
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Halottak napja  
 

Így november tájékán mindenki kimegy 

szerettei sírjához és megáll emlékezni azokra, 

akik már nincsenek közöttünk.  
 

A sír előtt állva mindenki fejében megfordult 

már: vajon elég időt szenteltünk-e életükben 

szeretteinknek? Vajon kimutattuk-e 

szeretetünket?  
 
 

Ezen a napon minden más, Eszembe jutnak az együtt töltött napok, 

Újra mélyen érint meg a gyász. Fülemben újra megcsendült a hangod. 

Nincs már velünk együtt, Szinte látom minden mozdulatod, 

Kit ismertünk vagy szerettünk, Szinte látom minden mozdulatod, 

Ma lélekben újra együtt lehetünk. Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod. 

 
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, 

Ezek a fények világítsanak Neked. 

Örök világosságban, békességben nyugodj, 

Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod! 
 

 

Elkészült a kolumbárium! 

 

 

Elkészült pályázati forrásból és önkormányzati 

önrészből a kolumbárium. November 1-jén a 

megszentelése is megtörtént.  

 

 

 

Akik már látták, elismeréssel beszélnek róla. 

Valóban a szép ravatalozó és harangláb mellett a 

megépült kolumbárium is méltó dísze a gondozott 

temetőnek. 
 

 



Anyakönyvi hírek 
 

Született: 

Hergert Lili 2008. október 01-jén anyja neve: Ritz Helga 

Szabó Dominik 2008. október 09-én anyja neve: Trinter Emília 

Köszönet! 
 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Bocz Ernő temetésén megjelentek. 

      Köszönettel:  Bocz Ernőné 
   

 

Óvodai Alapítványi hírek: 

Tisztelettel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik hozzájárultak és segítették az 

Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítványt abban, hogy az 1-és 2 Ft-os pénzérméket az 

óvódának adták, gyűjtötték. A GYŰJTÉSBŐL: 51.000,-Ft jött össze. Az összeget 

természetesen a gyermekekre ill. eszközök vásárlására fordítjuk. 

Köszönettel a kuratórium nevében:   Erdeiné Csütörtök Teodóra 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a község területén megszaporodtak a 

kóbor, felügyelet nélküli kutyák. Az utcán csavargó kutyák a felnőttek 

és gyerekek testi épségét veszélyeztetik. Felhívjuk figyelmüket az 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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! 
 

Papírgyűj tés  a  sul iban  
 

Az őszi szünet előtt ismét megrendeztük az iskolai papírgyűjtést. Most is sok-sok kiló papír 

gyűlt össze az iskolaudvarban felállított konténerben. Ez az akció is hozzájárul gyermekeink 

környezettudatos neveléséhez, de nem utolsó sorban a több tonna papír egy kis 

osztálypénzhez is juttatja a gyerekeket. 
 

 

Kedves Újpetrei Olvasók! 
 

Az óvoda és iskola alsósainak közreműködésében Nov.11.-én Márton napi lampionos 

felvonulást szerveznénk a faluban. Aznap este 17.00-kor indulnánk az óvodából és iskolából, 

majd a felvonulás végén a Műv. házban összejönnénk egy teára, sütire. Kérjük a kedves 

szülőket a részletekről érdeklődjenek pedagógusainknál! A falubelieket pedig a házak előtt 

elsétálva énekkel köszöntenénk. A szervezők nevében.:  Erdeiné Csütörtök Teodóra 
   

 

TISZTELT FALUBELIEK! 
 

Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy az utóbbi időben mindenki 

sáros koszos autóval jár! Ez még nem is lenne olyan nagy baj, 

mert ez főként a készülő autópálya járműveinek bűne, viszont 

útjaink itt a faluban is olykor nagyon sárosak a betakarítást és az 

egyéb munkát végző járművektől, lovaskocsiktól. Ennek a 

következménye a fokozott csuszás veszély és persze a piszkos cipők.  

Kérjük az érintett gazdákat, amennyiben sarat hordanak fel az útra, azt takarítsák le, mint 

ahogy azt a törvény is előírja.   Előre is köszönjük! 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

- Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hivatalunkban az elsőfokú adóhatóság 

folyamatosan küldi a különféle adót nem fizetőknek a felszólításokat. 

 Kérjük a hátralékosokat, hogy fizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert az adózók 

hátraléka csökkenti az önkormányzat bevételét, ezáltal kevesebb pénzeszköz jut a 

település működtetésére és fejlesztésére. 

 Ahogy már tájékoztattuk Önöket, az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött 

önálló bírósági végrehajtóval a hátralékok behajtása ügyében, mely eljárás lefolytatásáról 

már szintén tájékoztattuk Önöket. 
 

- Kérem, hogy aki építési törmeléket kíván lerakni, a sportpálya alatti lerakóba rakja. Az 

elszállítást megelőzően keresse meg valamelyik képviselőt vagy a polgármestert, aki 

tájékoztatást ad a törmelék leborításának módjáról és helyéről. 
 

