
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökumenikus 
 

Adventi esték 

a református imaházban 
(Újpetre, Kossuth u. 12.) 

keddenként 

az alábbi előadásokkal: 

 

1. Dec.   3. Kedd, 18 óra: Adytól Weöres Sándorig 

       (XX. századi költők írásaiból olvas fel Nt. Bóka András ) 

2. Dec. 10. Kedd, 18 óra: Mezei Mária 

                                   (A színésznő vallomásaiból olvas fel Nt. Bóka András) 

3. Dec. 17.  Kedd, 18 óra: Az Univerzum himnusza 

        (Szűcs Ernő írásából olvas fel Nt. Bóka András) 

 

-   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!  

 

 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt: 
Oláh Jánosné Újpetre, Kossuth L.u.140. 

Jávorka Károly Újpetre, Kossuth L.u.102. 

Zélity Józsefné Újpetre, Kossuth L.u. 25 

Varga Pálné Újpetre, Kossuth L.u. 20 
 

Született:  
2013. november 6-án: Németh Bodza,  anyja neve:  Sándor Lívia Klaudia  

Újpetre, Jókai tér 12.  

2013. november 18-án: Kő Bianka Mária, anyja neve: Balogh Ilona  

Újpetre, Szabadság tér 22. 

K ö s z ö n j ü k 
 

Valószínű, hogy sokan nem tudják a faluban, hogy Dr. Nagy Péterné, Marika által készített tárgyak 

teszik szebbé községünket. Évek óta Marika díszíti a falunapokon a színpadot, az utcán a tájékoztató 

táblák alá kitett csokrok is az ő keze munkái. Az idén pedig a községháza előtt látható adventi koszorút 

is ő készítette. 

Köszönjük, hogy ellenszolgáltatás nélkül időt és fáradtságot nem kímélve szépíti községünket. 
 

       Gaszt Árminné 

       polgármester 

 

Adventi Vásár 
Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját a  

2013. december 21-én 17:00 órakor  

tartandó Adventi Vásárra, mely a  

Falu karácsonyfája alatt kerül megrendezésre. 

(Rossz időjárás esetén a Művelődési Ház kistermében.) 

Süteménnyel, forralt borral, forró teával és egy kis  

adventi műsorral várjuk a kedves érdeklődőket. 

Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk, melyet kérünk előre jelezni az alábbi telefonszámok 

valamelyikén: 

06-30-364-2128                    06-30-857-9666 
 

Mikulás Járás 
2013.12.05-én 17:00 és 20:00 között falunkba látogat a Mikulás. 

Jövetelét csengő szóval jelzi. A házuk elé kiálló gyerekeket szaloncukorral 

jutalmazza. 

Valószínü az újság pár nappal késöbb jelenik meg de elöre(vagy utólag is) 

köszönet a szervezöknek résztvevöknek hogy ezzel is gazdagítják színesítik 

falunk életét. 

Köszönjük! 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Idén is lehetőség volt szociális tűzifa igénylésére.  Újpetre Község Önkormányzata a maximum 118 m3 

tűzifára adta be az igényét. A megítélt támogatás 880.313,-Ft, amely 54 m3 fa vásárlását tette lehetővé. 

Természetesen a pályázati összeghez az önkormányzatnak önrészt is kell biztosítania és a szállítási 

költséget is fizetnie kell, ami az önkormányzat kiadását jelenti. A községben plakáton hirdetve lett, hogy 

az igényléseket november 30-ig lehetett beadni. A rászorultsági kategóriákat – BM rendelet alapján – 

helyi rendeletben kellett szabályozni. (ez már tavaly megtörtént) Új rászorultsági kategóriaként a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család került bele a rendeletbe. A jogosultaknak a fa 

kiosztása azután történi, amikor az erdőgazdaság a fát kiszállítja. 
 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete döntésének megfelelően a Vokány felé vezető út melletti „Golgota 

szobort csoport” és a Palkonya felé vezető út melletti kereszt felújításra került, amit az önkormányzat 

saját forrásából fizetett. Igy a műemlékek helyreállításával megóvtuk a falu egyházi értékeit. 
 

