
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újévi köszöntő 
 

A karácsony üzenete, a csend, a béke és a szeretet még itt van körülöttünk. Az 

ünnepek gyorsan elszálltak, de minden nap szükségünk van a karácsony hordozta 

nyugalom, szeretet és bölcsesség iránymutatására. 
 

Minden évben, amikor találkozunk január elején áttekintjük az előző év 

cselekedeteit és közösen tervezzük az újév teendőit. Fontos, hogy vegyük észre a 

sikereket, az eredményeket, de ne feledkezzünk meg a hibákról, kudarcokról sem. 
 

Az önkormányzat úgy, mint az előző években, 2013-ban is végezte a feladatát, amely nagy részben a 

törvény által előírt kötelező feladat illetve önként vállalt feladat ellátása.  
 

A legfontosabb volt az intézmények működtetése. Az iskola fenntartását átvette az állam, de az épület 

továbbra is az önkormányzatok tulajdonában van. A  gyermekétkeztetés is önkormányzati feladat 

maradt. Igy a kapocs továbbra is megmarad az önkormányzat és az iskola között, de hiszem, hogy a 

jövőben továbbra is szoros együttműködésben leszünk, hiszen ez a természetes a falu életében.  
 

Másik gyermekintézményünk az óvoda továbbra is önkormányzati fenntartásban maradt. Négy település 

a fenntartója és az intézmény gyermeklétszáma biztosítja a teljes kihasználtságot, ami az állami 

támogatás szempontjából fontos. Itt szeretném megköszönni mindként intézmény vezetőinek és a 

dolgozóknak a munkájukat.  
 

A művelődési ház mindig otthont ad a faluban működő civil szervezeteknek, akik élnek is a 

lehetőséggel. Sajnos a törvényi változások miatt az Idősek Klubját (ÖNO) be kellett zárnunk, úgy ahogy 

más településeken is. A házi gondozó és néhányan a régi ÖNO tagok közül próbálják kissé pótolni az 

intézmény hiányát. 
 

A közös hivatal 2013. január 1-től működik nyolc település hivatalaként. A törvény lakosságszámhoz 

kötötte a hivatalok meglétét. Az újpetrei lakosok továbbra is zökkenőmentesen helyben intézhetik 

ügyeiket. A települések nem voltak teljesen idegenek egymásnak, de azért az elmúlt egy évben voltak 

nehéz pillanatok a közös munkát, „közös gondolkodást” meg kellett tanulni és szokni. Elmondhatjuk – 

most már egy év elteltével – hogy a hivatal helytállt. A közös hivatal dolgozóinak nem volt könnyű 

feladata. Azoknak sem akik régi dolgozók voltak és azoknak sem akik idejöttek dolgozni. Köszönöm a 

hivatal vezetőjének és a hivatal minden dolgozójának, hogy helyt álltak.  
 

Szerződést kötöttünk a megyei könyvtárral, mely által szeretnénk, ha magasabb színvonalon működne 

majd a könyvtárunk. 
 



Az előző évek pályázatainak köszönhetően a falu középületei, terei, útjai rendben vannak. Ezek 

állagmegóvását, karbantartását minden évben elvégezzük és az idén is ezt tesszük. Nagyobb felújítás 

volt a temető útja, amely aszfalt réteget kapott. 
 

Többen mondták, milyen kár, hogy nincs adóssága Újpetrének, mert az állam azt most lerendezte volna. 

A település régen is és most is kiszámítható, tervezhető gazdálkodást folytat. Az, hogy az országban 

kettőezer körüli önkormányzat eladósodott, az nem minden esetben az önkormányzati rendszer hibája, 

hanem a településvezetők hibája is. Pályázni is csak a település javát szolgáló és a jövőben fenntartható 

célokra szabad. A képviselő-testület minden évben azt mondta, hogy vállalható költségvetésünknek kell 

lennie. Nem költekezhetünk felelőtlenül arra várva, hogy valaki majd helyettünk kifizeti a tartozást.  
 

Az elmúlt esztendőben a falu nyugalmát megzavarta a sok betörés, lopás. Ezekről nyíltan beszéltünk és 

lakógyűlésen is foglalkoztunk vele. Szóba került a térfigyelő kamera felállítása, de ezt nem oldaná meg 

a gondokat, hiszen a lopások, betörések mindig kertek alól magánterületről történnek, és azt nem lehet 

bekamerázni. Majd elkezdődött az új polgárőrség megszervezése és ma már az önkéntes tagok 

vigyáznak a falu értékeire. Köszönjük a vezetőinek és tagjainak, hogy szabadidejüket feláldozva 

értékeink megóvását segítik. 
 

Szeretném megköszönni mindenkinek: egyesületnek, nemzetiségi önkormányzatok tagjainak, egyházak 

képviselőinek, gazdasági szervezeteknek és minden újpetrei lakosnak, akik tetteikkel, támogatásukkal 

vagy csak építő jellegű véleményükkel segítették Újpetre község gazdasági és szellemi gyarapodását.  

