
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mese a karácsonyról 
 

Valamikor réges-régen az erdőben élt két fenyőfa. Együtt cseperedtek fel, együtt nőttek. Az 

egyik fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették egymást. Úgy érezték minden az övék. Övék az 

erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s minden, minden. Jött a tavasz, minden kizöldült 

mellettük. Jött a nyár, jött az ősz. Majd jött a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott az 

erdőben, majd meglátta ezt a két fát, s vette a fejszéjét. Kivágta őket. Fájtak a csapások, de 

talán az még jobban, hogy szétszakítják őket. A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyőfát. A 

fiú egy gazdag családhoz került, s a nagy gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg dísz hamar 

elfelejtette vele szerelmesét. Sok – sok díszes ajándék került alá, s boldog volt. Hát igen. Ez 

az igazi élet! - gondolta. 

Eközben a lány-fenyő egy szegény családnál állt. Néhány vacak kis dísz, ajándék… semmi. A 

lány nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem. Itt kell befejeznem. Mi lehet a szerelmemmel? – 

kesergett. 

Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az egész föld ünnepelt, s boldog volt, hiszen 

gyermek született, fiú adatott nekünk. Mindenki boldog volt… Mindenki… Mindenki? Nem. 

Ott, ahova a fiú-fenyő került veszekedés volt. A pénz. Már megint a pénz. S a férj otthagyta 

feleségét karácsony szent ünnepén. 

Eközben a másik családnál nagy szeretetben voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de sokkal 

többet kaptak a gyerekek: szeretetet. Azt, aminél több nem adható. Elérkezett Vízkereszt 

ünnepe, s a két fa a szénégetőnél találkozott. Hiába éltem – kesergett a fiú. Á, dehogy – szólt 

a lány- nem az a lényeg, hogy gazdag vagy, vagy éppen szegény, hanem csak annyi, hogy 

szeretettel vagy-e a másik iránt. Szeretettel a másik iránt. S egymást átölelve égtek el, a 

szénégető kemencéjében. 

E gondolatokkal kívánok áldott karácsonyt és reményteli új esztendõt a falu minden 

lakójának! 

         Gaszt Árminné 

           polgármester 
 

MEGHÍVÓ NYUGDÍJAS ESTRE  
 

2009. december 10-én (csütörtökön) 16.00 órakor 

nyugdíjas estet tartunk a kultúrházban, melyre 

szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 
 

       Újpetre Község Önkormányzatának 

        Képviselő testülete 



Ùj lelkészházaspár 
 

Bizonyára észlelték, hogy a Kossuth utca 12 szám alatti református parókián hónapok óta 

állagmegóvó és felújítási munkák folynak. Ennek oka, hogy reménység szerint a 

Kistótfalu- Újpetre Református Társegyházközösségnek hamarosan helyben (Újpetrén) 

lakó lelkipásztora lesz és így a Parókia épülete újból benépesül. Erdélyből, Balázsfalváról 

(románul: Blaj) készül áttelepülni a lelkészházaspár, 4 kicsi gyerekkel. Az ő számukra 

készítjük a lelkészlakást. Bízunk benne, hogy érkezésükkel a falu hitélete újra lendületbe 

jön, együtt munkálkodva a katolikus egyház új plébánosával. 

        újpetrei reformátusok 

 

Márton nap után 

 

A faluban a hagyományőrzés újabb példáját 

láthattuk a Márton-napi felvonulás során. 

Igaz, hogy nem november 11-én Márton 

napon volt a rendezvény, hanem egy nappal 

korábban, hiszen november 11-re az 

áramszolgáltató áramszünetet jelzett. 

Az óvodás és iskolás gyerekek apró 

mécsesekkel vonultak végig az utcákon. 

Örültek, amikor a házak előtt állók 

édességgel, gyümölccsel lepték meg őket. 

