
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Újévi köszöntő 
 
 

Kedves Újpetrei Lakosok! 
 

Szilveszter éjjelén új eséllyel indulunk neki az új évnek. 
 

Értékelünk és tervezünk: sikerek és kudarcok, nyereség és veszteség. Új célok körül 

forognak gondolataink és hisszük, az új évben majd lesz erőnk, kitartásunk, hogy 

céljainkat elérjük. 
 

A falu és annak közössége úgy működik, mint a család. 

Mindenki fontos szerepet tölt be, számítanak rá, és ő is 

számíthat a körülötte élőkre. 
 

A 2008-as esztendőben – úgy, mint a többi évben is – a 

képviselő-testület munkájával a községet szépítette és 

gazdagította. Az elvégzett munkánk eredményeiről az 

„Újpetrei Figyelőben” tájékoztattuk Önöket. 
 

Mit várunk a 2009-es esztendőtől? 
 

Karácsony környékén a televíziók műsorát eluralták a 

habkönnyű filmek, amelyekben rénszarvasszánon 

érkeznek a csodák! A csukott ablakon át, az eldugult 

kéménynyíláson keresztül is berepülnek, és megszépítik a 

filmbeli családok, falvak életét. 
 

A valóságban, az életben ez nem így van, itt a „csodáért” meg kell küzdenünk minden 

évben, és ez így lesz 2009-ben is. 
 

A munka és a szorgalom mellett ahhoz, hogy sikereket érjünk el, fontos: 

Az új évben is figyeljünk egymásra, észrevegyük és megőrizzük értékeinket, segítsük 

a faluért dolgozókat. Így olyan faluban élhetünk, amely az otthonunk.  
 

Egészségben gazdag, sikeres új évet kívánok minden újpetrei lakosnak. 
 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságot kötött: 

Pfeil József - Gyóri Erika 
 

Újszülöttek: 

Telegdi-Rácz Norina  anyja neve: Szendi Mária, született: 2008. december 01. 

Eszenyi Nikolett  anyja neve: Bocz Brigitta, született: 2008. december 11. 

Kovács Roland Renátó anyja neve: Sztojka Kitti, született: 2008. december 20. 
 

Meghaltak: 

Dobszai István Újpetre, Szabadság tér 53. 

Szeipl Józsefné Újpetre, Kossuth u. 10. 
 

 

Adventi kézműves vásár 
 

Adventi kézműves vásár idén első alkalommal 

került megrendezésre Újpetrén, a karácsony 

hangulatát idézve. A kultúrház kistermében a helyi 

kézművesek munkáin kívül villányi petchwork 

alkotásokat is megcsodálhattak és vásárolhattak az 

idelátogatók. Amíg a vásárlók ötleteket gyűjtöttek 

az ajándékozáshoz, az „ügyes kezek” szorgosan 

készítették az újabb és újabb alkotásaikat. Ezzel a 

vásárral egyesületünk újabb hagyományt kíván 

teremteni. Terveink szerint húsvétkor is hasonló 

vásárral adunk ajándékozási ötleteket az ünnepre készülőknek. Az Újpetrei Figyelőben közzé 

tesszük rendezvényeinket, hogy mind többen kihasználhassák ezeket a lehetőséget. Reméljük, 

kézműveseink felkarolásával sikerült tovább színesíteni Újpetre közösségi életét. 

  Erdeiné Csütörtök Teodóra 
 

Nyugdíjas est volt 
 

A hagyományos nyugdíjas esten ismét jól érezték magukat a jelenlévő nyugdíjasok.  
 

A műsoron elsőként óvodánk és iskolánk gyerekei léptek fel. Majd a „Harka Népdalkör 

Énekkara” magyar nótákkal és dalokkal szórakoztatta a közönséget. A jelenlévők közül 

többen ismerték a felcsendült dallamokat, hiszen fiatal korukban ezeket énekelték. 
 

A vacsora ízletes és bőséges volt, amit 

a napközi konyháját üzemeltető „Két 

Szekér” dolgozói főztek. A vacsora 

költségeihez támogatást adott a Siklósi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ és az Újpetrei 

Gazdák Zrt.  
 

Mindenki örült az önkormányzat 

karácsonyi ajándékának is, mely ebben 

az évben egy polár takaró volt.  
 

Az idei összejövetel is jól sikerült, a 

vacsora után még táncra is perdültek 

nyugdíjasaink.  

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak a találkozó 

sikeréhez.  
 egy ÖNÓ tag 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- December hónapban Újpetrén a kultúrházban ünnepi évzáró együttes testületi 

ülést tartott a négy önkormányzat.  
 