- Az orvosi rendelőben elkezdődik a vizesblokk felújítása. Ez idő alatt a háziorvos a 

rendelést az egészségház épületében tartja. A felújítás várhatóan 2008. november 23-ig 

tart. 
 

 

Jó tanácsok kéményseprőktől a fűtési szezon indításához 
 

Október eleje, közepe táján bizony előfordul, hogy a külső hőmérséklet szükségessé teszi a 

tüzelőberendezéseink bekapcsolását, begyújtását, hogy az „otthon melegét” saját bőrünkön is 

élvezhessük. Nagyon kellemetlen, ha ilyenkor különböző gondok, problémák jelentkeznek, 

főként, ha azok azonnal nem háríthatók el. A fűtési szezon indulását illetően jelentkezhetnek 

olyan problémák, melyeket magunk is meg tudunk oldani, de bizony olyan gondok is 

előfordulhatnak, melyekhez szakembert kell hívni és nem ildomos saját magunk kísérletezni. A 

kellemetlenségek egy részét bölcs előrelátással meg lehet előzni. 
 

Szilárd tüzelés (szén, fa) esetén a fűtési szezont megelőzően a következőkre kell figyelemmel 

lenni: 

- Széntüzelés esetén mindig a kazánunkra, kályhánkra a gyártó által előírt tüzelőanyagot, szenet 

vásároljuk meg. A tárolásnál lényeges, hogy száraz, de lehetőleg szellős helyet biztosítsunk a 

tüzelőanyagnak. 

A túl magas nedvességtartalmú szén nehezebben gyullad be és ég el, rontja a hatásfokot és 

mindezek mellett nagyobb mértékben szennyezzük a környezetünket. Arról nem is beszélve, hogy 

a kéményünk, tüzelőberendezésünk is idő előtt tönkre mehet. 

- A fatüzelésre még inkább igazak az előző gondolatok, nagyon lényeges a fa alacsony 

nedvességtartalma. Csak „légszáraz” fával lenne szabad igazán tüzelni. Ez 20% alatti 

nedvességtartalmat jelent, amit akkor érünk el, ha tűzifánkat 2 évig fedett, de szellős helyen 

tároltuk. Ez az esetek többségében nem történik meg, ezért ajánlatos a következő adag tűzifát 

odakészíteni a tüzelőberendezés mellé, addig is had száradjon (persze ez nem jelenthet gyújtási 

veszélyt). 

A legalkalmasabb fatüzelésre az akác, de az egyéb keményfák is megfelelhetnek. A fatüzelés 

kellemetlen velejárója lehet a kátrány, szurok kicsapódás a kéményben, vagy már a 

tüzelőberendezésünkben. 
 

A megfelelő tüzelőanyag beszerzése és tárolása mellett lényeges a tüzelőberendezésünk tisztítása, 

melyet jobb, ha szakemberre bízunk (kéményseprőkre, kandalló és cserépkályha építőkre). A nem 

megfelelően tisztán tartott kazán, cserépkályha, kandalló stb. rosszabb hőátadást, elégtelen 

kéményműködést, alacsony hatásfokot, nagyobb mértékű légszennyezést, energiapazarlást 

eredményez, és még sok kellemetlenség okozója is lehet. A fűtési szezont megelőzően 

tisztíttassuk ki tüzelőberendezésünket. Ha mindezt megtettük, már csak be kell gyújtani, és már 

meleg is van? Szerencsés esetben igen, de általában induláskor a füst visszafelé akar áramolni és 

nem a kéményen keresztül. Ennek leggyakoribb oka, hogy a kéménytest, a füstcső, a 

tüzelőberendezés és a bennük lévő levegő, víz „hideg”. Amíg a rendszer a működéséhez 

szükséges hőmérsékletet nem éri el, bizony a füst visszafelé áramolhat. Ilyen esetben célszerű a 



kémény alján található koromzsákajtót kivenni a helyéről és papírral, kevés aprófával 

előmelegíteni a kéményt, majd közvetlenül ezt követően kell begyújtani a tüzelőberendezésben 

(természetesen a koromzsákajtók lezárása után). 
 

Amennyiben a kéményünkben kátrány, szurok lerakódás van, az előző művelet elvégzése nem 

veszélytelen, hiszen ezek az anyagok be is gyulladhatnak, amitől nagyobb melegünk is lehet, mint 

szerettük volna. Célszerű ilyen esetben a kéményseprőt kihívni, bár neki évente kétszer kell 

ezeket a kéményeket tisztítani, de előfordulhat, hogy ez kevés. Egy biztos, amikor a kéményseprő 

munkavégzés miatt megjelenik, ne küldjük el, vagy beszéljük meg vele a megfelelő időpontot. 

Előfordulhat, hogy hiába fűtünk be, a koromzsákon keresztül a füst csak visszafelé áramlik. 

