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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
2017. év utolsó hírlevelét olvassák, melyben még sok fontos információt osztunk meg Önökkel. Remélem, hogy ez az év sem 
telt el hiába, sok örömet és boldogságot tudhatunk magunkénak, igaz, hogy voltak szomorú dolgok is, de ezeket az év végére 
el kell felejtenünk! Az év hátralévő részében azt kívánom minden községi lakónak, hogy csak jó történjen vele, pihenje ki az év 
fáradalmait, és megújult erővel kezdje az új évet! A december hónap még azért tart meglepetéseket, amivel kedveskedünk 
Önöknek. Kérem, hogy vegyenek részt az évvégi ünnepi eseményeken, hogy együtt ünnepeljük, beszélgessünk még egy jót!  
15-én lesz a községi karácsony, a hagyományos vendéglátással. A színházterem már teljes pompájában várja a kedves ünnepelni 
vágyókat a gyönyörű karácsonyfával, melyet az idén Katona Józsefné Szabadság utcai lakosunk ajánlott fel. Köszönjük! 
Kívánom, hogy a Jézuska tegye boldoggá az év hátralévő részét! A magam részéről minden Petőfibányán élő embernek békés, 
boldog Karácsonyt, és még boldogabb új évet kívánok! Teljenek az ünnepek szeretetben, békességben! 
 

 
Ügyeleti ellátás: Albert Schweitzer Kórház Hatvan, Balassi B. út 
16. hétfő-csütörtök: 17:00-08:00 óra; péntek: 12:00-08:00 óra; 
hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-08:00 óra. Az orvosi 
ügyelet telefonszáma: 0670/370 3104. 

 

Többször is járt az önkormányzati Mikulás! 

Többször és több 
ajándékot is hozott 
az önkormányzati 
Mikulás az iskolás és 
az óvodás 
gyermekeknek; de a 
fasegélyt is 6-án 
hordták, így több 
családban is nagy 
örömöt jelentett az 
ajándékozás. 
December 6-án 
délelőtt az 
óvodások egy-egy 
játékos feladat 
megoldásával 
kiszabadították a 
Mikulást, aki ezután 
megajándékozta az 
apróságokat. Majd 
ezt követően az 
iskolába ment, ahol 
szintén minden 
iskolás kapott egy 
csomagot és egy doboz szaloncukrot. Ebben az évben az 
Önkormányzat jobb gazdálkodásának köszönhetően a szociális 
támogatásokból megmaradt összeget fordítottuk arra, hogy a 
szokásos csomag mellé a Mikulás egy doboz Stühmer 
szaloncukrot is tudjon adni.  

 
Változás a gyermekorvosi rendelésben 
Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos jelezte felénk, hogy 
decemberben is távol lesz, ezért a gyermekorvosi rendelőben 
december 15-ig más gyermekorvosok helyettesítik, a 
betegrendelés pedig az alábbiak szerint módosul: 
Hétfőn:  Petőfibánya -  14.00 - 15.30 Dr. Harmat Enikő 
Kedd:  Apc -   14.00 - 15.30 Dr. Tokai Piroska 
Szerda:  Petőfibánya -  11.30 - 13.00 Dr. Harmat Enikő 
Csütörtök: Lőrinci -  8.00 - 11.00 Dr. Tokai Piroska 
Péntek:  Apc -   11.30 - 13.00 Dr. Harmat Enikő 
Tanácsadás: 
Hétfő: Petőfibánya -  13.00 - 14.00 Dr. Harmat Enikő 
Kedd: Apc -   13.00 - 14.00 Dr. Tokai Piroska 
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Elkészült a petőfibányai közút 
A Magyar Közútkezelő Zrt. a kezelésében lévő 2402-es számú közút 
(Selypi út) petőfibányai belterületi szakaszának felújításával 
december 8-án elkészült. A településtáblától tábláig új utat 
kaptunk, a külterületi részt a hideg tél elmúltával fogják befejezni. 
Sikerrel járt a kérésünk és a MÁV Zrt. tavasszal felszedi a Zagyva 
híd előtti vasúti szakaszt. Amint azt láthatták a Fény előtti 
betonozott részt is leaszfaltozták, ebből a gépjárművek részére 
parkoló lesz, melyhez a táblák nemsokára kikerülnek. Arra kérjük 
az itt parkolókat, legyenek figyelemmel a többiekre, illetve a közút 
forgalmára és ne hagyják egész napra vagy napokra ott az 
autójukat. A parkoló tehergépjárművek parkolására nem alkalmas, 
mivel alatta csatorna húzódik, amely a nagyobb teher alatt 
beszakadhat! 
 