A gyülekező a kultúrház udvara volt, ahol 

leoltott villanylámpákkal sötétben fogadták 

őket. Jó érzés volt látni a sok-sok lampion 

fényét és a sok-sok gyerekarcot. 

Mindenkinek, gyerekeknek és felnőtteknek 

is ízlett a libazsíros kenyér, a meleg tea, a 

sült tök és a főtt gesztenye. 

A felnőtteknek lehetőségük volt forralt bort 

is inni, hiszen az újbort mindenki szívesen 

megkóstolta. 

A Márton-napi lampionos felvonulást már 

második alkalommal tartották meg itt 

Újpetrén, reméljük lesz folytatása.  

         egy jelenlévő szülő 
  

Amiről napjainkban beszélünk 

 

Újpetrén hetek óta meg-megjelennek üzletkötők, akik olcsóbb áron ajánlják a 

gázszolgáltatást. Néhány fenti témával kapcsolatos információ: 

 

A magyarországi gázliberáció megteremtette annak feltételeit, hogy napjainkban már a gáz is 

azon termékek közé tartozik, amit különböző szolgáltatóktól is be lehet szerezni. 

Ezt a lehetőséget kihasználva jelennek meg az EMFESZ Kft. képviselői a községben és 

ajánlják a gázfogyasztóknak a gázellátást, olcsóbb árat ígérve. 

Bővebben mindenki tájékozódhat a fenti szolgáltatásról www.gas.hu internetes portálon. 

Javaslom mindenkinek, hogy minden alkalommal kérjék el és nézzék meg a megjelent 

képviselőktől a megbízó levelüket. 

A szolgáltató váltásról, új szerződés megkötéséről minden gázfogyasztónak önmagának kell 

döntenie. 

          Gaszt Árminné 

             Polgármester 

http://www.gas.hu/


 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

Az Önkormányzat által előző években pályázati 

forrásból megvalósult pályázatoknál, 

beruházásoknál utóellenőrzést tartanak. Ez törvény 

által előírt kötelezettsége az ellenőrző szerveknek. 

Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. 

 

 

A képviselőtestület döntésének megfelelően a 

Szentháromság szobor felújítására (restaurálására) 

pályázatot kívánunk beadni. 

A pályázat előkészítése folyik. 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a munkanélküliek 

rendelkezésre állási támogatásának szabályai változtak 

2009. november 15-vel. Ettől a naptól kezdve új 

kérelmező esetén egy háztartásban csak egy személy 

részesülhet rendelkezésre állási támogatásban, melynek 

összege egységesen 28.500,-Ft. Ahol egy háztartásban több személy részesül rendelkezésre 

állási támogatásban december 31-vel az egyik személynek az ellátását meg kell szüntetni, és  

nyilatkozni kell arról, hogy ki kívánja 2010. január 1-től igénybe venni az ellátást. 

 

 

Tisztelt Betegeim! 
Egy kéréssel fordulok Önökhöz. Az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy a rendelést 

nem tudom időben befejezni, mégpedig azért, mert a rendelés utolsó 5-10 percében még 

négyen-öten-hatan stb. érkeznek a rendelőbe. Nyilván azért, hogy ne kelljen sokat várniuk. De 

ha a rendelés végén érkezik 5-6 beteg, akkor is 15-20 perc kell az ellátásukra. Tehát ennyi 

időt-15-20 percet- a rendelés végén is kell várakozni. Egyébként véleményem szerint rendelés 

közben ritkán fordul elő, hogy fél óránál többet kelljen várakozni. Az viszont gyakran 

előfordul, hogy a rendelési idő közepén szinte üres a váró.  A kérésem tehát a következő: aki 

teheti, legyen szíves legalább 20-30 perccel a rendelési idő vége előtt érkezni, hiszen így sem 

fog többet várakozni, mint hogyha az utolsó 5 percben érkezne. Én pedig így időben be tudom 

fejezni a rendelést. És ezt nem magam miatt kérem, hanem a többi beteg miatt, hiszen ha 

elhúzódik a rendelés, akkor másokat várakoztatunk feleslegesen. A rendelések után ugyanis 

még számos dolga van az orvosnak, pl. tanácsadás, szűrővizsgálatok, betegek látogatása, stb, 

stb. Kedden és csütörtökön pedig a vidéki rendeléseken várnak a betegek. Természetesen ha 

sürgős esetről van szó, akár rendelés vége van, akár nem, mindig állok rendelkezésükre. 