Ilyenkor vagy dugulás, vagy szűkület alakult ki a kéménykürtőben (madárfészek, madártetem, 

beköltözött méhek stb.), ekkor is célszerű soron kívül kihívni a kéményseprőt. A vegyes tüzelésű 

(szén, fa) kazánokban, kályhákban a szénréteget célszerű a föléje helyezett papír (begyújtós) 

aprófa meggyújtásával begyújtani és a tüzelőadagoló ajtón is kezdetben több levegőt adni, majd 

ahogy a szén kezd izzani, lassan csökkentsük a levegőnyílást (de nem szabad teljesen lefojtani, 

mivel az égéshez innen is levegő kell, nem csak a hamutér felől). 
 

A modernebb gáztüzelés esetén is érhetnek meglepetések minket, ha nem készülünk fel ezekre. A 

gáztüzelő-berendezések nagy része fél évig ki van kapcsolva (kivéve a vízmelegítőket, 

gáztűzhelyeket, combi berendezések melegvizet termelő egységeit), ezért aztán több dolog is 

előfordulhat. Ilyen érdekes dolog, hogy beköltözik készülékünkbe a pók és természetesen a 

fúvókákhoz. Ez elsősorban a külsőfali zárt égésterű fűtőberendezéseknél fordul elő, de a többi 

gáztüzelő-berendezésnél is bekövetkezhet. Ilyen esetben sem javasolt szakember mellőzésével 

törekedni a megoldásra. Célszerű még szeptemberben egy próbát tenni és így megelőzhető a 

meglepetés. Nem beszélve arról, hogy egy hirtelen lehűlés esetén egyszerre jelentkeznek a bajok 

és a gázkészülék-szerelők hirtelen „kevesen” lesznek, és csak napok múlva juthatnak el hozzánk, 

ami persze nem az ő hibájuk, hanem a mi feledékenységünk eredménye.  
 

Hiba lenne azonban csak a pók miatt kihívni a szervizes szakembereket. Célszerű évente legalább 

egy alkalommal átnézetni, beszabályoztatni, kitisztíttatni a gáztüzelő berendezéseinket. Igaz, hogy 

ez pénzbe kerül, de biztosan megtérül, hiszen javul a hatásfok, kevesebb gázt kell elégetnünk, és 

mégis ugyanolyan meleg lesz, nem beszélve a környezeti levegőnk kisebb szennyezéséről, hiszen 

az egészség a legdrágább.  
 

A kéményes gáztüzelő-berendezések esetén még inkább jelentkezhetnek a huzatproblémák 

induláskor, hiszen gáztüzelés esetén alacsonyabb füstgáz-hőmérsékletünk van, így kisebb a 

felhajtó erő (huzat) a kéményben. Itt is alkalmazható a „koromzsákajtó”-n keresztül történő 

bemelegítés (főleg igaz ez a gázégős cserépkályháknál). Célszerű induláskor ablakot nyitni, így 

egyrészt könnyebben jut el az égéshez szükséges levegő a tüzelőberendezéshez, másrészt, ha 

visszaáramlik az égéstermék, könnyebben felhígul, illetve kiszellőzik a lakás. 
 

A háztartásokban használatos kéményes gáztüzelő-berendezések 90%-a huzatmegszakítóval van 

ellátva. Ez vagy a készülék tetején, vagy a hátoldalán van kialakítva. A bekapcsolást követően 5-

10 perc múlva egy kis tükröt vagy üveglapot ehhez a nyíláshoz helyezve meggyőződhetünk arról, 

hogy nincs-e égéstermék visszaáramlás. Amennyiben az üveg vagy tükör párásodik, akkor 

égéstermék visszaáramlás van. Ilyen esetben kapcsoljuk ki a tüzelőberendezést, szellőztessünk és 

hívjuk a szakszervizt és a kéményseprőket. A földgáz eltüzelésekor keletkező égésterméknek 

nincs igazán jellegzetes szaga, de tartalmaz szénmonoxidot is, mely mérgező színtelen szagtalan 

gáz. Legyünk tehát óvatosak. A ma korszerű földgáztüzeléstől azonban nem kell félnünk, csak be 

kell tartani bizonyos szabályokat, óvintézkedéseket, ugyanúgy, mint bármely más tüzelési 

módnál. 
 

Fűtsünk akár szénnel, fával, földgázzal, PB gázzal, egy biztos, kérjük ki a szakemberek 

(szervizesek, kéményseprők, kályhások stb.) véleményét és gondozzuk a tüzelőberendezéseinket 

úgy, mint ahogy azt tesszük például az autóinkkal. Kis odafigyeléssel energiát, pénzt 

takaríthatunk meg és a levegőtisztaság-védelem érdekeit szolgálva egészségünket, vagyonunkat is 

óvjuk. 

 Leikauf Tibor 

 kéményseprő mester 
 


