
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY  
 

Értesítjük a község lakosságát, hogy az EON Áramszolgáltató munkatársai 

folyamatos korszerűsítést hajtanak végre a hálózaton. A tervszerű 

beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték 

időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzése 

érdekében Újpetre településen áramszünet lesz 2014. augusztus 14-én 

(csütörtök) reggel 8 órától délután 15 óráig a Kossuth utca 2-58-ig, 1-57-ig, 116-170-ig, 117-169-ig, 

Jókai tér 2-26-ig, 1-27-ig, valamint 2014. augusztus 19-én (kedd) reggel 8 órától 15 óráig Kossuth u. 58-

116-ig, 59 – 115-ig, Ady u. 62-78-ig, 63-83-ig, Szabadság tér 2-52-ig, 1-53-ig, Petőfi u. 1-41-ig, 2-42-ig 

és a ravatalozónál.  
 

Kérjük a lakosság megértését ! Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal  

Aratási ünnepség 2014 Újpetre 

Az Újpetrei Gazdák Rt. szervezésében az idei 

évben is a hagyományokhoz híven az aratással 

egybekötött oldtimer-veterán-traktor illetve 

mezőgazdasági gépbemutató volt. Az esemény sok 

környékbelit és egyre több távolabb lakó érdeklődőt 

vonzott. Köszönjük Palotai Ottónak, hogy ezzel a 

rendezvénnyel egy „újabb” látnivalót teremtett 

falunknak. 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt:  

Andrási Mihály Újpetre, Kossuth L.u.18. 

Kása Györgyné Újpetre, Kossuth L.u. 135. 

 

Született: 

Vezmárovics Dominik 2014. július 22-én. Újpetre, Szabadság tér 33. 

Anyja neve: Budija Judit 

 

Köszönet 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet az együttérzésért mindazoknak, akik Andrási Mihályt utolsó útjára 

elkísérték, fájdalmunkat jelenlétükkel, virágokkal enyhíteni igyekeztek. 

 

        Andrási család 

 
 

60 éves osztálytalálkozó 
 

Volt egy osztály az újpetrei iskolában, akik 60 éve ültek az iskola padjaiban. 

Nagyon szép és nagy dologra vállalkoztak, mert idén 2014. július 26-án 60 éves osztálytalálkozót 

szerveztek, és ami a lényeg meg is tartottak. A találkozó az iskolában kezdődött, majd a kultúrházban 

közös „vacsorával” folytatódott. Közben folyt a beszélgetés az eltelt 60 évről. A beszélgetés közben nem 

feledkeztünk meg azokról a volt tanárokról és társainkról sem, akik már nincsenek közöttünk. 

Jó volt együtt lenni és terveztük az újabb találkozót. 

  

       Kása Károlyné (Zádori Ida) 

 

Sport - Foci 
 

Az elmúlt évek legsikeresebb bajnoki 

eredményét zárta a községi sportegyesület 

labdarúgó csapata. A megyei III. osztály 

Tamási csoportjában harmadik helyezést 

ért el. Játékosainak ünnepélyes keretek 

között Újpetre község polgármester 

asszonyától vehették át az elnyert serleget 

és érmeket, valamint elégedetten  

hallgatták elismerő szavait a tisztességes 

eredményért. 

Az Újpetre Községi SE labdarúgói és vezetői ezúton szeretnének köszönetet mondani 

mindenkinek, aki anyagilag, erkölcsileg, társadalmi munkával vagy bármilyen formában 

segítették a csapat működését. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Mivel az önkormányzatnak nem volt hitele, ezért 20 millió Ft pályázati forrást kapott meghatározott 

célokra. Ebből a forrásból már megvalósult: 
- az önkormányzati hivatal északi homlokzatának felújítása, 
- a kultúrház régi épületének és konyhájának tetőfelújítása, 
- kultúrházban a konyha épületében az elektromos vezeték cseréje 
- traktor és pótkocsi vásárlása, 
- Szentháromság szobor utcájából kivezető útnál lévő nagyon rossz állapotban lévő híd felújítása. 

 

Folyamatban van a régi teniszpálya helyén gumilapos pálya kialakítása, mely hálóval lesz körbe kerítve. 

Ez lehetőséget ad a játszótérre menő kicsiknek, az óvodásoknak, iskolásoknak és a nagyobb 

gyerekeknek is a sportolásra, valamint rossz idő esetén a focistáknak is az edzésekre.  

