
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                            Tisztelt Lakosság!  
 kóbor, felügyelet nélküli kutyák 
 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a község területén megszaporodtak 

a kóbor, felügyelet nélküli kutyák. Felhívjuk figyelmüket az 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselőtestületének az 

ebtartásról szóló  9/2003.(VII.19.) sz. rendeletének 4.§. (1.) 

bekezdésére, mely leírja, hogy az ebet a nap minden szakában a 

kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan 

megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb 

felügyeletével megbízott személy tartani.  

A 8.§.(1.) bekezdése értelmében szabálysértést követ el és 

30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendeletben 

foglalt rendelkezéseket megszegi. 
 

Kérjük az ebtartókat a fenti szabályok betartására! 
 

Gyakorlati bűnmeglőzési tanácsok 
 

Készítsen értékes tárgyairól házi leltárt, és lássa el 

jelöléssel azokat a tárgyait, melyek nem rendelkeznek 

gyári számmal. 

Értékeit egymástól elkülönítve helyezze lakásában 

biztonságba!  

Nagyobb mennyiségű készpénzt soha ne tartson 

otthonában, helyezze el pénzintézetben. 
 

Ha akár szórakozási akár munkavégzési céllal olyan 

helyen jár, ahol nagyobb tömeg gyűlik össze, ügyeljen 

táskájára, ruhájának zsebeire, mert a zsebtolvajok 

könyörtelenül kihasználják figyelmetlenségét. 
 

Ha lakókörnyezetében gyanúsan viselkedő személyekre, vagy ismeretlen gépkocsira 

lesz figyelmes, jegyezze fel a helyet, az időpontot, személyleírást, a személygépkocsi 

forgalmi rendszámát. 
 



  

Újra jelentkező probléma! 
 

Az előző évekhez hasonlóan az idén is 

jelentkező gondról szeretnék néhány 

szót szólni. 

A község nyugati részén, a 

Szentháromság köz és a COOP üzlet 

közötti szakaszon lakók gondja, hogy 

a patak és a házak közötti kertek 

műveléséhez a megközelítés nem 

megoldott. 

Ezt a problémát az okozza, hogy a 

patak partján (a kertek végében) 

térképileg hivatalosan kijelölt út nincs 

és nem is volt.  
 

Hosszú éveken át az volt a szokás, hogy a tulajdonosok a patak mentén kijárt úton 

közelítették meg a kerteket. A gond akkor kezdődött, amikor az egyik kert tulajdonosa 

nem engedte, hogy a kertje végében (a patak parton) átmenjenek a traktorok. A 

hivatalnak törvényi lehetősége nincs senkit arra kötelezni, hogy tűrje a gépek 

áthaladását a tulajdonában lévő területen.   

Az egyetlen megoldás – amiről már az érintetteket több alkalommal tájékoztattuk -, 

hogy az árok mentén minden tulajdonos biztosítsa a gépek áthaladását a régi szokás 

szerint. Ezt az önkormányzat már írásban is kérte minden érintettől a békés megoldás 

érdekében. 

A fentiek miatt kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy közösen, együtt 

találják meg gondjaikra a megoldást. 
 

         Spánné Csalos Beáta 

          körjegyző 
 

Bulvár Hírek 
 

 Hallották már…?!  

A Zeier Viki olyannyira tetszett, hogy már Peterdre is meghívást kapott, 

hát még mi lehet ebből?                         büszkék vagyunk! 
 

 Képzeljék …. 

Naaagy iskolás fiúk nem tudtak egy naagy sütőtököt az 

iskolai pálya budijába bedobni, de vajon oda nem mást 

kéne pottyantani …kérdezzétek meg ezt talán otthon. 
 

 Szörnyű… 

Motoros baleset a pécsudvardi elágazásnál……kérjük a helybeli 

versenyzőket vigyázzanak magukra , de ránk is ! 
 

 Már megint mozgalmas hétvége egyeseknek… 

Az Újpetrei Egyesület táncosai és zenekara a szökédi falunapon lépett fel 

 

 

Ja…októbertől rézfúvós oktatásra lehet újra jelentkezni és a 

gyereknéptánc is beindul ide is oda is várunk minden gyerkőcöt. 