 Egyéb témák mellett megtárgyalta és elfogadta a fenntartó négy önkormányzat 

képviselő-testülete az iskola és óvoda pedagógiai programjának a módosítását.  

 Az önkormányzatok értékelték az eltelt év közös munkáját, mely szerint a négy 

község (Újpetre, Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser) vezetői közösen, együtt 

gondolkodva és egymást segítve dolgoznak. Ennek eredménye, hogy mind a négy 

községben a biztonságos működés mellett fejlesztésre, felújításra is sor került.  

 

- Sikeres pályázatnak köszönhetően az iskola és óvoda két különböző pályázaton 

350.000,-, illetve 2.000.000,- Ft-ot nyert, amely összegekből informatikai és 

szakmai eszközöket vásárolhatnak. 

 

- A települések rendezési terveiben szereplő helyi védett épületek felújítására a 

Baranya Megyei Önkormányzat minden évben pályázatot ír ki.  

 Újpetrén minden évben 1-2 pályázó sikeresen pályázik. Ez évben a Katolikus 

Egyház tulajdonában lévő parókia épületének utcafronti részének felújítására 

adtak be pályázatot. A benyújtott pályázat sikeres volt, így a pályázati összegből és 

önkormányzati hozzájárulásból, mely 130.000,- Ft, a felújítást az egyház tavasszal  

megkezdheti. 

 

- A TENKESVÍZ KFT. taggyűlése tárgyalta a 2009. évi vízdíjat. A taggyűlés 

döntése, hogy 2009. évben vízdíj emelés nem lesz, továbbra is a 2008. évi vízdíjat 

fizetik a fogyasztók.  

Így itt Újpetrén is minden lakos a tavalyi szolgáltatási díjat fizeti. 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KÁBEL TV szolgáltató 2009. január 1-től 

megváltozott. 
 
 

Az új szolgáltató: 

Neve: Sághy-Sat Szolg. és Ker. Kft. 
Cím: 7754 Bóly, Ady u. 9. 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:  8.00 – 16.00 óráig 

Hibabejelentő szolgálat elérhetősége:  69/368-162 ;  40/200-666 

Internetes honlap:  www.saghysat.hu 
 

 

A szolgáltató tájékoztatása szerint 3-4 hónap múlva a kábel TV-s 

rendszeren a TV mellett internet és telefon szolgáltatás is igénybe vehető. 

 

További fejleményekről tájékoztatjuk Önöket! 
 

 

 

 

http://www.saghysat.hu/


Adventi vásár 
 

Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület 2008. december 20-án adventi vásárt tartott. A 

program keretében Tám László fotóművész előadása (a képek és a kísérő 

szöveg) a jelenlévőknek nagy élményt jelentett. Majd a betlehemi játék igazi 

karácsonyi hangulatot varázsolt. 
 
 

 

Köszönet! 
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző 

Egyesület vezetősége, tagsága, és a szülők 

nevében köszönetet szeretnék tolmácsolni az 

Önkormányzatnak és a Kisebbségi 

Önkormányzatnak az egész éves 

támogatásáért, amivel munkánkat, 

tevékenységeinket, illetve azok 

eredményességét mind anyagilag, mind 

tárgyi eszközök biztosításával nyújtottak.  

Sajnos ez az év nemcsak a családokat, 

országot, világot hozza, hozta válságos 

anyagi helyzetbe, hanem az egyesületet is, 

hiszen pl.: a hat beadott pályázatból csak 

kettő nyert az idén, melyek nem fedezték 

volna kiadásainkat, fejlődésünket.  

Egy kis statisztika az ez évi munkánkból.: 21 

fellépésből,- 12 az ifjúsági fúvószenekarunk,- 

9 a tánccsoport,- 8 az utánpótló 

kistánccsoport fellépéseiből állt. Országos 

minősítésen ezüst elismerést a tánccsoport kaphatott. Egy Dél-Dunántúli Regionális fafúvós 

versenyen egy első, és egy harmadik helyezéssel szerepeltünk (Újpetrei Figyelő májusi 

számában szerepelt). A kis táncosok teljes ruházattal, pacskerral, a fiúk mellényekkel 

bővülhettek.  

Bizakodva és reménykedve nézünk a jövő felé és így kívánunk mindenkinek szebb jövőt!  

A vezetőség nevében: Agárdi Gábor, Erdeiné Csütörtök Teodóra, Feketéné 

Goron Renáta, Klein Anita, Koch Ivett.  

 

 

Mint ezt már megszokhatták weblapunkon egész évben aktuális, képes 

tudósításokkal várjuk kedves látogatóinkat 

www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/

