
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi köszöntő 
 

Kedves Újpetreiek! 
 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét 

juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra gondolunk, hogy 

mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb 

értékünk. Nem a drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem a szándék, hogy önmagunktól 

mit adhatunk önzetlenül. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra 

épülő családot lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, 

az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása. 
 

Breining Józsefné (Vokány) 
 

Csendes éj! 

(részlet) 
 

„Az éjszaka csendjében,   

a szeretet és a béke 

költözik az emberek szívébe.   

Békét a világnak, békét a földnek 

és békét a földön élő 

minden népnek és nemzetnek. 
 

Nyújtsunk egymásnak 

felebaráti segítő kezet, 

és kívánunk áldott 

Békés Karácsonyt mindenkinek! 
 

 

Kívánom, hogy a karácsonyi áhítat bensőséges érzése töltsön el bennünket a szent ünnep 

idején. 

 

Minden újpetrei lakosnak kívánok a képviselőtestület nevében 

békés, áldott karácsonyt és Boldog Új Esztendőt! 
 

Gaszt Árminné  

polgármester 

 



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunytak 

Tarr János 7766. Újpetre, Szabadság tér 46.  
 

Házasságot kötöttek 

Skriván László és Balogh Zsuzsanna  
 

Köszönet…. 
2008. november 11-én az est beálltával apró „fények” világítottak a falu utcáin. A Márton-

napi lampionos felvonulást első alkalommal tartották meg a gyerekek itt Újpetrén.  

Bevallom jó érzés volt látni és hallani az óvodás és alsó tagozatos gyerekeket, akik 

énekszóval és apró mécsesekkel sétáltak végig a falu utcáin. Örültek, amikor egy-egy ház 

előtt a lakók ajándékkal (édesség, gyümölcs) várták őket. A végállomás a kultúrház udvara 

volt, ahol sok-sok lampion látványa szívmelengető volt. Mindenki – gyerekek és felnőttek – 

jóízűen fogyasztották el a libazsíros kenyeret és a meleg teát. 

Örülök, hogy a faluban az összefogás és hagyomány-őrzés újabb példája volt látható.  

Köszönjük a gyerekeknek, az óvónőknek, tanítóknak és a szülőknek a megszervezést és a 

részvételt.        egy jelenlévő  
 

Csiripelték a madarak! 
- a N.N.H.Egyesület tánccsoportja Nov. 9.-én Bonyhádon egy minősítő versenyen vett részt. 

A szakavatott zsűri ezüst minősítéssel jutalmazta a csapatot, kiemelve a zenekar 

hangszerelését, igényes szép kíséretét.( Koch Ivett, Agárdiné Hohmann Anett, Czigányné 

Zirnstein Ilona, Fülöp Marietta, Muzslai Róbert.) 

Táncosok: Agárdi Gábor - művészeti vezető, koreográfus, Béres Zsófia, Erdei Ádám, Erdei 

József, Erdeiné Csütörtök Teodóra, Fekete László, Feketéné Goron Renáta, Grecsó Leila, 

Kálcsevics Dániel, Kása Szabolcs, Klein Anita, Klein Balázs, Macsi Péter, Nichter Csaba, 

Nichter Nikoletta, Rónavölgyi Zsolt, Rostás Mónika, Schönberger Tünde, Ternyei Ramóna) 
 

- Sokan kérdezték, miért nincs búcsú bál Újpetrén, mint régen? 
 

- Karácsonyi kiállítás és vásár lesz a kultúrházban Dec. 12-14-i hétvégén az Újpetrei 

Kézműves Közösség munkáiból és támogatásával. 

12.-13.-án péntek- szombat délelőtt 9-12-ig, délután 14-17-ig látogatható, valamint vasárnap 

14-17óráig. 
 

ISKOLÁSAINK SIKERE 
 

Csalami Tamás 6.osztályos tanuló a Janus Pannonius Gimnázium megyei matematikai 

versenyén II. helyezést ért el. További sikeres versenyzést kívánunk! 
 

Vokánnyal közös helyesíró versenyen a következő eredmények születtek: 
 

5-6.osztály  I. hely Grünfelder Boglárka 

   III. hely Törzsi Mónika 
 

7-8. osztály  I. hely Hosszú Alexandra 

   III. hely Nichter Norina 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy településünkön INGYENES jogi tanácsadást lehet 

igénybe venni, az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM jogi segítségnyújtási programja 

keretében. A szolgáltatást azon rászorulók igényelhetik, akiknek az egy főre jutó jövedelme 

azt indokolja. Kérjük, amennyiben a „NÉP ÜGYVÉDJÉHEZ” fordulnak hozzák magukkal 

személyazonossági, illetve a szociális rászorultságukat igazoló (pl. közgyógyellátási 

igazolvány, vagy nyugdíjigazolás, munkabér igazolás stb.) okmányaikat. 
 

Ügyfélfogadás helye: Újpetre Polgármesteri Hivatal 

Ideje: minden páratlan héten csütörtökön 08.30-10.30. 

Telefon: 72/532-293, 20/390-7120 



 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

A képviselőtestület tárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepciót. 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva is igen nehéz év elé nézünk. 

Valamennyien halljuk, olvassuk, hogy a gazdasági világválság hatására az állami 

költségvetésben megszorítások várhatóak. Ebből következik, hogy az önkormányzat is 

kevesebb állami támogatást kap. Ennek ellenére a dologi kiadások (áram, gáz stb.) jelentősen 

emelkednek (20-25 %-kal). Tehát az önkormányzat bevétele csökkenni fog a kiadásai pedig 

nőni. A képviselőtestület által döntés született, hogy 2009. évben is takarékos gazdálkodással 

az önkormányzat kötelező feladatait ellássa. 
 

