
 
 
 

Halottak napjára! 
 
Minden csupa-csupa hófehér virág, Szülő, nagyszülő, gyermek, testvér, 
s mintha mécsesből állnak az egész világ, lelkük most hozzánk visszatér, 
lobogva világít a sok-sok gyertya, körülállják mind az emlékező lángot, 
elment lelkek szeretetének lángja. itt vannak, látják ők a sok virágot. 
  
Gyertyafüst száll őszülő hajunkba, Lelkük a miénkkel ismét összeér, 
akár nagyszüleink keze, simogatva, régi szép emlékeket velünk újraél. 
lecseppenő viasz mintha könnyük lenne,  
összes fájdalmuk, szeretetük belerejtve.   
  
Merengünk fájón, lelkünkből száll sóhaj, 
imát mondunk értük alázatos szóval, 
emlékezünk, legördülnek könnyeink, 
hiányoztok nagyon, elment szeretteink! 
 

Kérés…. 
 

Az önkormányzat, az intézményekkel és 
egyesületeinkkel közösen szeretné a családok részére szebbé tenni a 
karácsonyt. Ennek érdekében összegyűjtenénk a családoktól azokat a játékokat, 
amelyek még használhatók, jó állapotúak de a gyerekek már „kinőtték” és a család 
szívesen odaadná. 
 
Ezeket a játékokat becsomagolva ajándékként a karácsony előtti ünnepségen a 
kultúrházban átadnánk azoknak a családoknak, gyerekeknek,  akik igazán örülni 
tudnának nekik. 
A felajánlást megtehetik telefonon, akkor érte megyünk, vagy személyesen leadva az 
óvodában vagy az iskolában.  
A telefonszám: Dékány Gergő 30/8579666 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  
Elhunyt: 
 
id. Plank Jánosné Újpetre, Kossuth L.u. 144. 
Rigó Sándor Újpetre, Ady E. u. 19. 
Spengler Józsefné Újpetre, Kossuth L. u. 164. 
 

Kedves Könyvtár Tagok! 
A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint 52 fő nem hozta még vissza a több évvel ezelőtt kikölcsönzött 
könyvet, CD-t, DVD-t. Erről, személyes értesítést is kap, minden érintett. 
Kérem, a nyitvatartási idő alatt / hétfő és szerda 16-19 óráig/, legyen szíves azokat visszahozni a 
kultúrházban található könyvtárba.   
Amennyiben a korábban kikölcsönzött dokumentumokat már visszavitte, kérem azt is jelezze a fenti 
nyitvatartási időben.  
Köszönöm, ha segítenek a könyvtári állomány hiánytalanná tételében! 
Várok minden személyes érdeklődést. Kérem, kísérjék figyelemmel a könyvtár hirdetményeit  
 

Október 13.-20. között az Országos Könyvtári Napok keretében, az újpetrei könyvtár 13 programot 
szervezett, óvodásoknak, iskolásoknak, ifiknek, felnőtteknek. Volt könyves, diafilmes, főzős, ügyes 
kezűek, egészségőrző, internetes, rajzos, zumbázós, olvasós, az iskolával közös ki-mit-tud-os, 
beiratkozós stb. program.  Összesen  165 gyermek és 132 felnőtt résztvevőnk volt. Néhány eseményre, a 
szomszéd településekről is érkeztek látogatók. Néhány programnak lesz folytatása a felmerült igények 
szerint pl. főzős- kóstolós délután, kiállítások, munkadélutánok, szomszédolások.  
Köszönet a szervezésben, lebonyolításban résztvevőknek a segítséget! 
Szervezés alatt a gyógytorna foglalkozás. További igényeket, ötleteket várunk: 
                       A könyvtárt működtető községi Képviselőtestület és Reisz Mária, könyvtáros  
  
Német Önkormányzatunk 2014. okt. 20-án megtartotta alakuló ülését. A 
képviselők letették az esküt magyar és német nyelven, majd egyhangúlag megválasztották Reisz Máriát 
elnöknek, Rittinger Melindát elnökhelyettesnek. 
Hálásan köszönjük választóinknak a bizalmat, amivel mind a négyünket újra megválasztottak a német 
önkormányzat képviselőinek. Hisszük, hogy ez a bizalom azt is jelenti, hogy elégedettek voltak a 
tevékenységünkkel, s bíznak abban, hogy a jövőben is méltóképen tudjuk képviselni elsősorban a helyi 
német nemzetiségi lakosságot. 
 Az elkövetkező öt évben érdekvédő, hagyományápoló és őrző tevékenységünket továbbra is 
választóink, valamint a községben lakók igényeinek, ötleteinek, javaslatainak figyelembevételével, 
azokra támaszkodva igyekszünk végezni.  
 