 



  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- A képviselőtestület az Ady út elején közvilágítási lámpa kihelyezéséről döntött. 

 

- A szelektív hulladékgyűjtők ürítése az önkormányzatnak jelentős költséget 

jelent. Kérjük a lakosságot, hogy a műanyag palackokat zsugorítva 

(összenyomva) és a kupakot visszacsavarva dobják a gyűjtőbe. Igy sokkal több 

fér el és rikábban kell űríteni. 

 

- Az iskola alatti járda töredezett részét az önkormányzat dolgozói újból 

betonozták. Délután 5 óráig még őrizték is, de a félig megkötött betont másnap 

reggelre össze-vissza firkálták, a betont mélyen bevésve. Mivel ez már az előző 

betonozásnál is megtörtént szeretnénk tudni miért nem jó néhány újpetreinek, 

hogy a falu szépül.  

Szomorú látvány az iskola hátsó falán lévő kitört ablakok sorozata és az 

összetört csatorna. 

Kérek minden újpetreit, hogy aki látja a rongálásokat szóljon. Igy 

megismerhetné a falu, hogy kik azok akik tönkreteszik a község értékeit. 

 

- Mobilról mobilt hívni olcsóbb! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a körjegyzőség 

dolgozói már mobil telefonon is elérhetőek. Telefonszámaink: pénzügy 

30/6286780, adó és ügyfélszolgálat 30/6284778, körjegyző 30/6283419. 
 
 

A kéményseprők manapság is szerencsét hoznak? 
 

Sokszor teszik fel a kérdést, hogy honnan származik a mondás: „kéményseprőt látok 

szerencsét találok”. A magyarázat egyszerű és az elmúlt századokra vezethető vissza. 

Évszázadokkal ezelőtt az épületek többsége nád-, szalma-, illetve fazsindelyfedéssel volt 

ellátva és az épületek váza is sokszor fából épült, sőt az úgynevezett „patics” kémények fából, 

sártapasztással készültek, tehát igen gyúlékonyak voltak az épületek. Mindezek mellett 

leginkább fával fűtöttek, tüzeltek az emberek, melynek gyakori következménye volt a 

kémények, kemencék, tűzhelyek elszurkosodása, elkormosodása. Ez bizony komoly 

tűzveszélyt jelentett, hiszen az ilyen lerakódások könnyen lángra lobbantak (kéménytűz), 

melynek eredménye sokszor az épület leégése volt, ami akár falvak, városrészek 

pusztulásához vezethetett. Szerencséje volt annak, akihez elment a kéményseprő és a kátrányt, 

szurkot lekaparta a kémények, tűzhelyek faláról és így megelőzte a tűzvészt. Tehát 

kéményseprőt látott, szerencsét talált az aki beengedte a füstfaragót a lakásába. 

Napjainkban ez a „szerencsehozatalt megalapozó munka” már ritkábban fordul elő, nem 

beszélve arról, hogy a modern építőanyagok lényegesen biztonságosabbak, kevésbé 

gyúlékonyak.  

Nem csak a kémények, tüzelőberendezések, építési anyagok változtak meg, hanem a 

kéményseprők szerencsehozatalának magyarázata is. Mint minden a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás is sokat változott az elmúlt évtizedekben. Alkalmazkodnia kellett a modern 

technika adta feltételekhez és a seprés, tisztítás, szurok lekaparás mellett előtérbe kerültek az 

ellenőrzési, megelőzési feladatok. Manapság a kéményseprő akkor hoz szerencsét, ha engedik 

elvégezni munkáját, azaz például a gáztüzelő-berendezések kéményeit, égéstermék-elvezetőit 

és az égéstermék maradéktalan eltávozását ellenőrzi. Ezzel a munkájával életeket menthet 

meg, anélkül, hogy ez sokszor látványosan igazolható lenne. Sajnálatos, de a téli időjárás 

függvényében hazánkban évente 30 – 40 ember hal meg szénmonoxid mérgezéstől és sokan 

szenvednek kisebb nagyobb mérgezést, ami lehet, hogy csak egy kis fejfájással jár együtt. 

 Ez utóbbi több esetben migrénnek, frontátvonulásnak tűnik, pedig nem a fájdalomcsillapító a 

megoldás, hanem a kémények, tüzelőberendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása.  



