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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
Egy kellemes hírt szeretnék közölni Önökkel. Augusztus 1-től a szociális ebéd, az ebédkiszállítás és a gondozási díj is jelentős 
mértékben csökken településünkön. Azt szeretnénk, hogy azok, akik igénybe szeretnék venni ezeket a szolgáltatásokat, ne 
nagyon terheljék meg pénztárcájukat! Az Óvoda konyháján az ebédet garantáltan friss alapanyagból készítik jó minőségben, 
melynek a mennyisége is bőséges. Aki nem tud az ebédért menni, az is ki tudja fizetni az ebédkiszállítást, és aki gondozásra 
szorult, az is bátran kérje házigondozónk segítségét. Az árak magukért beszélnek! Remélem, hogy minél többen élnek az 
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal! Bővebben lentebb olvashatnak az árcsökkentésekről. Nagy örömömre szolgált, 
hogy ismét volt Baptista-tábor a gyerekeknek, és közel 150 gyermek élvezhette a Szabadidőközpontban azt az egy hetet, amit 
megteremtett számukra a gyülekezet. Ezen a héten szintén baptista szervezésben mintegy 30 gyermek baseball táborban 
sportol a sportcentrum területén. Ezúton is köszönet az Önkormányzat nevében a szervezőknek és a segítőknek! A nyár tombol, 
kánikulával, az országban több helyen szuperviharral. A híradásokban megdöbbentő, milyen erővel képes elvinni házak tetejét 
a néhány perces vihar, az pedig még megdöbbentőbb, hogy a károsultaknak alig van biztosítása. A klíma és az éghajlatunk 
változása egyre inkább azt vetíti előre, hogy rendszeres lesz a szélsőséges időjárás, melyet kivédeni nem lehet, viszont a károk 
mérséklése érdekében szükséges bizonyos lépések megtétele. Így többek között nem árt rendszeresen ellenőrizni az 
ingatlanunk állapotát, az építmények tetőszerkezetét, a faszerkezetek korhadt állapotát, és persze mindenképpen érdemes 
biztosítást kötni. Viszont a jó időjárás minden percét ki kell használni, fel kell töltődni, hiszen ebben a rohanásban majd csak 
azt vesszük észre, hogy itt az ősz. Remélem, hogy mindenkinek van egy kis üdülésre, kikapcsolódásra ideje, vagy egy-egy hétvégi 
strandolásra! Muszáj egy kicsit magunkkal is foglalkozni, mert életünk csak egy van, és azt nem szabad elkótyavetyélni. 
Használják ki a nyár adta lehetőségeket és pihenjenek sokat! Élményekben gazdag szünidőt és szabadságot kívánok 
mindenkinek!  

 

Óriási mértékben csökken a szociális étkezési 
térítési díj, az ebédszállítás és a házi 

segítségnyújtás díja augusztus 1-jétől! 
 
A Képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetési törvényben biztosított 
lehetőséggel élve júliusban felülvizsgálta a 
szociális étkezéssel kapcsolatos térítési 
díjak összegét, és úgy döntött, hogy azokat 
jelentős mértékben csökkenti. A cél 
egyrészt, hogy egészéges, jó ízű és friss 
alapanyagból készült, és alacsony áron 
kínált ételek kerüljenek az azt igénybe 
vevők asztalára, és a gondozást igénylők is 
meg tudják fizetni ezt a fajta szolgáltatást.  

 

Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja: 

 

- 600 Ft helyett              bruttó 250 Ft/ebéd  
 

Az ebéd kiszállításának díja: 

 

- 260 Ft helyett             bruttó 100 Ft/ ebéd 
 

A házi segítségnyújtás egy órára eső díja:  

 

  -      750 Ft/óra helyett       bruttó 300 Ft/óra 

 
A szolgáltatást jelenleg is igénybe vevők a térítési díjak 
csökkenéséről még júliusban határozatban értesülnek. Akik 
viszont szeretnék már augusztus 1-jétől megigényelni az 
étkezést, a kiszállítást vagy a házi segítségnyújtást, azok 
legkésőbb július 27-ig kérelmezzék a szociális ügyintézőnél 
a Polgármesteri Hivatalban!  
 

