
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy mexikói történet karácsony estére 

a mikulásvirágról 
 

Volt egyszer egy nagyon szegény árva kislány. Arrafelé 

Mexikóban, ahol élt, amúgy is nagy szegénység volt, ez a 

kislány pedig, akinek már nem éltek a szülei, még 

szegényebb volt mindenkinél. 

 

Amikor közeledett a karácsony, a gyerekek elhatározták, hogy a templomban felállított 

betlehemi jászolhoz mindenki visz valami ajándékot. Úgy is lett, mindenki kigondolt valami 

szép dolgot, ki ezt, ki azt, csak ennek a kislánynak nem volt mit vinnie. Eljött a karácsony 

délután, s miközben a többiek együtt ünnepeltek a családjukkal otthon, bontogatták az 

ajándékaikat, ez a kislány egyedül üldögélt az árokszélen, és nem tudta, hogy mit fog 

ajándékba vinni a kis Jézusnak. 

 

Ám karácsony estéjén gyakran történnek csodás 

dolgok. Ezt a lányt egy angyal látogatta meg, s azt 

mondta neki, hogy a mezőn talál néhány zöld színű 

kórót, vigye azt magával ajándékképpen. Úgy is lett. 

Amikor belépett a templomba, mindenki nevetett rajta. 

Ekkor azonban csodálatos dolog történt. A kórón 

egyszer csak robbanásszerűen megjelent két hatalmas 

bimbó, amelyek kipattantak, és csodaszép piros 

virágok nyíltak ki belőlük. Ebből aztán mindenki 

megértette, hogy a tiszta szívvel adott ajándék, még ha 

a legkisebb is, nagyon-nagyon szép dolog, és többet ér 

bármi másnál. 

 

 

Nagyon boldog, békés, szeretetben eltöltött karácsonyt és örömökben, szeretetben, 

egészségben gazdag újesztendőt kívánok a képviselő-testület nevében 

községünk minden lakójának. 

 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
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Internet Újpetrén? ... Hogy , és mikor? 
 

Mivel falunkban a  szélessávú 

internetszolgáltatás (ADSL) nem mindenhol 

elérhető és több igény is lenne mint a mostani 

kapacitás, ezért a képviselőtestület egy 

megoldást próbál találni azzal, hogy több vezeték 

nélküli Internet szolgáltató céggel is 

tárgyalásokat folytat. 

Eddig ez a "vezetéknélküli Internet" látszik a legoptimálisabb megoldásnak, itt telefonvonal 

nélkül is lehetne az Internetre csatlakozni, így akinek csak erre lenne szüksége olcsóbban 

érhetné el ezt a szolgáltatást. Lehetséges, hogy a közeljövőben ennek kivitelezése 

megvalósítható. Szándékaink szerint, még ebben az esztendőben. 

Beszéljük meg! 
 

Volt egy rovatunk a weblapunkon, aminek neve " Beszéljük meg!" 

volt. Itt mindenki el tudta mondani mi a véleménye, mit kellene 

csinálni még, vagy mit szeretne, mivel nem elégedett stb.... 

Ezt szeretnénk felújítani oly módon, hogy ha bárkinek ilyen igénye 

van, akkor az ujpetre@ujpetre.hu című E-mailre elküldheti 

hozzászólásait. Kérjük, ha mondanivalóját közzé kívánja tenni, akkor 

névvel, címmel lássa el levelét.  

Kérjük, használják ki ezt a véleménynyilvánítási lehetőséget!!!         
 

Megmozdult ifjúságunk!?       Ifjúsági Klub?            Ifjúsági Egyesület?     
 

Közeleg a nap, hogy a helyi ifjúság átveheti a nekik kialakított 

klubhelységét, mely arra a célra hivatott, hogy szórakozási lehetőségek 

sorát nyújtsa nekik. Ebből kifolyólag falunk ifjúsága gyűlést tartott a 

kulturban, melyen ugyan a részvételi arány hagyott némi kivetni valót 

(24), de a kezdeti problémák rendezése után az aktivitás jó volt. 

Több fontos dologban elvi döntést hoztak. Reméljük ezeket sikerül megvalósítaniuk, ebben 

persze a „felnőttek” segítségére is szükség lesz!  

 Mindenki egy kicsit gondoljon vissza a saját fiatalkorára,… „mit szabadott és mit mert 

megcsinálni”. Ezeket összevetve a mai fiatalság sem különbözik az akkoritól, kivételek 

akkor és most is vannak és voltak. 

Kérnénk, ezért a falu lakosságát, hogy próbáljuk meg 

segíteni őket, néha elég, ha csak együtt élünk velük.  

Az Ifjúsági Egyesület ezúton kér meg minden fiatalt 

arra, hogy jöjjön el szombaton (december 16. du.  15 

órakor) tartandó gyűlésre, melyen szó fog esni az 

Ifjúsági Egyesület működéséről, a klub átvételéről és  

számos a témához szorosan kötődő dologról. Kérnénk 

titeket, hogy próbáljatok meg minél többen eljönni, 

mivel ez a ti érdeketek is, fontosnak tartjuk 

véleményeteket, ötleteiteket!  

Köszönet! 
Köszönet azoknak, akik a játszóteret kitakarították, méltó 

kinézetűvé tették. Csak remélhetjük, hogy így is marad. 

Használjuk, használjátok bátran csak okosabban! 

 

Erdeiné Csütörtök Teodóra 
 

 

 

mailto:ujpetre@ujpetre.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK! 

