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Aranyi Gyuláné  

90 éves 

 

Aranyi Gyulánét 

(született Kocza Julianna) 
90. születésnapján szívből 
jövő jó kívánságokkal 
köszöntötte Petőfibánya 
Község Önkormányzata. 
Julika néni a jókívánságok 
mellé megkapta a 
Miniszterelnök Úr emléklapját 
a vele járó pénzjutalommal és 
az önkormányzat támogatását. 
Julika néni a Nógrád megyei 
Palotáson született 1932. 
március 29-én. A selypi 
cukorgyárban dolgozott a 
férjével együtt nyugdíjazásáig. 
Majd 6o évig éltek boldog 
házasságban, 2007-ben lett 

özvegy. 2011-ben költözött lányához Petőfibányára. Egy 
gyermeke, három unokája és három dédunokája van. Fiatal 
korában szeretett olvasni, sajnos mára a látása megromlott. 
Annak idején szinte az összes orosz és világirodalmi művet 
elolvasta. Fiatal korában szeretett kertészkedni.  
Mióta Petőfibányán lakik, a legkedvesebb időtöltése a 
dédunokákkal való foglalatosság lett. Születésnapján 
gyermeke, unokái és dédunokái halmozták el szeretetükkel.  
Julika néni, további jó egészséget és örömteli szépkort 

kívánunk! 

 

Köszönet a 
véradóknak! 

 

A petőfibányai 
Vöröskereszt 

Alapszervezete 
ezúton is szeretné 

megköszönni 
tagjainak (211 fő) a 

támogatását és a 
bizalmiak 

munkáját (8 fő), 
valamint 

mindazoknak a 
segítségét, akik 

önzetlen 
munkájukkal 

hozzájárulnak az 
Alapszervezet 
működéséhez! 

 
2021-ben 4 alkalommal szerveztünk véradást, mely 
segítségével több betegen sikerült segítenünk (irányított 
véradás keretein belül). A 2021-ben vért adott véradóinkat 
ismét megajándékoztuk. A 2020-as évi véradó találkozó a 
pandémia miatt sajnos elmaradt, így a többszörös véradóink 
kitüntetését csak a helyi véradáson tudtuk átadni 5 fő részére. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Benei Erzsébet 82-szeres 
véradónk támogatását, Fodor József 10-szeres véradónak és 
Kosztovics Attiláné 100-szoros véradónknak az önzetlen 
segítséget, akik a hatvani Területi Véradó Ünnepségen vették 
át a kitüntetésüket. Kovács Józsefné bronz fokozatban 
részesült kiemelkedő munkájáért. A többi 7 fő kitüntetett a 
decemberi véradáson vehette át kitüntetését, melyhez ezúton 
is szívből gratulálunk! A 2022-es évben is sok szeretettel 
várjuk mindazok jelentkezését, akik önzetlen felajánlásukkal 
segíteni szeretnék az arra rászorulókat! 

Tisztelettel: Kotrócz Józsefné 
 

Székely 
Istvánné  

95 évesen 
búcsúzott el 

 

Székely Istvánnét 

(született Kiss 
Anna) 2022.04.24-
én köszöntötte 
szívből jövő jó 
kívánságokkal és 
virágcsokorral 95. 
születésnapján 
Petőfibánya Község 
Önkormányzata.  
             A Versegen 
született, Kállóról 
származó Annuska 
nénit születésnapján 
családja köszöntötte. A háromgyermekes család 1958-ban 
költözött Petőfibányára Kállóról, férje cipész volt, ő pedig az 
Osztályozón helyezkedett el. Aktív vöröskeresztes tag és 
véradó volt. Születésnapján 5 unokája és 5 dédunokája 
köszöntötte. Hobbija a varrás és a kézimunkázás volt. A 
„papagáj-telep” Annuska nénije sajnos már néhány hete 
betegeskedett és az ünnepségen sem volt egészen jól. Talán az 

lehetett az utolsó kívánsága, hogy 
születésnapján még egyszer 
körbevegye szerető családja, s 
mindenkitől elköszönhessen. Annuska 
néni sajnos pontosan két hét múlva, 
május 8-án elhunyt. Emlékét ezúton is 
őrizzük, nyugodjon békében! 



a pályázatokról a http://www.petofibanya.hu/magyar_falu_program oldalon tudhat meg többet 

 
 

Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa 
 
2021.  novemberében került kiírásra a HS Lövész Kupa. A 
versenyen hagyományos rugós légfegyvert lehet használni. A 
versenyre 55 iskola és 11 szervezet nevezett. Nevezés feltétele a 
házi verseny kiírása, lebonyolítása volt. Az országot 3 régióra 
osztották és régiónként 150 főt hívtak meg. A háziversenyünkön 
11 fő vett részt és mind a 11 fő meghívást kapott a február 25-i 
debreceni elődöntőre. 
Egyéni eredmények: középiskolás lány: Godó Brenda III. 
181kör; középiskolás fiú: Hordós Zoltán 4. 182kör, Sebák 
Patrik 180kör 5.; középiskolás csapat II. 543kör: Godó Brenda, 
Hordós Zoltán, Sebák Patrik. 
Felnőtt férfi egyéni: Tuppa László III. 185kör, Nógrádi 
Norbert 6. 182.; Godó Gábor 10. 174; Tajti Tádé 13. 170; 
Volner László 14. 169.; felnőtt nő: I. Hordós Renáta 183., II. 
Hordós Zoltánné 182, 9. Godó Gyözőné 156kör. 
Felnőtt csapat: Tuppa László, Hordós Renáta, Nógrádi 
Norbert I. hely 550körrel.  
Megköszönjük az Önkormányzat által nyújtott támogatást 
utazásunkhoz, köszönet azon magánszemélyeknek, akik 
kölcsönöztek számunkra légfegyvert, hogy mindenkinek külön 
fegyvere legyen! 

Körmös Gáborné 

 
 

Újabb pályázataink nyertek 2022-ben 
 
2022 januárjában több sikeres pályázatot is beadtunk.  
Magyar Falu Program keretében 9.999.980Ft-ot nyertünk egy új 
közösségi tér kialakítására, melyben lesz pavilon, padok, új 
növényzet, kültéri óra. 
Ahhoz, hogy a pavilonban megpihenni vágyók megfelelőképpen 
oda tudjanak sétálni, pályáztunk a pavilonhoz vezető járdák 
építésére is, amelynek kivitelezésére 3.998.324 Ft-ot kaptunk.  
Ezen felül már el is kezdődött a 2016-ban elnyert Sportpark 
építése is, amely ugyanennek a közparknak a jobboldalán létesül. 
A 90 m2 területű C típusú sportparkot a BMSK Beruházási 
Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
építteti, amely az új közösségi tér és a játszótér közötti területen 
lesz. A gumi talajburkolatra legalább 8 db eszközt telepítenek, 
mely sporteszközökön a következő sportolási lehetőségeket lehet 
végezni: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, 
hasizom-erősítés, hátizom-erősítés, lépcsőzés, függeszkedés.  

Az izomfejlesztésre alkalmas gépeket valószínűleg a hosszabb 
nyári estéken fogják használni a fiatalok, így az Önkormányzat 
világítással látta el a fedett területet, illetve kamerát is 
felszereltetett. 
Nyertünk egy szolgálati lakás felújítására 4.999.990 Ft-ot, 
amelyből a Petőfi utca 2. I/2. szám alatt található 
pedagóguslakás lesz felújítva.  
Továbbá 14.997.996 Ft érkezett a Hatvani utca burkolatának 
felújítására. Ebből az összegből az utca utolsó, jelenleg 
eldeformálódott része kerül felújításra, az út padkát kap és az út 
egyik oldalán található csapadékvíz-elvezető árokmeder lesz 
rendbe téve. 
A négy elnyert pályázaton felül ebben az évben készül el a Liszt 
Ferenc utca teljes patkó alakú részének újraaszfaltozása, melyre 
19.999.951 Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.  
 
De a 2020-ban elnyert Selypi úti belterületi kerékpárút 
meghosszabbítására beadott pályázatunk is ebben az évben 
valósul meg, ugyanis az engedélyezési eljárás jelentősen 
elnyújtotta a kivitelezés megkezdését. Erre a munkálatokra 
13.109.187 Ft állami támogatás áll a rendelkezésünkre. Ha 
elkészül az új kerékpáútszakasz, akkor már nem kell az úton 
áthajtania a gépjárművek között a kerékpárosoknak, hanem 
egészen a CBA-ig lehet közlekedni.  
 