 

Régi kérés kerül teljesítésre azzal, hogy a kiskassai buszmegállótól járda lesz kiépítve a falu északi 

részén, így a buszról leszálló utasoknak nem az országúton kell végiggyalogolniuk, ami mindig 

veszélyes volt. A munka elkezdődött, közben néhány szakhatósági egyeztetésre kerül sor, mely 

egyenlőre a munkálatok folytatását akadályozza. 

 

Az Ady utcában lakóknak jelent majd biztonságos közlekedést az, hogy az iskola és az Ady utca közötti 

járdát részben felújítjuk (lépcső) és közvilágítási lámpákat helyeztetünk ki, így a járda végig meg lesz 

világítva. 

 

Az iskola alatti sportpálya részleges felújítása is megtörténik, és a pálya esti megvilágítása is 

megvalósul. 

 

A Szabadság téren és a Jókai téren út felújítására kerül sor. 

 

A Petőfi utcában lakók kérték a gyermekek és az idősek védelmében „fekvőrendőr” kialakítását, ami 

szintén az útfelújításokkal egyidőben megvalósul. 

 

 

Az önkormányzat a munkaügyi központ által kiírt pályázatokra sikeresen pályázott tartósan 

munkanélküliek foglalkoztatására. Ennek köszönhetően jelenleg is 20 fő munkanélkülit tudunk 

foglalkoztatni. Ez jelentős segítség az itt dolgozó munkanélkülieknek, hiszen havi jövedelmet kapnak és 

munkaviszonyt szereznek. Nagy segítség az önkormányzatnak is, hiszen a közmunkások munkájára 

szükség van, hogy a falu tiszta és rendezett legyen. 

 

A kormány nyári diákmunkára írt ki pályázatot, amit az önkormányzat megpályázott. Sajnos országosan 

is és itt is több jelentkező volt, mint amennyi lehetőség. Így kb. 40 diák közül 8 főt (4 főt júliusban, 4 főt 

augusztusban) tudunk foglalkoztatni. 

 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be nyári ingyenes gyermekétkeztetésre. A pályázatunk sikeres volt 

és 34 fő iskolásnak tudunk napi egyszeri ingyenes meleg ételt biztosítani 54 napra (a nyári szünet alatt). 

 

Az önkormányzat által térfigyelő rendszer kiépítésére beadott pályázat nem volt sikeres, nagyon sok 

pályázat érkezett be országosan és kevés volt a forrás. 

 

 

 

 



M E G H Í V Ó 
 

Újpetre Község Önkormányzata és a Német Önkormányzat Újpetre tisztelettel meghívja Önt és kedves 

családját az 
 

2014. augusztus 23-24-én 
 

megrendezésre kerülő falunapi rendezvényünkre. 

 

Program: 
 

2014. augusztus 23-án (szombat) – Kultúrház 

 

15.30-tól kulturális program: 

 - Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület fellépése 

 - Mecsek Táncegyüttes műsora 

 - Zeier Viktória ének 

 - „Táncdalfesztivál kicsiben” –Stubendek Katalin és Götz Attila, a Pécsi Nemzeti  

 Színház színművészeinek előadásában 

  

20.00 –tól Bál a Randy zenekarral 
 

21.30-tól Tüzijáték 
 

2014. augusztus 24-én (vasárnap)  
 

10.00 – Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban 

Szentmise után koszorúzás a templom melletti téren 
 
 

„Tábor Újpetrén“ 
 

Most már tradícióként számolhatunk be az 

évenkénti napközis táborról. Hála egy kis csapat 

pedagógus, szülő összefogásának, kitartó 

munkájának már hat éve működik a „Tábor”. A 

gyerekek és a kiöregedett gyerekek, „ifik” már jó 

előre várják mikor lesz az újpetrei tábor. 

Mindenkinek megvan az amit vár, van aki a 

pingpong bajnokságot, a jó pizzát vagy a csocsót, 

sportvetélkedőt, táncot, zenét, strandot… és még 

sorolhatnám.  Ahogy egy régi táborlakó ezt 

kifejtette:”…akárhová megyek, találok egy havert, 

egy gyereket, akivel lehet szórakozni…,  ja és azok a jó kaják…?” Igazi 

gyerekélmények, amit otthon mesélni lehet. A Facebookon nap, mint nap képes 

beszámolóval, 

figyelemmel kísérhettük 

a programokat. 

Reméljük jövőre is 

ugyanígy, ugyanilyen 

lendülettel, erővel bírják 

a szervezők!!! 

Köszönjük gyerekeink 

és a Falu nevében is!!! 

 

 


