
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Újra tábor” - sok gyerek örömére! 
 

Az immáron hagyománnyá vált a nyári újpetrei tábor, nemszerűségét, sikerét a létszámok is mutatják 
amíg a kezdetekben csak húszon egynéhány gyerek volt úgy most már a hetven fölé emelkedett a 

létszám. A gyerekek között a 
környékbelieken kívül sok távoli település 
gyerekei is megtalálhatóak. Ök. a mi 
helybéli gyerekeinkkel együtt ismerkednek 
falunk helytörténetével. Sok régi 
„kisgyerek” most már ifivezetőként vesz 
részt a tábor életében. A Dóri, Renáta, Ági, 
Marcsi „nénik” és még sokan mások, akik 
szervezik, segítik a tábor életét immár 
nélkülözhetetlen „kellékeivé” váltak a tábor 
életének. Hálás köszönet a munkájukért! 
Ez a program ismét színt visz Újpetre 
életébe, reméljük, még több ilyen 
rendezvénnyel bővül falunk élete a 
közeljövőben!/czigány/ 
És itt egy vélemény a sok közül: 
„…Közhírré tétetik! Idén hetedik éve, hogy 
a legjobb két hetünket töltjük az újpetrei napközis táborban. A sok 

támogatás által mindig bővül a program, melyben mindenki jól érzi magát kortól függetlenül. Persze a 
tábor résztvevőinek a száma is nő, idén vagyunk a legtöbben. A programok között hagyományoktól 
kezdve a néptánc, népviselet, ételreceptek, színjáték, sport, zenekar, kézművesség (fazekas, kosárfonó, 
hímzés)  a modern táncig minden megtalálható. Minden évben vannak új arcok, akiket jó megismerni, 
de akadnak olyanok is, akik az összes eddigi táborban részt vettek. A táborban mindennapos a jó 
hangulat, aki velünk van, az jó táboros!...”/Barbi/ 
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A csalók aranybányája az internetes apróhirdetési felület!  
 

Hetente több internetes csalás történik a különböző apróhirdetési oldalakon. Sok csaló használja ezeket 
az oldalakat bűncselekmény elkövetésére, hiszen a hirdetés ingyenes, az eladott áruért nem kell jutalékot 
fizetni az oldal üzemeletetőjének. Példa a gyanús hirdetésre: 
 

„Sony Ericsson U5i független telefon sürgősen eladó. Csere nem érdekelt, kérlek ne zaklass az ilyen 
jellegű kérdésekkel! Előre utalás után postázom. Ár: 7.000,-Ft.” 
 

Jól látható, az eladó a hirdetésben árun alul kínálja a portékát. Személyes átvételre nincs mód, az áru 
ellenértékét a gyanútlan vevők előre elutalják az eladónak. Ilyenkor a jóhiszemű vásárló az áru 
megtekintése nélkül, az idegenben megbízva vásárol. A csaló 
viszont a pénz átvételét követően már nem elérhető. Telefonszáma 
megszűnik, hirdetését törlik. Az áru pedig soha nem érkezik meg a 
vásárlóhoz. Az „eladó” vélhetően új elérhetőségekkel folytatja 
pályafutását a könnyű és gyors haszonszerzés reményében. Így 
minden kezdődik elölről. 
 

Kérjük, hogy az internetes vásárlásnál körültekintetően, kellő 
óvatossággal járjon el! A legkisebb gyanú esetén is olvassa át a 
biztonságos adásvétel feltételeit, a tiltott termékek és szolgáltatások 
listáját. Előre soha ne utaljon! Amennyiben gyanús hirdetést talál, 
jelentse az oldal adminisztrátorának! Ha a kellő óvatosság ellenére mégis csaló áldozatává válik, 
mielőbb tegyen feljelentést a rendőrségen. 
 
 

Állami kitüntetés Újpetrén 
 

Gerlachné Novák Ágnes védőnőnk az idei évben nyugdíjba vonul. A négy község (Újpetre, 
Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser) önkormányzatainak képviselő-testülete a 40 évi kiemelkedő és 
lelkiismeretes munkája elismeréseként „Pro Sanitat” díj megadását javasolta. Magyar Védőnői 
Szolgálat Centenáriumi Ünnepe tiszteletére 2015. június 13-án a Parlament Felsőházi Termében 
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere és Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár a 
kitüntetést átadta védőnőnk részére, melyhez szívből gratulálunk. 
 