Mindezeken felül a tavaszi játszótéri nyitás is meglepetésekkel 
várta a kisgyermekeket, ugyanis a tavalyi MFP pályázatnak 
köszönhetően új játszótéri játékokkal gazdagodott a tér. Az új 
eszközök összértéke 4.998.720 forintot tett ki. Ebből az 
összegből 8 db új játszótéri játék telepítése történt meg. A régebbi 
játékok felújítását, majd az engedélyeztetési eljárás lefolytatását 
követően a hivatalos átadó ünnepséggel került a játszótér a 
kisgyermekek birtokába. Jó szórakozást kívánunk! 

 
 
Nemcsak a kicsik, de a „nagyok” is örülhettek tavasszal, ugyanis a 
Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány is pályázott a 
civilszervezetek részére 
kiírt pályázaton, melyen 
6.000.750 Ft-ot nyertek a 
mentőállomás külső 
felújítására. Az épület 
egyébként a Magyar 
Állam tulajdonát képezni, 
és sajnos évtizedek óta 
elhanyagolt állapotban 
volt, a mentősök 
áldozatos, önkéntes 
alapon korábban már végeztek az épületen kisebb-nagyobb 
felújítást, de ezzel a támogatással jelentősen megszépült az épület. 
 
A sok sikeres pályázat csak jobban lelkesíti a munkát, így 
természetesen folyamatosan készülnek az újabb pályázatok is. 
Jelenleg 2 belterületi útra készítjük a pályázatot, továbbá egy 
tájház kialakítására próbálunk jelentős összeget nyerni a 
közeljövőben. 



 

Településrendezés módosítása 

Még 2005-ben készült el egy településrendezési terv, amely szerint 
a jelenlegi Deák Ferenc utca mögötti régi játszótér területén 
családi házas övezetet alakítottak volna ki. Aztán ezt a tervet 
sajnos a 2008-as gazdasági világválság ellehetetlenítette, a svájci 
frankos hitelek bebukása után senki nem akart építkezni, a 
szociálpolitikai lakásépítési támogatást az akkori Kormány 
eltörölte, az építési telkek iránt csak 3 fő érdeklődött, így ennek a 
településrésznek a kialakítása nem volt racionális abban a 
gazdasági környezetben. A 2010-2019. közötti Képviselő-testület 
már ezeknek a kormányintézkedéseknek a hatására döntött úgy, 
hogy nem alakíttatja ki ezeken a területeken az építési telkeket, 
mivel nincs rá a lakosság részéről igény. Aztán az elmúlt években 
újonnan bevezetett családtámogatási formáknak köszönhetően 
mára egyre több az érdeklődő, aki szeretne Petőfibányán 
letelepedni, itt építeni családi házat. De a jelenlegi tervekben nincs 
önkormányzati építési telek a településen. Az építési telek iránti 
igény problémájának egyik megoldásaként a településtervező 
mérnök kidolgozta annak lehetőségét, hogy az Apci úton és a 
Fenyőfa utcában lévő nagyobb méretű ingatlanokat meg 
lehessen osztani – nyilván önkéntes alapon; illetve a régi 
terveket leporolva, a korszerű követelményekhez is igazítva a 
Deák Ferenc utca mögötti önkormányzati területeken, ha 
nem is az eredeti terveknek megfelelően, de ki lehet alakítani 
építési telkeket. Az új tervek értelmében lehetővé válik, hogy az 
itt építkezni vágyó fiatal hazáspárok a családtámogatásokat új 
építésű családi ház építésére igénybe vegyék, emellett a tervek 
újabb társasházak építését is lehetővé teszik, amennyiben valaki 
erre szeretne támogatást igénybe venni. 

Újabb kamerák „őrzik” a rendet Petőfibányán 
 

A tereket, parkokat, parkolókat nemcsak építjük, szépítjük, de 
őrizzük is. Őrizzük a felelőtlen emberektől, a vandáloktól, akik 
sajnos mindig, mindenhol előfordulnak. Ezért újabb 6 kamerát 
vásároltunk, így összesen már 34 kamera rögzíti mindazokat az 
eseményeket, elkövetőket, amelyek, akik nem kívánatosak a 
településen és akik vandalizmusát utólag mindenképpen büntetni 
kell. A kamerák felvételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kizárólag a Rendőrség használhatja fel utólag a bizonyítási 
eljárásban, amennyiben valamilyen szabálysértés, rongálás történik 
és azt bejelentik a Rendőrkapitányság, a Körzeti Megbízott vagy a 
Polgármesteri Hivatal felé. Kérjük, jelezzék, ha ilyet tapasztalnak! 
Az új kamerák a következő területeket figyelik: Sport utca - 
alagút déli bejárata; Tárna utca - alagút északi vége, 
parkoló; Selypi út 162 hrsz. kondipark; Dózsa György utcai 
parkoló; Liszt Ferenc utca 2. előtti tér; Liszt Ferenc utca 4. 
előtti közterület. 

