volt a szörpöknek, üdítőitaloknak. Mégis talán a legnagyobb sikere a 

pattogatottkukorica árusnak volt. Itt köszönném meg a segítő és bőkezű szülőknek, akik színesebbé 

és boldogabbá varázsolták a kicsik mulatságát. Külön emelném ki a gazdag dekorációt, ami végig 

kísérte mindenki farsangját. 

Még jóformán ki sem szálltak a fülünkből  maszkabál dallamai, már a felnőttek farsangjára 

készültünk. Mondhatjuk, hogy Újpetrén nincs farsang az óvoda alapítványának bálja nélkül, ahová 

szinte kötelező a jelmezben érkezés. Olyan jó, hogy a monoton és szürke hétköznapokból képesek 

vagyunk kiszakadni és gyermeki jókedvvel beöltözni, álruhát húzni, vigadozni. 

A bál nagy sikerét felhőtlen jókedvünk adta, amely garantált volt és érezni lehetett az este 

levegőjében. A bőséges tombola felajánlások, miket külön is köszönünk. Sokan készültek vidám és 

ötletes jelmezekkel: az én személyes kedvencem a " kulcs és kulcslyuk " volt. 

Mindenki a legfinomabb falatokkal és italokkal kínálta a barátait, a zenészek hamar rátaláltak a 

megfelelő talpalávalóra, így még az is táncra perdült, aki csak a társaság miatt jött el. 

Még el sem tettük a báli ruháinkat, de biztos vagyok benne, hogy a gyerekek már tervezik mik 

lennének legközelebb, milyen sütit süssünk vagy mi felnőttek minek öltözzünk be, hogy ezzel is 

jókedvet, vidámságot vigyünk hétköznapjainkba. 

A Szülői Szervezet nevében Harasztiné Bóka Emőke Lilla  

 

Itt álljon a köszönet mindenkinek,aki évek óta önzetlenül, nagylelkűen segíti óvódánkat, 

óvódásainkat, annélkül, hogy óvodása lenne: Obermájer Róbertné, Obermájer József, Forgóné Kétyi 

Annamária, Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Újpetrei Kirendeltsége, Ritter Jánosné, Czigányné 

Zirnstein Ilona, Hoffmann Imre, Jozipovics Tamás, Agritour Kft., Német Önkormányzat Kiskassa 

és Újpetre, Horváth István és családja, Nichterné Bernyák Renáta, Ifjúsági Klub Újpetre, Harsányi 

Ferenc és családja, Csuka András és családja, Gergelyné Butty Gyöngyi, Horvátné Csekme Timea, 

Kovács család, Haász Vilmosné, Tóth Zsolt és családja, Tóth Mihály és családja, szülőknek és az 

újpetrei önkormányzatnak a kultúrházat. 

 

Az alapítvány számláját az idén 220.000,-Ft gyarapította, melyből azonnal mindkét csoportnak 

diavetítőt vásároltunk. 

A bevétel felhasználásáról a kuratórium dönt, melyről tájékoztatjuk a szülőket, érdeklődőket. 

 

Köszönettel: Erdeiné Csütörtök Teodóra , Harsányi Ferencné 
 

Hétközbeni és hétvégi orvosi ügyelet: 
Tel.: 72/351-016 

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 
Tel.: 72/377-001 

hétfő:  7.15-12.00  kedd: 7.15 – 12.00  szerda:  13.00-16.00 

csütörtök: 7.15-12.00 péntek: 7.15 -12.30 

Pénztár nyitvatartási idő:  

Hétfő: 7.15-10.00  szerda: 13.00-15.00 csütörtök: 7.15 -10.00 

Honlapunkon Hivatalok, közszolgáltatók menüpont alatt bővebben Közérdekű telefonszámainkról! 

www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/


ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságot, hogy eboltás és a kutyák mikrochippel történő ellátása  lesz az 

önkormányzat udvarában, melynek időpontja:  

 

2013. április 25. (csütörtök) 8.00 -10.00 óráig és 16.00 -

17.00 óráig. 

 

Díjak: mikrochip ára 3500,-Ft, veszettség elleni oltás, 

féregtelenítés + illeték 4500,-Ft, összesen 8.000,-Ft. Az 

önkormányzat házanként egy eb mikrochipeléséhez 1.000,-

Ft-tal hozzájárul. Új oltási könyv kiállítása 500,-Ft. Az 

eboltási könyvet mindenki feltétlenül hozza magával! 

 

A 41/2010.( II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése 

értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelöltve tartható. A rendelkezést be nem 

tartókat a jogszabály pénzbírság megfizetésével bünteti. 