15.000 forintos támogatás a kisgyermekes szülőknek 
A gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való 
hozzájárulás céljából nyújtható települési támogatásként 15.000 
Ft összegben egyszeri támogatást vehettek át december 4-én a 
petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező 0-3 éves gyermekek 
szülői. Aki még nem vette át az összeget, az legkésőbb 14-én 
veheti át. Akik az utolsó időpontban sem veszik át a támogatást, 
azok később már nem vehetik fel az összeget, mert a határidő 
jogvesztő! Azok viszont, akiknek ezt követően születik meg 
gyermekük, minél előbb jelezzék ezt a Polgármesteri Hivatalban!   
 
Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 
December 15-ig még várjuk a tüzelősegélyre a kérelmeket! 
Rendkívüli települési támogatásban részesülnek mindazok, akik 
esetében az egy főre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg 
a 45.600 Ft-ot, illetve egyedül élők esetében az 59.850 Ft-ot. Erre 
a tűzifasegélyre azok is adhatnak be kérelmet, akik már ebben az 
évben 3 alkalommal kaptak rendkívüli települési támogatást. 
Tűzifa-támogatás esetén lakásonként, háztartásonként – 
függetlenül a benne élő lakók, illetve családok számától – csak egy 
kérelem nyújtható be, illetve egy személy részesülhet 
támogatásban, valamint szükséges, hogy a kérelmező 
rendelkezzen tüzelésre alkalmas berendezéssel. A kérelem 
(formanyomtatvány) beadásának alkalmával mindenképpen 
egyeztessenek a szociális ügyintézővel, ugyanis a hiányosan 
benyújtott kérelmeket a Pénzügyi Bizottság nem tudja elbírálni, 
hiánypótlás esetén pedig hónapokkal is elcsúszhat a tüzelő 
érkezése. 

Benyújtási határidő: december 15.! 
 

Avar és kerti hulladék égetése      H É T F Ő 
Az égetésre meghatározott legközelebbi időpont: december 18, 
hétfő! A Képviselő-testület kérése az, hogy este 20:00 órakor már 
ne legyen nyílt láng, vagy füst a településen, addigra mindenki 
fejezze be ezt a tevékenységét, a tüzet pedig megfelelően oltsa le! 
(További időpontok: I.8.,22., II.5,19.; III.5.,19.; IV.9.,23.)   
 

Kérdőív az Apci út lakóinak 
A Képviselő-testület megismerve az Apci út lakóinak kérdőíven 
adott véleményét, november 29-én úgy döntött, hogy az Apci útra 
és a Fenyőfa utcára is minimum 3-3 fekvőrendőrt telepíttet, 
melyek 30km/órára csökkentik a sebességet. Az engedélyezési 
eljárást megkezdtük a sebességcsökkentő bordák telepíttetése 
ügyében, melyek várhatóan a fagy elmúltával, tavasszal lesznek 
kihelyezve. Addig is mindenkit arra kérünk, tartsa be legalább az 
50km/órás sebességhatárt! 
 

Adóemelés 2018.01.01-től 
A Képviselő-testület utolsó rendes ülésén úgy döntött, hogy 2018-
tól bevezeti az idegenforgalmi adót, mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 300 forint.  

Az építményadó mértéke 200 Ft-ról 250Ft/m2-re, az iparűzési adó 
pedig 1,4%-ról 1,5%-ra emelkedett.  

Kommunális adó és telekadó továbbra sincs Petőfibányán! 

