
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karácsonyi köszöntő 
 

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó 

világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és 

minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az 

elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra 

gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, 

akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem 

drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy 

önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját 

magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, 

saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt 

családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé 

is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges 

kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi-

lelki közösséget, élményt nyújt. 
 

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri 

egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. 
 

 Minden újpetrei lakosnak kívánok békés, boldog szent karácsonyi ünnepeket. 
  

 Gaszt Árminné 

 polgármester 
  

Ismét „aranydiplomás” Újpetrén 
 

Rosinger Ferenc nyugdíjas pedagógusunk szeptember 

hónapban „Arany-oklevelet” vehetett át, ugyanis 50 éve 

kapta meg tanítói diplomáját. 
 

Tanítónk a diploma megszerzését követően tanítóként 

dolgozott, 1974 óta Újpetrén nyugdíjba vonulásáig 2002. 

január 22-ig. 
 

Pedagógusi munkáját nyugdíjba vonulásakor „Karácsony 

Sándor” díjjal ismerték el.  
 

A „Tanító bácsi”-t mindenki tisztelte és tiszteli ma is.  
 

Igazi őszinte szerénysége miatt soha nem a látványos 

pedagógusi sikerek érdekelték, ő a tanítványaiért 

dolgozott. 
 

Aranydiplomájához gratulálunk! 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
Elhunyt: 

Szenácz Mihály Újpetre, Kossuth u. 145. 

Macsi Barnabásné Újpetre, Kossuth u. 3/A. 

Harangozó Géza Újpetre, Kossuth u. 129. 
 

 

20 éves a Német Egyesület 
 

Október 15. nagy nap volt az 

újpetrei Német Nemzetiségi 

Hagyományőrző Egyesület 

életében, ugyanis ezen a napon 

ünnepelte megalakulásának 20. 

évfordulóját. Családtagok, barátok 

és régi táncosok jöttek el erre a 

szép ünnepre. Számomra igen 

nagy megtiszteltetés volt, hogy én 

konferálhattam az ünnepi műsort. 

Úgy gondolom 20 év egy ilyen kis 

falu életében nagyon szép kornak, 

számít. Büszke vagyok arra, hogy az egyesületnek nemcsak táncosként de 

tánccsoportvezetőként is a részese lehetek. 5 évvel ezelőtt kaptuk Dóritól a  lehetőséget, hogy 

az iskolás gyermekekkel csatlakozzunk az egyesülethez. Büszke vagyok arra is, hogy ezek 

között a gyermekek között vannak olyanok, akik azóta a felnőtt tánccsoport tagjaivá is váltak. 

Hiszen a mi dolgunk nem csak a hagyományok megőrzése, hanem az is, hogy ezt a 

felnövekvő generációnak tovább adjuk. 

Kívánok az egyesület minden tagjának további kitartást és eredményes fellépéseket. 
  

Feketéné Goron Renáta 
 

Akikre büszkék vagyunk:  
 

Nagy élményben volt részük a résztvevőknek 2011. november 10-én 

Jávorka Csaba kiállításának megnyitóján. 
 

Pécsen a Ferenczy Károly Galéria termében láthattuk a Csaba által festett 

képeket, melyek mindenkire mély hatást tettek.  
 

A megható megnyitó igazán ünnepivé varázsolta ezt az estét. 
 

Jó volt látni együtt Jávorka Csaba művész barátait, kedves ismerőseit, régi tanítványait és az 

újpetreieket. Szép este volt, amiről TV felvétel is készült. 
  

Gratulálunk 

 

Köszönöm Doktor Úr! 
 

Nemrégen történt az eset. Kislányom egyik reggel rosszul lett, elvittem a Péter doktor úrhoz, 

aki megvizsgálta, és mondta, hogy itt nagy a baj, valószínűleg túladagolás történt. Azonnal 

mentőt hívott, akik jöttek is hamarosan. Már itt a rendelőben is ellátták, és kórházba vitték. A 

kórházból szerencsére néhány nap múlva gyógyultan engedték haza. Hála a doktor úr gyors 

intézkedésének, a kislányom baj nélkül megúszta az esetet. A faluban sajnos hallottam olyan 

pletykát, hogy a doktor úr túladagolta a gyógyszert, azért lett rosszul a kislányom. Ez 

egyáltalán nem igaz, mert a gyógyszert Pécsen írták föl, a Péter doktor úrnak ehhez semmi 

köze nem volt. Ellenkezőleg, nagyon hálás vagyok neki, hogy megmentette a kislányomat. 
 

Köszönöm Doktor Úr! 
 