  

A legmodernebb gáztüzelő-berendezések is termelnek kisebb-nagyobb mennyiségben 

mérgező szénmonoxidot, ami az égéstermékkel együtt színtelen, szagtalan és nagyon 

mérgező. A kéményseprő évi egyszeri ellenőrzésével manapság is szerencsét hozhat - most 

már modern értelemben – annak, aki beengedi lakásába. Egy ilyen kéményellenőrzés, szükség 

szerinti tisztítás gáztüzelés esetén évente mindösszesen 1.264,- forintba kerül (egy hónapra 

vetítve, 105,- forint), ami elenyésző a nyújtott biztonságért. 

Nem kell megrendelni az ellenőrzést, tisztítást, hiszen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

mindenki számára kötelezően Törvény, Belügyminisztériumi és Megyei Közgyűlési rendelet 

írja elő, így a kéményseprő mindenkit, akinek kéménye van (gáztüzelés esetén évente egyszer, 

szilárd tüzelés esetén évente kétszer) felkeres és elvégzi a feladatát.  

Engedjük be hát lakásunkba a kéményseprőt és ne csak a törvényi kötelezés miatt,  

hanem saját és embertársaink jól felfogott érdekében is, had hozzon hát ma is szerencsét a 

kéményseprő. 

Ez év január elsejétől kezdődően a Baranya megyei Közgyűlés döntése alapján az 

elkövetkező tíz évben Újpetrén és a környező településeken Leikauf Tibor kéményseprő-ipari 

közszolgáltató irányítása alatt látják el a körzetes kéményseprők a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásokat. A korábbi körzetmester Seregi Sándor nyugdíjba vonult, ezért nem 

folytatta tevékenységét.  

Leikauf Tibor 49 éves, 27 évi szakmai múltra tekinthet vissza és kéményseprő-mesteri 

végzettsége mellett épületgépész üzemmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, E.U. energia 

auditor az egyéb szakmai végzettségei mellett. Jelenleg a Baranyai Kéményseprők 

Ipartestületének Elnöke és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének 

Alelnöke. Mindezek alapján elvárható, hogy szakmailag megfelelő szinten történik a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás irányítása a jövőben is. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ügyfélforgalma Pécsett (7622) a Siklósi u. 58. sz. alatti 

irodában történik (ahol külön parkolási lehetőség várja az ügyfeleket) az alábbi időpontokban: 
 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: 

- hétfő, kedd, szerda, csütörtök - 08°° - 12°°  

- péntek – 08°° - 11°°, szerda – 13°° - 17°°. 
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 

- Tel: 72 /414 - 711, 414 -774, Fax: 72/ 549 - 383, Mobil: 30/93-79 - 969,  

- e-mail: leikauf@vipmail.hu 
 

Újpetre körzetes kéményseprője: Erb Ármin kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó 

szakmunkás, akit munkaidőben a 30 – 2756 – 341- es telefonszámon lehet elérni. 

A kéményekkel kapcsolatos ügyeket, megrendeléseket, bejelentéseket - az építési 

engedélyezési eljárások kivételével – postán, faxon, telefonon, e-mailen, sms-en keresztül el 

lehet intézni, tehát ezért senkinek sem kell Pécsre utaznia, de minden hétfőn délután a 

Kozármislenyi városházán az építési előadó irodájában is tartanak ügyfélfogadást. Az építési 

engedélyezési eljáráshoz szükséges kéményseprő-ipari nyilatkozat kiadásához az 

engedélyezési tervdokumentáció egy példányát le kell adni a fenti pécsi, vagy kozármislenyi 

irodában, ezért ez az egy olyan szolgáltatás, amiért fel kell keresni az ügyfélszolgálatot. 

Tehát csak az ingatlan tulajdonosokon múlik, hogy manapság is szerencsét hoz-e a 

kéményseprő, engedjük hát be lakásunkba bizalommal a füstfaragókat, hiszen munkájukat 

mindannyiunk egészsége és vagyonának biztonsága érdekében végzik. 

 

 Leikauf Tibor 
 kéményseprő mester 

 épületgépész üzemmérnök  

 környezetvédelmi szakmérnök 

 EU energia auditor 
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