Osztálytalálkozók Újpetrén 
 

2015. április 18-án 30 éves és 2015. június 6-án 50 éves osztálytalálkozót tartottak az általános 
iskolában illetve a kultúrházban. 1985-ben és az 1965-ben végzett tanulók találkoztak és emlékeztek az 
iskolás évekre, az elmúlt időkre. Megemlékeztek azokra a tanárokra és tanulókra, akik már nem 
lehetettek itt. Jó hangulatban telt el a délután és az este, ahol már az újabb találkozót szervezték. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Újpetre Község Önkormányzata az alábbi pályázatok benyújtásáról döntött: 
 

- Művelődési Ház felújítására, karbantartására: 1.200.000,-Ft 
- Önkormányzati út felújítására :15.000.000,-Ft, mely összegből az önrész 2.272.000,-Ft 
- Községháza tetőfelújításra és megújuló energia rendszerre (napenergia) : 19.690.000,-Ft, 

melyből az önrész 985.000,-Ft. 
  

 
A képviselő-testület döntött a község közvilágításának korszerűsítéséről. A 
döntésnek megfelelően saját forrásból megrendeltük a korszerűsítését illetve bővítési munkát, melynek 
összege 6.048.000,-Ft. A felújítás az engedélyeztetés után a közeljövőben megkezdődik. 
  
  

Néhány lakó jelezte a képviselőknek, hogy a vasárnapi pihenését zavarja a fűnyíró 
zaja. Azt kérik az itt lakóktól, szomszédoktól, hogy ha lehetőségük van ne vasárnap nyírják a füvet az 
udvarunkban és az utcán. 
 

Tájékoztató jelzőrendszeres segítségnyújtásról 
 

A SZOCEG Nonprofit Kft. Szent Erzsébet Alapellátási Központja (Kozármisleny, Alkotmány tér 24/a. ) 
a siklósi kistérség több településén biztosít jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. 
 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
- a saját otthonukban élő, 
- 65 év feletti, 
- egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló, 
- a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú emberek részére, 
- az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 

ellátás (pl. elesés, rosszullét stb.) 
- a nap 24 órájában. 

 

A jogszabály egyedül a súlyosan fogyatékos és a pszichiátriai igénylőt (ezt igazolni szükséges) esetében 
tér el a 65 éves korhatártól. 
 

A segélyjelzés egy, a lakásban könnyen elhelyezhető kis készülékkel és a hozzá tartozó nyakba 
akasztható nyomógombbal működik. Főként ott nagy segítség ez a szolgáltatás, ahol az idős ember 
egyedül él illetve ha a család napközben is szeretné biztonságban tudni idős hozzátartozóját. 
 

A jelzést követően a településen élő, ügyelettel megbízott személy haladéktalanul megjelenik a riasztás 
helyszínén, hogy a megfelelő segítséget megtegye. Egy elesés vagy rosszullét esetén az időben történő 
intézkedés nagyon sokat számít.  
 

Mint minden ellátási forma esetében a az igénybevétel önkéntesen, kérelem alapján indul.  
 

Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe, ami 900,-Ft/hó. A térítési díjat havonta utólag kell 
megfizetni. 
 

Bármely kérdésre, és az igénybevétel részleteire nagyon szívesen válaszolunk. 
 

Érdeklődni: 72/570-050. Intézményvezető: Kis Tóth Diána 20/322-5595 
 

 



Felhívás parlagfű mentesítésre! 
 

 

Felhívom településünk lakosságát, hogy a parlagfű irtási 
kötelezettségüknek tegyenek eleget. Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 
szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés 
elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 15.000 – 
15.000.000 Ft közötti értékben. 

A parlagfű magvai április elejétől kezdődően tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július 
vége, augusztus és szeptember hónapok. A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: 
gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a 
parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó 
szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, és 
glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkalmazása célszerű. 

A közös hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a 
parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége 
és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön 
felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A közöd hivatal által 
elvégzett kényszerkaszálás után a Baranya megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. 
Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége 
érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes 
állapot fenntartását. 

Parlagfüves bejelentést már interneten is: https://pbr.nebih.gov.hu 

        Spánné Csalos Beáta jegyző 

 

 

“Németkér bemutatkozik” 
 
Az Újpetrei Német Önkormányzat szervezésében 
egy nagyon érdekes estnek lehettünk részei. 
„Németkér bemutatkozik” a sajátos, de korhű 
elemekkel, fényképekkel, korabeli népviselettel, 
táncokkal, énekekkel tartott bemutatón jól 
érzékelhető képet kaptunk egy tipikus „sváb” falu 
életéről az 1700-as évek végétől a 1947-es 
kitelepítésekig. 
 

Több info és képriport a honlaponkon: 
 

www.ujpetre.hu 