Szeretném ha a 2014-es esztendőben is számíthatnánk az Önök bizalmára és támogatására a munkánk 

során, és minden újpetrei lakos számíthatna a másikra bajban és örömben egyaránt. 
 

Minden újpetrei lakosnak békés, nyugodt Új Esztendőt kívánok! Kívánom, hogy napjaik szeretetben 

teljenek, kívánom, hogy valamennyien jó egészségben éljenek a 2014-es esztendőben! 
 

        Gaszt Árminné 
        polgármester 

Önkormányzati hírek 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Újpetre, Jókai téren lévő ún. „gödörbe” építési törmelék és egyéb 

hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! 

A törmeléket elhelyezőt a környezetvédelmi hatóság hulladékkezelési bírsággal sújtja. 
 

 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról,valamint a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 

12/2013.(IX.15.) önkormányzati rendelete értelmében minden ingatlan tulajdonosnak kötelessége az 

ingatlana előtt lévő járdaszakasz síkosság mentesítéséről gondoskodni. Új központi rendelet: 

járdákat, utakat sózni tilos! A síkosság mentesítésről egyéb módon gondoskodni szíveskedjenek.  
 

 

A szociális törvény változása bevezette 2014. január 1-vel az önkormányzati segély fogalmát. Ez a 

gyűjtőfogalom felváltja az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást. A fenti segélyformák biztosításának szabályai változatlanok maradtak, csak a fogalmak 

változtak.  
 

 

Felhívjuk a gépjárművel rendelkező érintett személyek figyelmét arra, hogy a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek gépjárműmentességéhez szükséges közlekedőképesség minősítése iránti kérelmet már nem a 

Siklósi Járási Hivatalnál kell előterjeszteni, hanem a gépjármű adómentesség kérelem intézése során a 

jegyző hivatalból megkéri a szakvéleményt a  kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervétől.  
 

 

Választási információk 
 

Az idei év a választások éve lesz. Gondolok itt a országgyűlési képviselők választására, az európai 

parlamenti képviselők választására, a polgármesterek és önkormányzati képviselők, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választására. A parlamenti képviselők választása tavasszal lesz, 

az önkormányzati képviselőké pedig előreláthatólag ősszel. A köztársasági elnök még nem írta ki az 

országgyűlési képviselők választásának időpontját. Ennek ellenére a választásra való felkészülés 



elkezdődött. A napokban kapják meg a választópolgárok a központi névjegyzék felé benyújtható 

kérelem nyomtatványt. Ez a nyomtatvány alkalmas arra, hogy a választópolgár megtiltsa adatainak 

kiadását, fogyatékos választópolgár segítséget kérjek a szavazáshoz, a nemzetiségi választópolgár 

akként regisztráltassa magát a névjegyzékbe. A kérelem mellé tájékoztató anyagot küldött a Nemzeti 

Választási Iroda, melyben leírja a teendőket. Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik 

Magyarországon élnek, de a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint sem lakóhelyük, sem 

tartózkodási helyük nincs Magyarországon akár a Nemzeti Választási Irodától, akár bármelyik Helyi 

Választási Irodától (önkormányzati hivatal) bármikor kérhetik a névjegyzékbe vételüket. A településen 

lakóhellyel rendelkező választópolgárok automatikusan bekerülnek a központi névjegyzékbe, nekik 

kérelmet nem kell benyújtaniuk!    Spánné Csalos Beáta 

        HVI vezető 
 

A tartósan munkanélküliek részére az állam téli közfoglalkoztatás keretében képzést biztosít, mely 

2013. november 15-től  2014. április 30-ig tart. E képzés keretében alapkompetencia képzésen Újpetrén 

6 fő, OKJ-s képzésen 4 fő vesz részt.  Az újpetrei kultúrház biztosít helyszínt az alapkompetencia 

oktatáshoz, ahol a környék településeinek résztvevőivel együtt 20 fő oktatása folyik. 

Jókívánság! 
A kultúrházban beindított alapkompetencia oktatás résztvevői az oktatást végző pedagógusoknak 

Boldog, Eredményekben gazdag Új Évet kívánnak!a résztvevők nevében ) 

Kovács Jánosné (Jutka 
 

Adventi Vásár 2013Az Újpetrei 

Ifjúsági Egyesület sikeresen zárta a 2013-as évet. 

December hónapban több programmal is 

hozzájárultunk az ünnepi előkészületekhez. 

Adventi kavalkád elnevezésű kézműves estünk 

nagy sikert aratott. Sok szép dolgot készítettünk. 

Mikulásjárásunk során örömmel tapasztaltuk, 

hogy egyre több gyerek várja látogatásunkat.  

Adventi vásárunk idén is sok érdeklődőt vonzott, 

sok finomsággal készültünk, és egy karácsonyi 

színdarabbal (A kis gyufaárus lányka), melynek 

mondanivalója mindenkit elgondolkodtatott. 