MEGHÍVÓ  
  

Tisztelt Nyugdíjasunk! 
 

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is megtartjuk a község nyugdíjasai részére a 
 

nyugdíjas estet. 
 

Szeretettel meghívjuk és várjuk Újpetre minden nyugdíjasát a Kultúrházba 2014. november 13-án 
(csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő nyugdíjas estre. 
  

      Újpetre Község Önkormányzatának 
       Képviselő-testülete 



Tisztelt Újpetreiek! 
 

A választások után szeretném megköszönni minden választópolgárnak, aki elment szavazni és felvállalta 
döntése felelősségét. 
 

 A megválasztott képviselő-testület tagjai és a magam nevében köszönöm a többség bizalmát, 
támogatását mellyel a következő évekre Önöktől felhatalmazást kaptunk arra, hogy szolgálhassuk a 
községet és minden lakóját. 
 

Igaz szívvel köszönöm mindenkinek a rám leadott szavazatát, minden jó szót és bátorítást! 
A szavazás eredménye azt bizonyítja, hogy az itt élők a sok nehézséggel teletűzdelt világunkban is 
értékelik az elvégzett munkát. Az elmúlt négy év sikerei elsősorban a közös felelősségvállalásnak, 
egymás segítésének, együttgondolkodásnak köszönhetőek. 
 

Tudjuk, hogy az elkövetkező évek sem lesznek könnyűek. Ígérgethetnénk azt, hogy minden szép és jó 
lesz és könnyen vesszük az akadályokat, de ez nem lenne tisztességes. Egyet ígérhetünk, hogy 
munkánkat Újpetréért és minden lakójáért végezzük legjobb tudásunkkal, tisztességgel, emberséggel. 
 

Segítsenek erejükhöz mérten! Segítsenek építő kritikájukkal, előremutató ötleteikkel vagy csak 
egyszerűen egy biztató mosollyal. 
  

       Gaszt Árminné 
       polgármester 
 

Választások eredménye 
 

Polgármester választás 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok   
száma 

Érvényes szavazólapok száma 

856 459 
 

A jelölt neve Kapott érvényes szavazat % 
Gaszt Árminné 305 67 

Schlott Imre 144 32 
 
 

Megválasztott polgármester: Gaszt Árminné 
 
Helyi önkormányzati képviselő választás 
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok   

száma 
Érvényes szavazólapok száma 

856 451 
 
 

A jelölt neve Kapott érvényes szavazat 
Petrovics Zoltánné 28 
Kiss István 147 
Hidasy Krisztián 61 
Jámborcsik Pál 146 
Kraft Ferenc 213 
Butty Sándor 69 
Dobosné Békefi Kinga 115 
Czigány György 195 
Schlott Imre 159 
Muck Viktória 97 



Erdeiné Csütörtök Teodóra 183 
Dr. Nagy Péter 236 
Bazsó Lajos 163 
Dobos Róbert 188 
Armbruszt Lőrinc 88 

 

Megválasztott képviselők: 
 

Bazsó Lajos, Czigány István, Dobos Róbert, Erdeiné Csütörtök Teodóra, Kraft 
Ferenc, Dr. Nagy Péter 
  
 

Roma nemzetiségi képviselők választása 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok   
száma 

Érvényes szavazólapok száma 

36 16 
 

A jelölt neve Kapott érvényes szavazat 

Petrovics Márió 6 
Petrovics Alexandra 9 
Petrovics Zoltánné 13 
Petrovics Zoltán 8 

 
Megválasztott képviselők:  
Petrovics Alexandra, Petrovics Zoltánné, Petrovics Zoltán. 
  
Német nemzetiségi képviselő választás  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok   

száma 
Érvényes szavazólapok száma 

138 106 
 

A jelölt neve Kapott érvényes szavazat 
Kuczi-Klein Anita 54 
Erdei József 27 
Feketéné Goron Renáta 13 
Blázsovics Anna 14 
Sóstainé Stanitz Georgina 56 
Régert Brigitta 26 
Erdeiné Csütörtök Teodóra 39 
Rittinger Melinda 81 
Dobosné Békefi Kinga 12 
Reisz Mária 79 

 

 

Megválasztott képviselők: 
 

Kuczi-Klein Anita, Reisz Mária, Rittinger Melinda, Sóstainé Stanitz Georgina 
 
 
Ismét megújult a weblapunk könnyebben kezelhető, áttekinthető. 9 év krónikája könnyen megtekinthető 

írásban és képekben!  Látogasson el a www.ujpetre.hu oldalra 