 
 

 

Az örökbefogadásról 
Mint azt sokat tudják 
Lőrinciben működik egy 
állatmentő alapítvány. 
Petőfibányáról már sok kutyus 
került hozzánk és nagy 
örömünkre szolgál, hogy 
örökbefogadók is jelentkeztek 
már a településről. És 
bizonyára vannak olyanok is, 
akik eljátszottak már az 
örökbefogadás gondolatával, 
ám nem tudták, hogyan kellene 
belevágni. Nekik szeretnénk 
egy kis segítséget nyújtani. 
Amikor az Alapítványhoz 

bekerül egy kutyus, 14 napig semmiképp nem adható gazdihoz. 
Ezalatt az idő alatt megkapja a szükséges oltásokat, megfigyeljük 
az egészségi állapotát, a viselkedését és mikrochippel látjuk el. A 
14. napot követően, ha minden rendben van az állattal, zöld utat 
kap az örökbefogadásra. Felkerül az Alapítvány honlapjára és 
Facebook oldalára, ahol az érdeklődők megnézhetik a fotóit és 
információkat szerezhetnek róla. Sajnos az örökbefogadások 
átfutási ideje nagyon hosszú, van olyan kutyusunk, aki például 
Petőfibányáról került hozzánk, és 3 éve várja az igazi gazdit. 
Amennyiben valamelyik eb megtetszik a képek alapján a 
gazdijelöltnek, időpontot egyeztetünk vele és személyesen 
találkozhat a kutyussal. Ha kölcsönös a szimpátia, akár azonnal 
örökbefogadható az eb. Ha van a családban másik kutyus, úgy 
tesztelni kell, hogyan viselkednek egymással, elfogadják-e 
egymást. Az örökbefogadás során egy szerződést köt az alapítvány 
a gazdával, melyben rögzíti a gazdi kötelezettségeit. Az állattartás 
csak felelős embernek való, aki megfelelően tud gondoskodni a 
kutyáról annak élete végéig, anyagilag vállalni tudja az éves 
oltások, illetve esetleges gyógykezelések költségeit. És a kutyáról 
való gondoskodás nem csupán a megfelelő ellátást jelenti, hanem 
azt is, hogy az állatot szeressük, törődjünk vele, beszélgessünk 
neki, hiszen egy 4-5 éves gyermek szintjén van, és a szeretetre való 
igénye azonos a gyermekekével. Minden örökbefogadó családdal 
megbeszéljük a fajta jellegzetességeit, illetve egyedileg a kutya 
szokásait. Folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy mindenki legyen 
körültekintő a fajtaválasztásnál, hiszen mindnek más igényei 
vannak és csak akkor lesz kiegyensúlyozott az állat, és ezáltal a 
gazdája is, akkor lelik örömüket egymásban, ha az állat azt kapja, 
amire szüksége van.  
Örökbefogadás után az Alapítvány folyamatosan tartja a 
kapcsolatot az örökbefogadókkal. Amennyiben azt tapasztalja, 
hogy az állatot nem megfelelően tartják, úgy jogosult a kutyát 
visszavenni a gazdájától. Szerencsére erre mindössze néhány 
alkalommal került sor az Alapítvány fennállása óta, szinte az összes 
kutyus boldog új életet kezdhetett az új családjában.  
Az örökbefogadott kutyáknak nincs ára, ingyen kerülnek az új 
gazdákhoz. Ezzel együtt szinte minden örökbefogadó család 
támogatásképpen kifizette a kutyus oltását és chipjét, ami 
hatalmas segítség az Alapítványnak. Ebből újabb oltásokat és 
chipeket tud megfinanszírozni az újonnan befogott ebeknek.  
Az elmúlt években szerencsére csökken az utcára kidobott állatok 
száma, ám az ideális helyzettől még így is nagyon messze jár az 
ország. Az örökbefogadás is egyre elterjedtebbé válik, örömmel 
tapasztaljuk, hogy aki megment egy állatot az legalább olyan 
büszke rá, mintha díjnyertes, fajtatiszta, törzskönyves kutyája 
lenne. És az Alapítvány is folyamatosan erre bátorít mindenkit, 
hiszen ugyanazt a szeretetet fogják kapni tőle, sőt, ezek az állatok 
értékelik igazán, hogy vége az éhezésnek, meleg, puha fekhelyük 
lehet és törődnek velük, szeretik őket és biztonságban érezhetik 
magukat.  Elérhetőségeink:        06-30-8525-009 

    www.lorincikutyahuseg.hu 

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

Tisztelettel: 
 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 
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