 

Tájékoztatom a község lakóit, hogy a képviselő-testület november havi ülésén foglalkozott a 

kötelező közszolgáltatás keretén belül a szemétszállítás ügyével. Sajnos az önkormányzat a 

jövőben, 2007. évtől nem tudja a lakossági szemétszállítás díját átvállalni az alábbiak miatt: 

 

A lakosság által fizetett kommunális adó összege évesen 1.600.000,- Ft-ot tesz ki. Ez az 

összeg biztosítana fedezetet a közvilágítás, az utak, járdák fenntartására. Sajnos a kommunális 

adó bevételünk, az 1.600.000,- Ft csak a közvilágításra kifizetett összeget fedezi. A 

lakosságtól eddig átvállalt szemétszállítással kapcsolatos költsége az önkormányzatnak 

évesen körülbelül 4.000.000,- Ft. Ismerve a 2007. évi gazdálkodással kapcsolatos megszorító 

intézkedéseket, az önkormányzat kénytelen a lakossági szemétszállítás díját a lakossággal 

megfizettetni. A szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás díját továbbra is az önkormányzat 

vállalja.  

 

A fentiekkel kapcsolatos helyi rendeletet a képviselő-testület a decemberi ülésén hozza meg, 

amikor már ismert lesz a szolgáltató által közölt jövő évi díj. A meghozott rendeletről és az 

azzal kapcsolatos teendőkről Önöket tájékoztatni fogjuk. 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A Pécsi Iparkamara munkahely melletti átképzésre tanfolyamot indít „minősített védőgázos 

hegesztő” szakma elsajátítására. A tanfolyam Európai Uniós és hazai forrásból támogatott. 
 

Magánszemélyek és vállalatok (munkáltatók) jelentkezését várják. 
 

Bővebb felvilágosítás kérhető: Hudacsek Zoltán 

 Pécs, Iparkamara 

 Tel.: 20/535-18-46 

 E-mail: hudaz@pbkik.hu 
 

Óvodai hírek 
 

Dec. 6. / szerda/ Mikulásvárás 

December 13./szerda/  de. Bábelőadás 

December 21. /csütörtök/ Karácsonyi ünnepség  

December 22. /péntek/ 10.30 Gyermekkarácsony a katolikus templomban 

December 22./péntek/ 13 órától az óvoda zárva 

December 23- január 2-ig Téli szünet, nyitás január 2.-án 6.30 órakor 
 

 

 

 

Tisztelt Olvasók! 
 

Az újpetrei könyvtár új könyvekkel, dokumentumokkal bővült! 

Nagyon jó krimik, szépirodalom, divat, hobby, szakirodalmi 

könyvek, érdekes olvasmányok jöttek. Egyben kérném azokat 

akik kölcsönöztek, hogy hosszabbítsák meg kölcsönzési idejüket 

vagy hozzák vissza a könyveket. 

Köszönettel: Erdeiné Csütörtök Teodóra 
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Figyelem! 
 

Közeleg a KARÁCSONY! Lepje meg családtagjait, szeretteit ajándékkal!  

Kedvezményes szabadfelhasználású, ingatlanfedezet nélküli 

Karácsonyi hitelfelvételi lehetőség 

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
 

Hitelképes ügyfeleink részére 

0% kezelési költséggel 

50.000,-  -   1.000.000,- összegű kölcsönt nyújtunk 
 

Több kedvező kamatozású betételhelyezési lehetőség! 
 

Bővebb felvilágosításért keresse fel újpetrei kirendeltségünket, ahol készségesen állunk Ügyfeleink 

rendelkezésére. 

 Együtt tovább –jövet menet 

 Takarékszövetkezet 
 

Új rovatunk: Újpetre büszkeségei! 
 

Horváth Kristóf KIKI 90 / Jelenleg nagycsoportos 

óvódás/ eredményei Motor: KTM PRO SENIOR 50 cm/3 

Junior Motocross (korhatár nélkül) Dél-Dunántúli Kupa 

2006. év. 

Hat helyszínből egy III. helyezés, négy II.helyezés és egy 

I.helyezés. Végeredmény: I. helyezés. 

Meghívásos versenyek: Öt helyszínre, melyekből kettő II. 

hely, három III.hely. Junior Motocross 6-9 évesek országos 

bajnokságok: Három színhelyből: egy VIII. hely, egy V. hely 

és egy IV. helyezés. Majd a lábtörésből való felgyógyulás 

után: három színhelyről, három VI. helyezés és így a 

végeredmény VI. hely. 

Méltán lehetünk büszkék Kristófra. Gratulálunk neki! 
 

A siklósi Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskolában rendezett 

területi matematikaversenyen Csalami Ádám 7. osztályos tanuló 3. 

helyezést ért el. 

Gratulálunk neki! 
 

Kérjük azokat akik gyermeke, ismerőse, családtagja valamilyen  formában ( sport, 

művészet, hobby, tanulmányi eredmény, stb… )Újpetre jó hírét is emeli és büszkék 

lehetünk rá, jutassa el hozzánk  ujpetre@ujpetre.hu vagy az Önkormányzat 

postaládájába vagy személyesen, hogy a falu is tudomást szerezhessen róla! 
 

2006. december 7-én (csütörtökön) 16.00 órakor 

nyugdíjas estet tartunk 
 

a kultúrházban, melyre szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 
 

 Újpetre Önkormányzat 

 képviselő-testülete 

mailto:ujpetre@ujpetre.hu