Egy hálás Anyuka 

 



2012. évi vízdíjak 
 

Kivonat Újpetre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

 az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról 

szóló 13/2011.(XII.01.) önkormányzati rendeletéből 
 

1.§ (1)  A képviselő-testület a Tenkesvíz Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett 

önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat 

(továbbiakban: vízdíj)  
 

lakossági díj: 254,- Ft/m
3 

 közületi díj: 388,- Ft/m
3 

 

összegben állapítja meg. 
  

(2) Az (1) bekezdésben megállapított vízdíjon felül valamennyi – a vízhálózatra 

csatlakozó – fogyasztó alapdíjat kell, hogy fizessen a csatlakozó vízmérő átbocsátó 

képességétől függően, az alábbiak szerint: 
 

 Vízmérő mérete (mm) fizetendő alapdíj (Ft/hó) 

 13 – 20 201 

 25 466 

 40 – 50 1.662 

 80 – 100 2.654 

 150 – 9.959 
 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjak, amelyek együttesen képezik a  

szolgáltatás díját, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

Síkosság-mentesítés 
 

Közeledik a rossz idő, ezért felhívjuk a lakosság 

figyelmét az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a köztisztaságról, valamint a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

és annak kötelező igénybevételéről szóló 

6/2003.(VI.1).Ök. sz. rendelete 18.§-ában foglalt 

rendelkezésekre, melyek szerint:  

„Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan 

tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: 

tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlannak (ingatlanrészek, helyiségek) 

tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg a – bérleti jogviszonyból származó 

kötelezettsége szerint – a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. A 

21.§. értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti 

járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) rendben tartásáról, tisztántartásáról.” Ebbe 

beletartozik a járda síkosság-mentesítése. Kérjük a lakosságot, a járdát rendszeresen 

takarítani, síkosság mentesíteni szíveskedjenek, aki a fenti szabályokat nem tartja be, 

30.000,- Ft pénzbírsággal sújtható. 

 

 

Az Újpetrei Német Nemzetiségi Egyesület 
"Szorgos Kezek" kézműves csoportja karácsonyi 

kiállítást vásárt tart pontos információkat a 

plakátokon olvashatja. 
 



Adventi estéka református imaházban(Újpetre, Kossuth u. 12.) 
 

Szerdánként  

az alábbi előadásokkal: 
 

Nov. 30. Szerda, 17 óra: Diákélet Debrecenben anno… 

           (Fehér Gábor írásaiból olvas fel Nt. Bóka András ) 

Dec. 7.   Szerda, 17 óra: Jézustól Krisztusig 

                                   (Gyökössy Endre írásaiból olvas fel Németh Antal plébános) 

3. Dec. 14. Szerda, 17 óra: Adventi szokások(gyermekek közreműködésével) 

 

-   Az előadások 20-25 percesek, az igeliturgiák 10-15 percesek lesznek.  

- Az előadások után egy pohár forralt bor, vagy forró tea, valamint 

szendvicsek és sütemények mellett állhatunk meg e rohanó világban és 

beszélgethetünk el fontos kérdésekről egymással. Mindehhez pedig 

szeretettel fogadunk bármilyen süteményt, vagy kóstolót a kedves 

Látogatóktól. (Ez nem kötelező, inkább a családias együttlét a fontos). 

  

Szeretettel várunk mindenkit! 
Akikre büszkék vagyunk:  

Mindenki magához illő mackót 

választ 
„2011. november 28.  Babos Attila (Dunántúli Napló)  

Két éve foglalkozik játék-mackók készítésével Szipl 

Mara újpetrei öltözéktervező, textilműves. Már van egy 

országos első díja…”  

 

A teljes cikket a Dunántúli Napló-ban olvashattuk és 

büszkélkedhettünk falunk szülöttjével aki esetleg 

lemaradt az a www.bama.hu  oldalon bepótolhatja. 
 

December 6.án délután minden gyermeket ajándékkal várt a Mikulás! Aki 

verssel esetleg rajzzal kedveskedett neki, azt jutalommal dicsérte meg az 

újpetrei Mini ABC, Húsáru 
boltba a Kossuth.u.28/b.alatt a 

Szentháromság mögött. 
 

De, hogy a szülők se maradjanak ki, számukra, naponta 

friss, kizárólag magyar húsárutermékeket: sertés, marha, 

baromfi, valamint házias füstölt és töltelék áruféleségeket 

ajánlunk és természetesen a friss pékárut 

is megtalálhatja polcainkon. 
 

Nyitvatartás: 
Hétfő - Péntek: 6-11 óráig, délután: 15-18 óráig  

Szombaton:       6-11 óráig,  

Vasárnap:         7-10 óráig várjuk vásárlóinkat: 
 

Rendelésfelvétel: 0620/9246225 telefonszámon: 
  

Folyamatos akcióinkról az üzletben tájékozódhat! 

http://www.bama.hu/