 
Új Rendőrünk 
Végh Szabolcs 
r.zászlós 
Júniusban már 
tájékoztattam a 
lakosságot, hogy 
Nagy Endre 
főtörzsszászlós 
körzeti 
megbízottunkat 
előléptették, 
szolgálatirányító 
parancsnok lett 
Hatvanban. Ezért Endrét már ne keressék, ha rendőri 
intézkedést szeretnének, illetve közbiztonsággal 
kapcsolatos problémájuk van! Az új körzeti megbízottunk 
Végh Szabolcs rendőr zászlós, rózsaszentmártoni lakos. 21 
éve hivatásos rendőr a Hatvani Rendőrkapitányság 
állományában. 1996-2009. között járőr volt Hatvanban, 
2009-2012. között Apcon KMB-s, 2012-2017. között pedig 
Ecséden KMB-s. Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal 
földszinti KMB-irodában minden hónap első hétfőjén 8-10 
óra között. Egyébként telefonos egyeztetéssel bármikor 
elérhető, telefonszáma: 20/776-8096. {email: 
gonzo0509@freemail.hu} Ha mégsem lenne elérhető: 112-
es segélyhívón tehetnek bejelentést. 
 

Buszjárat a temetőbe 
A busz augusztus 5-én szombaton 
9:00 órakor a Fény üzletháztól indul, 
11.00 órakor pedig vissza. (következő 
indulások: IX.2.; X.7.; XI.4.) A 
köztemető áprilistól szeptemberig 700-
2000 óra között látogatható.  
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Újítsuk fel közösen július 29-én a játszóteret! 
Július 4-én a játszótéri eszközök javításával megbízott cég 
elvégezte a munkát! A korhadt tartóoszlopokat, farészeket és az 
elszakadt köteleket kicserélték, pótolták a leszakított műanyag 
fedőkupakokat. A vállalt munkából egyedül a hinták ülőkéit nem 
sikerült a meglévő láncokhoz illeszteni, így azokat teljes egészében 
cserélni fogják, arra még várni kell. A játszótéri eszközök javítása 
és felülvizsgálata eddig 721.119 Ft-ba került. Az eddig lezárt 
csúszda használható, de természetesen csak saját felelősségre, és 
szigorúan szülői felügyelet mellett. Arra kérünk mindenkit, hogy 
óvja a játékokat a külső sérülésektől, illetve ha valamilyen 
megrongálódást, veszélyhelyzetet tapasztal, azt jelezze felénk! Sok 
szülő jelezte, hogy a napozó fölött nincs árnyék, ezért a gyermekek 
nem tudnak homokozni. Felkértünk néhány céget, hogy találjanak 
ki valamilyen megoldást az árnyékolásra, de erre még várni kell. A 
játszótéri eszközök közös festését július 29-ére tervezzük. (Esős 
időjárás esetén augusztus 5-ére.) A munkához szükséges 
eszközöket az Önkormányzat biztosítja. A munka szervezése 
érdekében részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezze a 
37/387-303-as, vagy a 30/190-0022 hivatali telefonon, vagy az 
onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címen, illetve személyesen. 

 
Zöld területen / parkban 
parkolás!? 
A Fény üzletház és a Művelődési 
ház közötti parkban, a 
zöldterületen parkolni tilos! 
Különösen azért, mert nem 
parkoló, hanem park, és ha úgy 
érzik, nem is látszik, hogy az a rész park lenne, hiszen fű sem nő 
rajta, az azért van, mert a szabálytalanul parkolók napokra, sőt 
hetekre otthagyják autóikat, azok alatt kiszárad a fű, illetve a nagy 
súlytól teljesen tönkremegy. Egy ideig még türelmesek voltunk, 
eddig figyelmeztettük, felszólítottuk a park növényzetén, a 
sövénybe parkolókat, hogy álljanak el onnan, de mindig újabb és 
újabb autók jelennek meg, akiknek tulajdonosai tudomást sem 
vesznek arról, hogy az egy park vagy legalábbis parkként funkcionál 
és nem parkolóként! Hatvanban és más városokban is súlyos 
büntetéseket rónak ki hasonló szabálytalanságért. Akik pl. a 
hatvani kórház melletti parkban próbáltak már parkolni, azok 
ismerik az eljárást és a büntetési tételeket. Kérünk mindenkit, 
tartsa tiszteletben a parkokra vonatkozó szabályokat és adjanak 
lehetőséget a zöld növényeknek az újjáéledésre! A nyári 
időszakban több lehetőség is van a parkolásra, ne a park 
növényzetét rongálják! 

 
Betanított munkásoknak álláslehetőség  
A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe keres 
betanított munkakörbe elsősorban rakodómunkásokat, faipari 
munkásokat, asztalosokat. Nők és nyugdíjasok jelentkezését is 
várják. Jelentkezni lehet a 06 30/9481-311 -es számon vagy a 
woodholz@t-online.hu címen. Elvárások: rugalmasság, 
terhelhetőség. Rugalmas munkaidőbeosztás, prémiumlehetőség. 