Ádám Éva napjának délelőttjén ismét látogatást 

tettünk az egyedülálló időseknél, kis ajándékkal 

kedveskedve nekik. 

 Karácsony az év egyik legszebb, és legfontosabb ünnepe. Az emberek ilyenkor megpróbálják minden 

gondjukat egy kis időre háttérbe szorítani, és arra koncentrálni, ami igazán fontos: Család, barátok, 

közösségek. Úgy érezzük ezekkel a programokkal mi is hozzájárultunk az Ünnep szebbé tételéhez.  

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a hozzájárulásokért, és támogatásokért: 
Újpetrei Német Önkormányzatnak, Kraft Ferencnek, Ritter Jánosné Manyi néninek, Vida Jánosnénak, 

Vavika Petrának.  
 

 

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 
 

A Kormány idén is biztosított a szociálisan rászorulók részére tűzifa támogatást. 

A település önkormányzata 53 m3 tűzifa vásárlásához 880.313 Ft vissza nem 

térítendő támogatást kapott.  A tüzelő megvásárlásához a településnek  67.310 

Ft önerővel és 137.160 Ft szállítási költséggel kellett hozzájárulnia.  

A tüzelőt a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészete biztosította jó minőségű keményfa formájában. Az 53 

m3 tűzifa kiosztása – az önkormányzati és közfoglalkoztatott dolgozók közreműködésével – még 

karácsony előtt megtörtént. A kérelmezők mindegyike – összesen 55 fő – részesült 1 m3 (esetenként 0,5 

m2) mennyiségű tüzelőben.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.395321093935302.1073741835.100003722452002&type=1


ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt: 

Schmalcz Károly Újpetre, Kossuth L.u.8 

Kovács Lajosné Újpetre, Kossuth L. u.79. 

Kiss László Újpetre, Kossuth L.u.100. 
 

Faluvédő Újpetrei Polgárőr Egyesület 
7766 Újpetre, Kossuth u. 113.  
Tel.: 30/717-9891, 30/485-0232, 30/599-8332, e-mail: fupe.ujpetre@gmail.com 
 

POLGÁRŐR HÍREK 
 

Tisztelt újpetrei lakosok, ezennel értesítjük Önöket, hogy a Faluvédő Újpetrei Polgárőr Egyesület 2013. 

november 26. –tól hivatalosan is megkezdte működését, Újpetre település és annak minden lakosa 

érdekében, védelmében. 
 

Kérünk minden lakost, hogy aki a faluban, szomszédjában gyanus mozgást, idegen személyt -  autót lát 

vagy házalókkal találkozik értesítse a polgárőrséget a következő éjjel-nappal hívható telefonszámok 

valamelyikén:  
 

 Vezmárovics Béla: 30/717-9891  

 Dobos Róbert: 30/485-0232  

 Dobosné Békefi Kinga: 30/599-8332. 
 

Kérjük, hogy az emberekbe vetett bizalmukat megőrizve, nagyobb gyanakvással fogadják azon 

személyek közeledését, akik előnyös üzletet felajánlva próbálnak az Önök bizalmába férkőzni, 

ingatlanjaikba bejutni, vagyontárgyaik után érdeklődni, vagy nehezen megszerzett anyagi javaik 

rejtekhelyét kifürkészni.  

Ahhoz, hogy megfelelő biztonságban legyen minden újpetrei lakos, 

szükséges, hogy ÖN is tegyen ennek érdekében! 
 

Bűnmegelőzési tanácsok 
 

A betöréses lopások elkerülése céljából: 

 A bejárati ajtón legalább kettő, több irányba reteszelhető zár legyen; 

 A hengerzárral rendelkező ajtókon a zár kiemelkedő részét egy „magas-

pajzzsal” kell védeni eltörés ellen; 

 Ne tartson otthon nagyobb mennyiségű készpénzt; 

 A ház ablakait, melléképületeit mindig zárja be, ha elmegy otthonról; 

 A ház kulcsait ne rejtse az ajtó közelében ismert „dugi helyekre”; 

 Tartsa zárva az utca felőli ajtót, kaput, bejárati ajtót akkor is, ha csak a szomszédba vagy a kertbe 

megy; 

 Ne tartson elöl, jól látható helyen értéktárgyakat, illetve nyilvános helyen ne említse ezeket és 

helyüket a lakásban; 

 A szomszédok figyeljenek egymásra, gyanús zajok esetén nézzenek át a szomszédba, hogy mi is 

történhetett! 

 Felhívás 
Az esős, latyakos idő következtében a földesutak feláztak. Azok a 

járművek amelyek a földesútról jönnek a belterületi utakra felhordják a 

sarat. Ennek a következménye a fokozott csúszásveszély, ami a 

gépjárművekre és a gyalogosan közlekedőkre is veszélyes. Kérjük az érintet 

gépjárművezetőket, amennyiben sarat hordanak fel az útra, azt takarítsák le, mert ezt a törvény is előírja! 