Bizonyára hallottak róla, hogy a szociális ellátásokra vonatkozó törvényt is módosítanák 

2009. évben. A módosítás jelentősen érintené az aktív korú szociális segélyben részesülőket. 

Részben ezen személyek foglalkoztatását és képzését, illetve a havonta kapható segély 

összegét is megváltoztatná a törvénymódosítás.  
 

A képviselőtestület a legutóbbi ülésén döntött a 2009. évi szemétszállítási díjról is. Ennek 

rendeleti formáját közöljük az alábbiakban: 
 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2008.(XII.01.) sz. 

rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és  

annak kötelező igénybevételéről szóló  

6/2003.(VI.1).Ök. sz. rendelet módosításáról 
 

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján különös 

figyelemmel a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 213/2001. (XI.14.) Korm. 

rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

A 6/2003.(VI.1.) sz. rendelet 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2.§. 
 

A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 

 

  Gaszt Árminné    Spánné Csalos Beáta 

  polgármester      körjegyző 
 

A közszolgáltatásért fizetendő díj 254,-Ft+áfa/ürítés, mely magában foglalja a díjbeszedés 

költségeit is. 
 

A fentiek értelmében a negyedévente fizetendő díj 3.962,-Ft 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy háztartási és egyéb szemét lerakása  

a község bel- és külterületén szigorúan tilos!  
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falugazdász Újpetrén fogadónapot tart. 

Helye:    Körjegyzőség épülete (7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.) 

Ideje:     minden páratlan héten kedden      8.00-10.00-ig 
 



Az Újpetrei Cigány Kisebbségi Önkormányzat egész évi munkájában 

nagyon sokan nyújtottak segítséget, illetve támogattak bennünket. 
 

Részt vettünk a KONK Hefopos pályázatában, amit nagyon jónak találtunk. Olyan 

fantasztikus projekt napokon vettünk részt, amelyeken megismertettük a gyerekekkel a 

kultúránkat és a szokásainkat. Remélem, a jövőben is lehetőségünk lesz ilyen közös 

programokban részt venni. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a pályázat 

lebonyolításában, a projekt napok megszervezésében a segítségünkre voltak. 
 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített a Roma napi rendezvény megszervezésében. 

Kiemelnénk Kaló Lászlót, Bazsó Lajost, Czigány Istvánt, Armbruszt Lőrincet és Armbrusztné 

Erdei Mónikát, akik kiemelkedő szerepet játszottak a lebonyolításban. 
 

Idén is támogattuk a roma gyerekeket, beiskolázásra tanszereket vásároltunk. 
 

Az idei évben kirándulást szerveztünk Orfűre a hátrányos helyzetű gyerekeknek, amit az 

Önkormányzat is támogatott. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Bízunk benne, hogy 

jövőre is lesz lehetőségünk hasonló kirándulás megszervezésére. 
 

Reméljük, hogy a jövőben is hasznosan tudjuk végezni a munkánkat. 
 

 Petrovics Zoltánné 

 Újpetrei Cigány Kisebbségi 

 Önkormányzat elnöke 
 

Èvfordulósok Miséje 2008 
2008.11.16. 
A múlt évben kezdődött itt falunkban lassan tradícióvá váló ..."Az évfordulósok Miséje"... 

elnevezésű szokás. Vasárnap az ünnepi szentmise keretében az évfordulós házaspárok voltak 

a főszerepben. Imre atya és a hitközség szervezésében megemlékeztek az 5-10-15-20-25-30-

35-40-45-50-55-60 éves jubileumot ünneplő párokról. Az eseményt idén egy élőzenével 

felszolgált finom ebéd is gazdagította. 
 

Mártonnapi lampionos felvonulás  
Az óvoda és iskola alsótagozatos gyermekei, pedagógusai, szülők közösen Mártonnapi 

lampionos felvonulást szerveztek a faluban. Az ovisok a felső falurészben, két osztály az 

újtelep felé, másik két osztály a falun végig az alsó falurészt érintve, énekelve vitték a fényt 

lampionjaikban. A menet végül a kultúrház udvarán egy közös énekléssel, polgármesteri 

köszöntővel és Bogi néni -Mártonnapi legenda- felolvasásával végződött. Talán nem is kell 

mondani, milyen élmény volt a résztvevők számára. Meg is beszéltük, hogy jövőre 

természetesen ugyanitt, ugyanígy találkozunk. Köszönjük a falubelieknek, akik kijöttek 

házaik elé integetni, megnézni bennünket és még apró meglepetésekkel is kedveskedtek. 

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy libazsíros kenyér és forró tea fogadott minket az 

állomás végén, amit szülői összefogással tálaltak fel. Végül köszönjük a 

takarékszövetkezetnek, Tornyos pékségnek, akik évek óta várják aznap óvodásainkat. 

 Erdeiné Csütörtök Teodóra 
 

Képek az eseményekről a www.ujpetre.hu weblapunkon 
 

2008. december 11.-én (csütörtökön) 16.00 órakor 

nyugdíjas estet tartunk 
 

a kultúrházban, melyre szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 
 

 Újpetre Önkormányzat 

 képviselő-testülete 

http://www.ujpetre.hu/