 

Napozni jó, de veszélyes!  
Ne feledje: A fényvédők helytelen használata fokozza a bőrrák 
kockázatát! Ahhoz, hogy a gyártó által garantált fényvédelem 
meglegyen, viszonylag jelentős mennyiséget kell felkenni a bőrre a 
kenőcsből. Esztétikai okokból ez azonban rendszerint nem történik 
meg. Így nagyon kevesen használják előírás szerint a fényvédőket, 
de abban a tudatban tartózkodnak a napon, hogy megtették a 
szükséges óvintézkedést. Csökkenti a védelmet az is, hogy a 
fényvédő krémet napközben letöröljük, leizzadjuk, vagy fürdés 
után nem kenjük be magukat újra. A téves biztonságérzet miatt a 
fényvédőt használók többet vannak kint a napon, kevésbé 
védekeznek máshogy is, mint akik már eleve kerülik a túlzott 
napozást, így számukra nagyobb a leégés és a bőrrák 
kialakulásának kockázata. A fényvédelemmel kapcsolatban tehát 
ma már nem a fényvédő kenőcsök használata áll az első helyen, 
hanem a napfény fizikai kerülése, a ruházattal, kalappal és egyéb 
módon való védekezés és csak ezután jönnek a fényvédők. 
Néhány hiedelem a napozással kapcsolatban 
A napbarnított bőr nem egészséges! A barnulás 
bőrünk védekező reakciója, mellyel az UV 
sugárzás további káros hatásaitól kíván 
megvédeni. A lebarnult bőr nem véd a 
napsugárzás ellen! A lebarnult bőr a fehér bőrűek számára csupán 
4-es faktorú krémnek megfelelő védelmet nyújt. Felhős napon is le 
lehet égni! A napsugárzás 80%-a át tud hatolni a vékony 
felhőrétegen. A fátyolos égbolt inkább növeli az UV sugárzás 
erősségét. Vízben is le lehet égni! A víz csak minimális védelmet 
jelent a napsugárzás ellen, és a vízfelületről való fényvisszaverődés 
növeli az UV expozíciót. A téli UV sugárzás is veszélyes! Télen 
általában kisebb az UV sugárzás mértéke, de a hó majdnem 
teljesen visszaveri a napsugárzást, megkettőzi a sugárzás 
erősségét, különösen a magas hegyekben. A napvédő krémek nem 
védenek meg teljes mértékben, így nem napozhatunk jóval 
hosszabb ideig! A napvédő krémeket nem azért kell használnunk, 
hogy több időt tölthessünk a napon, hanem hogy védjük magunkat 
arra az időre, amikor elkerülhetetlen, hogy a napon tartózkodjunk. 
A védő hatás attól függ, hogy helyesen alkalmazzuk-e a krémet. Ha 
rendszeresen megszakítjuk a napozást, attól még leégünk! Az UV 
sugárzás hatása összeadódik a nap folyamán. Ha nem érezzük a 
nap forró sugarait, nem jelenti azt, hogy nem égünk le! A leégést a 
Nap olyan sugárzása okozza, amit nem lehet érezni. A 
melegérzetet a Nap látható és infravörös sugarai keltik, nem a 
leégés szempontjából veszélyes UV sugarak. 

 
Támad a parlagfű!  
Ne feledjék, hogy minden földhasználó 
köteles az ingatlanán a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt az állapotot - 
gyomlálással, kaszálással vagy vegyszeres 
irtással - a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani! A NÉBIH elkezdte az 
ellenőrzéseket. A parlagfűvel szennyezett területeket idén 
már drónokkal is keresik, így jóval olcsóbb és egyszerre több 
területet lehet felkutatni. Ajánlott kaszálási időpontok: 
07.10-14.; 08.7-11. Az egészséges környezet biztosítása 
érdekében közös célunk Petőfibányán is, hogy a parlagfű 
elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése 
miatt megakadályozzuk! A https://pbr.nebih.gov.hu 
internetes oldalon a Vidékfejlesztési Minisztérium, a NÉBIH 
és a FÖMI honlapján kialakításra került a parlagfű 
bejelentésre szolgáló felület, amely felületen regisztrációt 
követően a bejelentő otthoni interneteléréssel megteheti 
bejelentését.  

 
 

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

Tisztelettel: 
 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 
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