Újabb parkolók épültek, de van-e értelmük? 
 
A Képviselő-testület az ötéves gazdasági programjának és a 2022. 
évi költségvetésének megfelelően idén is önerőből kezdett 
parkolókat kialakítani. Elsősorban olyan helyeken tette ezt, ahol 
nagyobb parkolási gondok voltak, illetve a lakók is igényelték, 
továbbá a lehetőség is adott volt. A Képviselő-testület ezektől azt 
várta, hogy több helyen is megoldódik az évtizedes probléma, 
utólag viszont úgy tűnik, hogy továbbra sem áll be mindenki a 
parkolóba, továbbra is mindenki a saját ablaka alatt akar állni, a 
közterületen. Éjszaka alig áll autó a Petőfi tér mögötti 
parkolóban, ahová mindhárom társasházból beállhatnának, de 
ugyanígy foghíjas a Dózsa György utcai parkoló is, ahol 
továbbra is inkább az autósok által betemetett árok szélén állnak 
meg a tágas parkoló helyett. Így szomorúan, de jogosan vetődik 
fel mindannyiunkban, és külső szemlélőkben is a címben szereplő 
kérdés, amely újabb kérdést vet fel: kell-e újabb parkolókat 
kialakítani, amikor a gyakorlatban nincs is rájuk igény? 

A hobbikertekről néhány gondolat … 
 
Egyre több lakossági megkeresés érkezik a Polgármesteri 
Hivatalba a Hobbikertekkel kapcsolatban. Vannak olyanok, akik 
életvitelszerűen ott élnek, oda építkeznek, bevezetik az áramot, 
kutat fúratnak, élvezik a természet adta örömöket, élvezik a tájat, 
a kilátást. Vannak, akik állatokat tartanak, növényeket 
termesztenek, olykor erőn felül is.  
S sajnos egyre többen vannak olyanok is, akik bár tulajdonukban 
van egy-egy hobbikert, egyre ritkábban látogatnak ki, ingatlanukat 
pedig teljesen elhanyagolják, s ezzel zavarják a többieket, 
lehetetlenné teszik a pihenni, kikapcsolódni vágyók nyugalmát, 
hiszen ezekről a kertekből átfutnak, átdőlnek a gondozatlan 
növények, olykor pedig nemkívánatos élőlények is megjelennek. 
Több kert kerítése előtt cserjék nőttek ki, melyek némely helyen 
még a gyalogos közlekedést is akadályozzák.  
Megkérünk minden hobbikert tulajdonosát, gondozza, 
ápolja tulajdonát! Ha nem is termesztenek benne semmit, 
legalább a gyomot, parlagfüvet, a kinőtt cserjéket rendszeresen 
vágják le, a szemetet időnként égessék el, ne hagyják, hogy a kert 
teljesen elgazosodjon!  
Külterületen is szabály, hogy a kerítés előtti területet is a 
kert tulajdonosának a kötelessége rendben tartani, még ha a 
földút Lőrinci Város tulajdona is! A hobbikertek külterületen 
vannak, így ott engedéllyel lehet égetni!  
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása miatt a 
továbbiakban nem engedély köteles, hanem bejelentés alapján 
végezhető a külterületi irányított égetés. Az illetékmentes 
bejelentést a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságánál 
(KRID azonosító: 100252144) kell megtenni az égetés előtt 
legalább 5 nappal az alábbi dokumentum kitöltésével: 
https://heves.katasztrofavedelem.hu/34446/iranyitott-egetes 
A bejelentés magánszemély esetén (https://epapir.gov.hu/) E-
papíron, postai úton vagy személyesen; cég esetében cégkapun 
keresztül nyújtható be. Az e-mailben érkező bejelentéseket sajnos 
nem fogadják el.  

 
Petőfibánya díszpolgára címre  

javaslatokat várunk 
 

„Petőfibánya Község Díszpolgára” és „Posztumusz 
Díszpolgára” cím annak a magyar állampolgárnak 
adományozható, aki Petőfibánya Község érdekében kifejtett 
kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével 
olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen 
hozzájárult Petőfibánya fejlődéséhez, értékei megóvásához, 
lakosai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.  
Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy 
életútjának, tevékenységének ismertetését; az elismerés alapját 
képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását; az 
előbbiekben foglaltak községi jelentőségének méltatását. A 
képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről minősített 
többséggel határozatban dönt. A javaslatokat e-mailben várjuk 
2022.06.20-ig az onkormanyzat@petofibanya.hu címre. 
 
