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Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

Azt mondják a májusi eső aranyat ér, de egész hónapon keresztül, azért már ez kicsit soknak tűnik. Áprilisban még 
a szárazságtól szenvedtünk, májusban pedig csak esik és esik… A klasszikus tavaszból nem sokat kaptunk, sőt szinte 
semennyit, s máris itt a nyár, vagy itt kellene lennie! Akik jártak a Bánya úton, láthatták, elkezdődött az útfelújítás, 
melyet még kiegészít a padkázás és a település útjainak kátyúzása.  Pályáztunk az Apci útra, s ha nyerünk, akár még 
idén arra is új aszfalt kerülhet. Június 8-án tartja a Petőfibányáért Egyesület a 13. Bányász Emléknapot, melyre 
minden kedves lakosunkat invitálom. A program jó alkalom lesz arra, hogy kipróbáljuk a szabadtéri színpad előtti 
új térkő előnyeit, illetve ha elkészül, akkor a napvitorlát a tér fölött – csak süssön ránk a Nap! S ha már elméletileg 
itt a nyár, a szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést 
kívánok, s azt, hogy használják ki az évszak adta lehetőségeket a pihenésre, kirándulásra, üdülésre – ha egyszer 
megjön a jó idő! Több megkeresés is volt, hogy a Képviselő-testület hétvégén rendeletben tiltsa meg a fűnyírást. 
Megtárgyaltuk, de észszerűtlen az ötlet. Van rendeletünk, amelyben éppen azt szankcionáljuk, aki a telkén nem 
vágja le a füvet, az már abszurd lenne, ha azt is büntetnénk, aki egyébként egész héten estig dolgozik, és csak 
hétvégén tud kertet művelni. Arra azért megkérem a fűnyíró embereket, hogy legyenek figyelemmel környezetükre, 
szomszédjaikra, és ha az időjárás engedi, inkább szombaton nyírják a füvet, vasárnap pedig pihenjenek! A fűnyírást 
ne túl korán és ne túl későn ejtsék meg, illetve ha van elektromos fűnyírójuk, akkor inkább 
azzal oldják meg, amely jelentősen kisebb hanghatást bocsát ki. 

 

 

Nyári diákmunka” 
A Pénzügyminisztérium 
koordinálása mellett a 
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári 
diákmunka” elnevezéssel idén is indul a munkaerő-piaci 
program. 2 x 1 hónap időtartamra, 2019. július 01.-től 2019. 
július 31-ig, illetve 2019. augusztus 01-től 2019. augusztus 
31-ig a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó 
diákok foglalkoztathatók a települési önkormányzatoknál. A 
program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás 
támogatható. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali 
tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. 
Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes 
diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok 
befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a 
járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak 
érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét 
jelentő regisztrációja megtörténhessen.  
 
Buszjárat indul a temetőbe  
Az R-busz Travel felajánlásának 
köszönhetően 2019-ben is havonta egy 
alkalommal (többnyire a hónap 2. hetének szombati napján) 
ingyenes temetőbuszjárat indul 9:00 órakor a Fény üzletháztól a 
köztemetőbe, 11.00 órakor pedig vissza. Felhívjuk a szolgáltatást 
igénybe vevők figyelmét, hogy minden alkalommal érdeklődjenek 
a busz vezetőjénél a visszaindulás pontos időpontjáról. Mivel a 
buszsofőr nem helybeli és máshová is kell mennie, előfordulhat, 
hogy hamarabb kell visszaindulnia. A következő alkalom június 8-
án lesz. (következő indulások: VII.13.; VIII.17.; IX.14.; X.12.; XI.9.) A 
köztemető áprilistól szeptemberig 700-2000 óra között látogatható. 
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2019. 
2019-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje –  
június 11., 25.; július 9., 23.; augusztus 13., 27.; szeptember 
10., 24.; október 8., 22.; november 12., 26.; december 10., 
24. 
 

