
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karácsonyi köszöntő 
 

A karácsonyi ünnepek előtt szeretettel köszöntöm Újpetre lakosságát és minden kedves olvasót, aki az 
újságban, a honlapunkon keresztül találkozik az Újpetrei Figyelővel. 
 

Mindössze néhány évtizede volt, amikor ádvent és karácsony eljöttével az emberek nem úgy 
ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész ország és reklámok garmada hívta fel a figyelmet az 
ajándékok bő választékára. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt, az ádventi 
fenyőkoszorún és karácsonykor a fenyőfákon, a nyugodt, békés 
lángú gyertya adta, amely az emberek szívét melegséggel és 
örömmel töltötte meg. Régen nem volt lehetőségük az 
embereknek drága, valódi igényeket felülmúló, sokszor 
felesleges ajándékokkal meglepni egymást. Nem kötelezték el 
magukat bankoknak azért, hogy drága ajándékokat 
vásároljanak. Nem is volt erre szükségük, mert egyszerű 
ajándékaikat a legszebbel, a szívből fakadó szeretettel 
csomagolták. A fenyőfát dióval, almával, mézeskaláccsal és 
színes papírlánccal díszítették fel, mely talán nagyobb örömet 
jelentett, mint ma a legdíszesebb, legpazarabb fenyőfa. 
Egyszerű, mégis a legszebb és hasznos dolgokkal ajándékozták 
meg egymást, amit sok esetben maguk  készítettek, mert tudták 
mivel szereznek örömet szeretteiknek, a másik embernek. Egy 
zokni, egy sapka, harisnya vagy egy kesztyű, talán nagyobb örömet váltott ki, mint ma a drága 
ajándékok. De a világ megváltozott körülöttünk, és mi magunk is. Ma már nem az igazi emberi 
értékekre figyelünk, mint szeretet, becsület, tisztesség vagy igazság, hanem teljesen mást tartunk 
értéknek. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet. Vallási 
meggyőződéstől függetlenül mindenki készül a Karácsony ünnepére. Azonban a bennünk rejlő 
különbségek mégis egy valóságra irányítják figyelmünket: a Szeretetre. Nekünk mindannyiunknak az a 
küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő társainkban. Nagyon nagy rá az igény! 
Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak, 



elkeseredettek. Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar, év végi zárás, karácsonyi bevásárlás, 
takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. 
Mégis a hozzánk közelítő ünnepet, Karácsonyt várjuk. Várjuk a megérkezését, csendességét, még talán 
akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát Karácsony titka? Az, hogy megmutassa a 
szeretet útját. A szeretetet nem lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A szeretet nem 
így jön létre, hanem úgy hogy ráeszmélünk, szükségünk van egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az 
életünk a másik nélkül. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk az idős 
hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk, vagy gondoljunk önmagunkra, amikor súlyos 
hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, 
értelmet és örömet adunk egymás életének. Erre itt az idő, mert az ádventi időszak kiváló alkalom lehet 
lelkünk és kapcsolatainak rendezésére. Kiváló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a 
szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok értelme gondolkodni, kinek illik vagy kell kezdeményezni. Ne 
feledjük a legszebbet a szeretetet életünkben kell kimutatnunk egymásnak! 
 Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
 Áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek! 
 
       Gaszt Árminné 
       polgármester 

 

Adventi Vásár 
 

Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját a  
2014. december 20-án 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 
 

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 
 
 



Ajánló 
 

2014. decemberi programok: 
Gyógytorna minden kedden és csütörtökön 18 órától Virág Éva vezetésével 

Asszonytorna minden hétfőn és szerdán 19 órától Gergelyné Butty Gyöngyi vezetésével 

Zumba szerdánként 18 órától Békési Dalma vezetésével 

Kézműves foglalkozás a Hagyományőrző Egyesület szervezésében szerdánként 16 órától 

Könyvtár minden hétfőn és szerdán 16-19 óráig 

December 5. /péntek/ 16-20 óra között Mikulásjárás az Ifjúsági Egyesület szervezésében 

December 7. / vasárnap/ 15 óra német nyelvű karácsonyi műsor a Kodály Központban 

December 12. / péntek/ Tám László és alkotótársainak bemutatója 

December 15. /hétfő/ 16 órakor „Ínyenckedés” főzőprogram 

December 19. /péntek/ Gyermekkarácsony a templomban az óvoda és az iskola szervezésében 

December 20. /szombat/ Adventi vásár az Ifjúsági Egyesület szervezésében 

 
Nyugdíjas est 2014 

 
 
Az idei nyugdíjas esten, ismét jól érezhették 
magukat a jelenlévő nyugdíjasaink, igaz nagyon 
kevesen voltak, akik eljöttek és ez sajnos az 
utóbb években is így alakult. 
 
A műsoron az óvodások és az iskolások 
valamint a palkonyai klasszikus táncklub 
gyerekei szerepeltek. Rittinger Melinda (Linda 
néni) főszerepével előadott színdarab volt az est 

egyik fénypontja. A szép tartalmas 
műsorokért köszönetet mondunk 
minden kedves résztvevőnek. Ezt 
követően került sor a vacsorára, ami a 
szokásos gazdag ragulevessel kezdődött 
és rétessel ért véget. 
A vacsora után idén nem volt 
beszélgetés sokan inkább a gyors 
hazautat választották… 
Köszönetet mondunk minden segítőnek, 
akik a lebonyolításban részt vettek. 
Reméljük jövőre többen leszünk, 
nagyobb kedvvel…!  
 
 



Márton nap 2014. 
 

Szeretnénk köszönetet mondani a Márton nap 
támogatásáért a Kapronczai családnak és a Haraszti 
családnak, akik a bort ajánlották fel. A Nikolics 
családnak és  Újpetre Község Önkormányzatának az 
anyagi támogatásért. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak szintén az anyagi támogatásért és a 
kisbuszért. És köszönet mindenkinek, anyukáknak és 
apukáknak, akik segítőként részt vettek a Márton napon. 
Felejthetetlen nap volt! 

Köszönjük! 
 

Az iskola tantestülete 

 
 

 

Újpetre község polgármestere és képviselő testülete mindenkit tisztelettel meghív és szeretettel vár 
 

december 12-én, pénteken, 17 órakor 
a 

MŰVELŐDÉSI HÁZBA 
 

TÁM LÁSZLÓ 
Prima-díjas fotóművész 

 

KARÁCSONYI 
AUDIO-VIZUÁLIS  MŰSORÁRA 

A  programban a már jól ismert alkotások mellett (betlehem, a régi Újpetre) szerepel több új, meglepetés-film is . 
 

Az Est vendégei :   JÁVORKA CSABA,  PALOTAI OTTÓ 
Mindketten meghatározó személyiségei községünknek, s munkásságuk a fotóművészt is megihlette.  

A róluk készített alkotások is bemutatásra kerülnek. 
  

                                                                                                Az est kötetlen beszélgetéssel és állófogadással zárul. 
 