Megértésüket előre is köszönöm. Azért is, de nem csak azért, hogy minél kevesebb fejtörést 

és problémát okozzon a rendelési idő és a várakozás, mindenkinek jó egészséget kívánok, az 

Önök háziorvosa: dr. Nagy Péter  

 

Tisztel Lakosok! 

 

Sajnálatosan tapasztalhatjuk, hogy az őszi időjárás és az 

ilyenkor elvégezendő munkák eljövetelével utjaink rettentő 

mód sárosak, pedig ezt a KRESZ, ill. a hatályos törvények 

szerint az okozó illetőleg az útra felhordó feladata eltakarítani, 

itt épp úgy a fő utcára, mint az újtelepi utakra gondolunk. 

 

Kérjük aki ilyet lát jelezze az elkövetőnek  vagy jelentse az illetékes helyen ! 



 

Számítógép kontra mozgás 
 

Mi történik, ha tévét néz a kisgyerek? 

Tény, hogy a 3-6 éves gyermek képes 

naponta legalább 4 km-t járni, viszont 

ha tévét lát, rögtön leül, maga alá 

húzza kicsi lábait és, legalább egy 

negyed óráig el sem moccan a 

képernyő elől. Vajon érti egy 3-6 éves 

gyermek, amit néz? Mellette tud ülni 

a szülő, és magyarázni, mit is lát a 

gyermeke? 

Tévézéskor az agy nem képes követni 

a sok képet, információt. Ezért a gyermek elfárad, gyakran indulatossá válik. 

És amikor számítógépezik? A gyermek mozgásigényét becsapja a számítógép. A képernyőn 

mozgó kis figurák, a számítógépes játékok, melyben ő maga kelti életre a mesehősöket, 

álinformációt küldenek a gyerek agyába, amely azonban nem a saját mozgásigényének 

kielégítése. 

A gyermek "jó", "szófogadó", "ügyes", sőt el sem lehet mozdítani a géptől. De amikor olyan 

helyre megyünk, ahol tévé vagy számítógép nincs, akkor mit tesz a gyermekünk: hisztizik, a 

"plafonban jár", földhöz csapja magát és mindenfélét követel. Ilyenkor döbbenten kérdezzük, 

hogy ez a mi kis porontyunk? 

Ebben a kérdésben csak mi, felnőttek segíthetünk, úgy, hogy lehetőséget kínálunk 

apróságainknak a mozgásra, a spontán játékra. Olykor döbbenten tapasztaljuk, hogy a 6-7 

éves gyermekünk nem tud mit kezdeni az ugrókötéllel, egy labdával, esetleg egy jó nagy 

udvaron tátongó "kacattal". Nem is gondolunk arra, hogy a napköziből hazajött 

gyermekünknek a számítógépes játék helyett kerékpárt, rollert mutassunk. "Vigyázz, nehogy 

összekoszold magad" - hangzik sokszor anyuka szájából, pedig milyen jó lenne, ha tudnának 

játszani gyermekeink úgy is, hogy nem a számítógép előtt ülnek, hanem a friss levegőn 

mozgásigényüket elégítik ki. 

Próbáljuk ki, nem lesz-e jobb egy jó szaladgálás, friss levegőn tartózkodás után a gyermekünk 

étvágya; halk mesemondás után milyen lesz az álma? 

Ne jó gyermeket akarjunk, aki ül és szendereg sápadtan az ágyon, hanem olyant, amelyik 

nevet és mozog, csintalan és csupa-csupa ötlet.  
 

  
 

 