Elektronikai hulladékgyűjtés  
2019. június 27-én csütörtökön 8:00-
16:00 óra között; 28-án pénteken 
8:00-12:00 óra között elektronikai 
hulladék leadására lesz lehetőség a Fürdő épület oldalánál 
lévő bejáratnál (Bánya utca 5.). Várunk a legegyszerűbben 
megfogalmazva minden olyan elektronikai háztartási 
hulladékot, amelyből vezeték jön ki. (háztartási nagygép: 
hűtőgép, mosógép, tűzhely, főzőlap, mikrohullámú sütő, 
elektromos fűtőtest, ventilátor, képcsöves berendezés {DE 
CSAK ÉP MONITORRAL! összetört képcsővel rendelkező 
készüléket nem visznek el}, stb.; háztartási kisgép: porszívó, 
vasaló, kenyérpirító, olajsütő, daráló, óra, stb.; IT: 
számítógép, fénymásoló, számológép, vezetékes és 
mobiltelefon, stb.; elektromotorral hajtott szivattyú, 
barkács-, illetve kerti gép, fúró, fűrész, varrógép, fűnyíró, 
fűtésszabályozó, termosztát, akkumulátor, stb.  
 

Nyílt levél a „Felső” telepen élőkhöz 
Az előzményekről annyit, hogy a legutóbbi képviselő-testületi 
ülésre a felső telepen élő 23 lakos levélben fordult a testülethez, 
hogy oldja meg az ott tartózkodó kóbor macskák befogását, 
ivartalanítását vagy elvitetését. A Pénzügyi Bizottság és a 
Képviselő-testület is átbeszélte a problémát és az alábbi kéréssel 
fordul a lakókhoz: Magyarországon alig van állatmenhely, amely 
befogadná a macskákat, környékünkön egyáltalán nincs. A 
macskák esetében nem működik – vagy csak alig – az 
örökbefogadás. A Fehérvári Állatotthon oldalán olvastuk az alábbi 
cikket, melyet rövidített formában közlünk, a jó tanácsokat pedig 
érdemes a mi településünkön is betartani. 
(http://fehervariallatotthon.hu/hu/hir/kritikus-macskahelyzet) 
„A legnagyobb gond az, hogy az emberek nem látják át a 
problémát, azt hiszik, jót cselekszenek, ha kóbor cicát etetnek. 
Sokszor hiába magyarázzuk el a folyamatot, akkor is csak egy sóhaj 
a válasz és az: "De úgy sajnálom!" …  A tények: a macska magányos 
vadász, területét védi, az embertől viszonylag függetlenül is képes 
magát eltartani, rágcsálók és madarak vadászatával. A rágcsálók 
gyérítésével sokat segít és a madarak populációjában nem tud 
érzékelhető problémát okozni. Azzal is tisztában kell azonban lenni, 
hogy mindegyik kóbor macska valamikor az ember mellett kezdte 
életét, és később vált kóborrá. A felnőtt, több éve az utcán élő cica 
már elég tapasztalatra tett szert az életben maradáshoz. Az 
etetésük semmiképpen nem megoldás. Sőt! Aki az utcán eteti a 
cicákat, egy lavinát indít el. Ha a macska számára elegendő élelem 
áll rendelkezésre, akkor: 1. nem fog vadászni; 2. nem védi a 
területét; 3. energiáit a létfenntartás helyett a fajfenntartásra, 
vagyis a szaporodásra fogja fordítani! Mindezek együttes 
következménye az, hogy aki elkezdte 1 darab cica etetését, az 
hamarosan 5-10 majd 20-25 cicát fog etetni. Ekkor szoktak a 
menhelyhez fordulni, mondván, már nem győzik. Ilyen méretű 
állatállományt egyik menhely sem tud kezelni! Az állatokat csak 
etető embernek - aki a továbbiakban nem gondoskodik róluk, ha 
betegek lesznek nem tesz értük - azzal is tisztában kell lennie, hogy 
az utcán megszülető cicák 90 %-a nem éri meg az egy éves kort! 
Ez azt jelenti, hogy aki eteti az állatokat, az hozzájárul a 
szaporodásukhoz, de ahhoz is, hogy az állatok nagy részére a halál 
vár. A megszülető kiscicák nagy része beteg, férgesek, 
macskanátha vagy annál is súlyosabb fertőzés van bennük, a 
gyenge immunrendszerű állatokat külső paraziták támadják meg, 
az atka vagy a legyek beköpik őket, vagyis az állat váladékozó 
testrészére rakják petéiket. A kikelő peték (nyüvek) a bőr rágásával 
és toxin termelésével fájdalmat és a végén elhullást okoznak.  