 

MEGHÍVÓ 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete az Újpetrei Német 

Önkormányzattal közösen 2013. április 15-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást 

(falugyűlést) tart. 

 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 

2. 2013. évi tervek ismertetése 

3. Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről 

 

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

        Gaszt Árminné 

        polgármester 

 

 

Majális 
 
Újpetre Község Önkormányzata 2013. május 1-én 10.00 órakor ismét 

megszervezi a hagyományos majális a „Patakparti Pihenő” parkban. 

 

Lesz légvár, arcfestés, trambulin. 

 

A felnőttek a már hagyományossá vált főzőversenyre nevezhetnek be a 

maguk által kitalált és a helyszínen megfőzött étellel, amit zsűrizni fognak. 

 

Ez a nap kellemes szórakozást ígér mindenkinek. Jöjjenek el, hogy együttes 

kellemesen és vidáman töltsük el ez a napot! 
 

 



Óvodánk hírei: 
Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai felvételi előjegyzés 2013. 

április 15-19 között 8-16 óráig lesz az Újpetrei Óvodában. 

Előjegyzésbe vétetni az óvodába még nem járó 2007. jún.1. és 2011. aug. 31. között született 

gyermekeket kell. 

Szükséges iratok: a gyermek TAJ kártyája, anyakönyvi kivonata, a személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, orvosi 

igazolást arról, hogy a gyermek egészséges közösségbe mehet, valamint a szülő személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Szeretettel várok gyermeket, szülőt:                                             Reisz Mária- mb. óvodavezető 
 

Áprilisi programok: 

02. kedd de.  Húsvétolás az óvodában: nyuszivárás, locsolkodás. 

08-12. Egészségnevelési projekthét 

8.9. Iskolai beíratás  

15-19. Óvodai felvételi előjegyzésbe vétel 

22. hétfőA Föld világnapja programok 

22-26- ig      Nyílt hét az óvodában 

30. kedd      Májusfa állítás az udvaron 

Hangszeres bemutató, zeneiskolai csalogató a kultúrházban 

A leendő elsős tanítónő látogatása a nagycsoportosoknál. 
  

Német önkormányzatunk hírei: 
A Német Önkormányzat Újpetre 2013. április 15-én 18 órakor tartja ez évi közmeghallgatását a 

települési önkormányzattal közösen a kultúrházban. Tisztelettel várjuk az érdeklődőket. 
 

2012. évi költségvetési beszámolónk                                           2013 évi költségvetési terv: 

Bevételek: 

Előző évi feladattal terhelt  pénzmaradvány:  890 ezer Ft                                      1277 ezer Ft 

Állami támogatás:                                            215 ezer Ft 

Feladatalapú támogatás:                                   1692 ezer Ft 

Egyéb támogatás:                                             123 ezer Ft 

Kamat:                                                              8 ezer Ft  

Bevétel összesen:                                                     2928 ezer Ft                                    1277 ezer Ft 

Kiadások: 

Támogatás:                                                                   271 ezer Ft                                     200 ezer Ft 

Irodaszer, könyv:                                                         113 ezer Ft                                          0 

Egyéb készlet:                                                              292 ezer Ft                                          0 

Üzemanyag:                                                                  264 ezer Ft                                         0 

Telefon:                                                                          38 ezer Ft                                          0 

Üzemeltetési kiadás:                                                   339 ezer Ft                                     777 ezer Ft 

ÁFA:                                                                               236 ezer Ft                                      210 ezer Ft 

Belföldi kiküldetés:                                                        51 ezer Ft                                           0 

Biztosítás:                                                                        89 ezer Ft                                         90 ezer Ft   

Kiadás összesen:                                                        1701 ezer Ft                                     1277 ezer Ft 

Pénzmaradvány:                                                        1227395,- Ft 
 

Az elmúlt évben képviselőtestületünk 10 testületi ülésen vitatta meg teendőit, melyeken 93 határozatot 

hozott feladatainak végrehajtására. Testületi tagjaink a község valamennyi rendezvényén képviselték a 

német önkormányzatunkat és a nemzetiségi lakosságot, ezen felül részt vettek a környező települések 

valamint ragionális és országos szervezésű programokon. 

Újpetre lakosai közül többen vehettek rész önkormányzatunk által látogatott más települések, 

szervezetek, intézmények programjain. Kisbuszunk használatra történő átengedése, a községben 

működő szinte valamennyi szervezet, intézmény tagjainak lehetővé tette a rendezvényre, eseményre 

való eljutást . A legtöbbet a sportegyesület vette igénybe a kisbuszt. 