 

A temetőben a ravatalozóhoz vezető út az évek során kimosódott, így a feljárás nehézkessé vált. A 

képviselő-testület határozatának megfelelően az út felújításra került aszfalt réteggel és szegélykővel. Az 

útfelújítás 3.700.000,-Ft volt, amit az önkormányzat saját költségvetéséből fizetett. 
 

 

Sokan érdeklődnek, hogy az előző években megszokott novemberi élelmiszersegély csomag lesz-e idén 

is. Sajnos érdeklődésünkre a válasz az volt, hogy bár a 2013. évre is sikeresen pályáztunk, de az ez évre 

ütemezett tételt csak 2014. év elején fogják kiosztani a településeknek. 
 

 

Adventi Kavalkád 

2013. november 30-án Szombaton 

16:00 órakor Adventi Kézműves Délutánt tartott az 

Újpetrei Ifjúsági Egyesület mely az Ifjúsági 

Klubban került megrendezésre. 

Volt tennivaló kicsiknek, nagyoknak, a család minden 

tagjának. Többek között Karácsonyi Asztal Díszek és 

egyéb kiegészítők készítésére nyújtottak lehetőséget. 

Természetesen forralt borral, forró teával várták a 

tenni vágyó érdeklődőket. 

Az eseményről készült képek a Facebookon és az 

www.ujpetre.hu weblapunkon láthatók. ízelítőnek egy 

két kép:  

 

 

 

 
 

http://www.ujpetre.hu/


Karácsonyi köszöntő 
 
Köszöntőmet egy mesével kezdem, melyben egy ember 

megjárja a poklot és a mennyországot is. A pokolban furcsa 

látvány fogadja. Nagy kerek asztal mellett ülnek a 

kárhozott lelke. Az asztalon minden, mi szemszájnak 

kellemes. Ám mindegyiküknek hosszabb a keze, ezért 

bárhogyan is igyekeznek, egy falatot sem bírnak a szájukba 

tenni. Igy mindannyian éheznek. Odafent az égben ugyanez 

a látvány fogadja: asztal sok finom ennivaló és méteres 

kanalak. Csakhogy az üdvözültek mégis mind jóllaknak. 

Ők ugyanis egymást etetik….. 

 

Ez a kis történet sok minden elmond mindennapjainkról. 

Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élő 

emberek jó közérzetét, de a mi életünk sikerességét is 

eldöntheti. Mindennapjainkban elég nagy a zűrzavar: év 

végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, 

ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis, a hozzánk közelítő ünnep, karácsony 

ünnepe egyre nagyobb fénysebességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését, 

csendességét még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony titka? 

Megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényerejű 

rendeletekkel, nem többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk vagy 

egymásra. Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk meg. 

Goldoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk azokra az idős emberekre, akiknek 

elintéztünk egy-egy ügyet, gondoljunk önmagukra, amikor sikerült elrendezi egy-egy nézeteltérést. Ha 

egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének. 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánom, 

hogy a karácsonyi ünnepeket – akár egyedül, akár szeretteik körében töltik – segítse Önöket igazi 

kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az új 

esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, 

akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, 

megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra megújulás a 

lehetőségét. 
 

Újpetre minden lakójának kívánok békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet! 
 

         Gaszt Árminné 

         polgármester 

Karácsonyfa vásár Újpetrén! 
 

2013. december 9. – 2013. december 24-ig fenyőfa árusítás lesz Újpetrén az 

Önkormányzattal szemben! 
 

Nyitva tartás: 08:00 – 18.00  

Cím: Újpetre, Kossuth utca 65. 
 

Érdeklődni: 

Tóth Csaba 

06 20 803 55 02 