Ezek az állatok mind az emberi felelőtlenség áldozatai … 
Szenvedésük megelőzhető, ha nem sajnálkozunk, hanem felelősen 
gondolkodunk. Mi tehát a megoldás? Ne etessék a kóbor cicákat, 
akkor sem, ha csak egy van, mert hamarosan sokan lesznek. Ha 
valaki befogad egy nőstény cicát, akkor ha az később leellik, akkor 
igenis gondoskodjon a szaporulatról, mert az már az ő felelőssége. 
Minél korábban-hamarabb ivartalaníttassák a cicát, akkor is, ha 
befogadott állat. A kijáró cicákra rakjanak legalább 
bolhanyakörvet, de még jobb a nyakörv bilétával, annak 
érdekében, hogy lássa mindenki, nem kóbor, van gazdája. … Az 
ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat! 
Több magyarországi településen, főleg a városokban a 
macskaetetésért akár több tízezres bírság is járhat. Ha a kóbor 
macskákat a közterületen vagy akár a lépcsőházban etetjük, 
nemcsak a macskákat szoktatjuk oda, de a patkányokat is. Már 
tavaly is kértük a lakosságot, hogy ne etessék a macskákat, mert 
egyúttal a patkányokat is odaköltöztetjük saját otthonunk 
közelébe! A májusi patkányírtás alkalmával az átlagosnál sokkal 
több fészket, patkánylyukat találtak az írtással megbízott 
szakemberek - különösen a társasházak mellett, ahol etetik a 
macskákat. A macska önellátó, ha nem kap enni, nem pusztul el, 
hanem elkezdi írtani az egereket, sőt az erősebb macska a patkányt 
is megfogja, ha nem is étkezési célból, de a vadászösztönének 
köszönhetően végez azzal is - ha nincs elkényelmesedve! A macska 
az a ragadozó, amelyik jól érzi magát gazda nélkül. Akinek van 
macskája, az azt is tudja, hogy mi nem a gazdái vagyunk, hanem a 
szolgái. Ha odabújik hozzánk hízelegve, akkor nem minket akar 
megörvendeztetni, hanem saját magát akarja kényeztetni. A kóbor 
macska ott tartózkodik, ahol van élelem, ahol etetik, ahol van egér, 
patkány, bogarak. Ha megszűnik az élelemforrás, nem fog 
ottmaradni, keres magának újabb vadászterületet. Amelyik 
macskának pedig már volt gazdája, és igényli az etetést, az fog 
keresni magának olyan családot, amely be is tudja fogadni – és 
nincs kutya! A macska rendkívüli fajfenntartási ösztönének 
megálljt parancsolni pedig csak ivartalanítással tudunk – 
természetesen ez utánajárással jár és sok pénzbe kerül, de utólag 
mindig megéri! Arra felhívnánk a figyelmet, hogy a macskák 
erőszakos elpusztítása bűncselekmény, nem ez a megoldás! Ne 
mérgezzék az állatokat, hiszen ezzel is bűncselekményt valósítanak 
meg, de már a méreg kirakása is kísérlet, mely szintén büntetendő. 
Mivel elvitetni, összefogatni a kóbor macskákat nem egyszerű és 
olyan cég sincs, aki ezzel foglalkozna, ezért egyelőre a lakosság felé 
az a kifejezett kérés, hogy ne etessék a kóbor állatokat (a 
macskákat és velük együtt a patkányokat)! A probléma és az 
emberi gondoskodás, a macskák iránti szeretet nem egyedi eset, 
nem csak a „felső” telepen élők gondolkodnak így, a társasházak 
mindegyikében találunk olyan lakót, aki időnként akár az erkélyről 
is kidobja a nyers élelmet az útra. 
A Képviselő-testület ezen felhívás mellett a legközelebbi testületi 
ülésen rendeletben szabályozni fogja a macskák etetésének 
szankcióit (közösségi együttélés alapvető szabályai). Ez alapján 
megsérti a jogszabályt az, aki közterületen macskát etet; és a 
vétkes akár több tízezer forintos 
büntetést is kaphat. De azt se 
hagyják figyelmen kívül, hogy a 
kóbor macskáktól elkapható 
betegségek száma száz felett 
van!  
 

Tisztelt Petőfibányaiak! 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket, amennyiben 
igényt tartanak további 
tájékoztatásokra is, szívesen állok rendelkezésükre!   

Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester  
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