ÁLLÁSAJÁNLAT - Betanított munkás - nyugdíjasok, 
kisgyermeket nevelők részére is! 
 
A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe keres 
betanított munkakörbe elsősorban rakodó és faipari 
munkásokat továbbá asztalost. A rugalmas munkaidőbeosztás 
miatt nők, kisgyermeket nevelő anyukák és nyugdíjasok 
jelentkezését is várják, a munka képzettséget nem igényel. 
Jelentkezni lehet a 06 30/9481-311 -es számon vagy a 
woodholz@t-online.hu címen. 



 

Ingyenes lakossági  
LED-csere program 

 
Petőfibánya is csatlakozott a CYEB 
Energiamegoldások Kft. 
programjához, amely ingyen 
biztosít LED fényforrásokat 
annak, aki a régi otthoni, 
energiapazarló izzóit le akarja cserélni! Ahhoz, hogy ingyenesen 
megkaphassa a fényforrásokat, a petőfibányai lakosnak 
regisztrálnia kell június 25-ig a CYEB weboldalán 
(https://app.ledcsere.hu/registration), ahol néhány perc alatt 
megtörténik a szükséges adatok rögzítése. A LED fényforrások 
használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában, és akár 
10 éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb 
hulladékot termel, mint az, aki hagyományos izzóval világít. Egy 
átlagos magyar háztartásban 20 db izzó található, mely a teljes 
villanyköltség közel 1/3-át jelenti. A https://ledcsere.hu/ 
weboldalon található kalkulátor segítségével néhány kattintással 
kiszámolható, éves szinten milyen megtakarítást eredményez, ha 
korszerű izzókkal világítunk otthonunkban.  

 
 

Közeledünk  
a több évtizedes 
garázsprobléma 
megoldásának a 

végéhez 
 
A sok egyeztetés, mérés, részletbefizet(get)és után végre 2022-ben 
újabb garázstulajdonosok válhattak már ténylegesen 
tulajdonosává az általuk birtokolt garázs alatti területnek, azaz 
rákerül(t) a nevük arra a tulajdoni lapra, amelyen a garázsuk áll. 
Áprilisban 140 db garázs adásvételi szerződése született meg, 
melyek a bejegyzés érdekében már a Földhivatalban vannak. 
Ugyanakkor az Akácfa utca végén lévő 15 db garázs esetében 
újabb nehezítő körülménnyel kellett szembesülnünk. Feltehetően 
amikor még Lőrinci kimérette ezeket a területeket garázsépítés 
céljából, mindkét garázssor végébe, a földmérést követően 
további garázsok épültek, az egyikre 4, a másikra pedig 5. Ezek 
viszont már nem a garázsépítésre kimért területekre, hanem a 
mellettük lévő közparkba épültek, amelyre garázst nem lehetett 
volna építeni. Így az ő esetükben meg kell várni, hogy az 
Önkormányzat által felkért földmérő elvégezze a garázsok 
tényleges helye szerinti ingatlanból a területátcsoportosítást, mely 
után a Földhivatal átvezeti ezeknek az alapterületét a 
garázsterületek közé. Amint a Földhivatal lehetővé teszi az 
értékesítést, a 15 tulajdonosnak a szerződéseket újra alá kell írnia. 
Mindezeken felül még 25 garázs maradt „érintetlenül”, azaz 
jelenleg még mindig az Önkormányzat a tulajdonosa a garázs 
alatti földterületnek. Többnyire olyanok, akik még nem fizették 
be a vételárat vagy nem írták alá a szerződést, de vannak olyan 
garázsok is, akik tulajdonosai egyáltalán nem jelentkeztek. Ezúton 
kérjük őket, mindenképpen vegyék fel az Önkormányzattal a 
kapcsolatot, hogy a tulajdonviszonyokat végleg rendezni tudjuk! 
Arra felhívjuk minden érintettnek a figyelmét, hogy minél később 
vásárolja meg az ingatlant, annál nagyobb költséggel kell 
számolnia, ugyanis van olyan terület, amelyen már csak egyetlen 
garázs tulajdonviszonya nem rendezett, így nincs kivel 
megosztania a felmerülő illetéket, költségeket! 
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