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Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

Túlvagyunk a második adventi gyertya gyújtásán, ez már a karácsonyra készülődés, az év végi ünnepi várakozás 
időszaka. Nagyon sok minden történet ebben az évben, ami jó volt. A legnagyobb öröm, hogy mindkét óvoda 
felújítása befejeződött, és egy új intézményt is avattunk, mégpedig a bölcsődét. Ez óriási változás a település 
életében, hiszen 7 kis lurkó kezdhette meg közösségi életét, így a szülők visszamehettek dolgozni a munkahelyükre. 
Remélem, hogy mindig teltház lesz a bölcsiben, hiszen a születések száma évről évre növekszik, ami örvendetes. A 
tél még várat magára, de az év végi rendezvényekre szeretettel várom Önöket, hogy együtt ünnepelhessünk, 
beszélgessünk még egy jót!  December 14-én 17 órakor találkozunk, hogy megcsodálhassuk a színházteremben a 
gyönyörű községi karácsonyfát, mely fenyőt az idén Szerencsés Istvántól kaptuk, és a kézimunka szakkör tagjai 
öltöztették fel. Köszönjük! Az év utolsó hírlevelében engedjék meg, hogy minden Petőfibányán élőnek nagyon 
boldog Karácsonyt és boldog Új évet kívánjak szeretetben, békességben! 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata, illetve a 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  

a 2018. évi 
 

KÖZSÉGI KARÁCSONYESTRE 
 

December 14. 17 óra 
 

Köszöntőt mond:  

Juhászné Barkóczy Éva polgármester 

 

Ünnepi műsort adnak: 

Mini Manó Óvoda gyermekei 
Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tanulói 

Ír táncshow 
 

A műsort követően kis vendéglátással kedveskedünk! 
 

Helyszín: Művelődési Ház, Petőfibánya 
a belépés díjtalan 

 
 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2019. 

2018-ban a szállítás napja:  2018-ban utoljára 
december 25. minden hónap 2. és 4. keddje 
2019-ben: január 8.,22.; február 12., 26.; március 12., 
26.; április 9.,23.; május 14., 28.; június 11., 25.; július 
9., 23.; augusztus 13., 27.; szeptember 10., 24.; 
október 8., 22.; november 12., 26.; december 10., 24. 

Égetés Petőfibányán 

Az égetésre 2018-ban meghatározott utolsó időpont: 
december 17., 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! 
2019-ben: január 7.,21.; február 4., 18.; március 4., 
18.; április 1.,15. 
 

Lakossági felhívás, kérés!  

A Petőfibányáért Egyesület a 2019. 
évi jubileumi évre szeretne egy Petőfibánya történetét 
bemutató könyvet készíteni. Juhász Péter Képviselő 
Úr, aki az egyesület elnöke kéri azok segítségét, akik 
rendelkeznek Petőfibánya történetével kapcsolatos 
bármilyen dokumentációval, fotóval, vagy emlékei 
között van általa érdemesnek tartott olyan információ, 
amit meg lehetne jelentetni a könyvben. Mindenki 
számára lehetőséget biztosítunk, hogy történelmi 
jelentőségű emlékei, képei a könyv lapjain 
megjelenhessenek. A képeket, írásokat az 
onkormanyzat@petofibanya.hu címre kérjük 
megküldeni, illetve személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban leadni legkésőbb 2019. február 1-ig. Segítő 
közreműködésüket előre is köszönjük!  

 
Álláspályázat 

Petőfibánya Község Önkormányzata Karbantartó 
Csoportjába keres legalább szakmunkás végzettségű 
munkatársat összetett jellegű munka végzésére. 
Villanyszerelő, lakatos, kőműves végzettség előnyt 
jelent. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása 
a Kjt. alapján történik.   
Jelentkezési határidő: folyamatos 
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A karácsonyi ünnepi időszak tűzveszélyeiről 
A legszebb ünnep napjaiban sem szabad megfeledkeznünk a ránk 
leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyertya gyönyörű, de 
veszélyes lángjáról! Az elmúlt évtizedek során bekövetkezett 
sajnálatos, olykor tragikus események (karácsonyfa tüzétől kiégett 
lakások) arra kell, hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy csak 
kellő körültekintéssel, nagyon nagy odafigyeléssel szabad a 
karácsonyfán gyertyákat elhelyezni és meggyújtani. Amennyiben 
nem így teszünk, egy élet munkája semmisülhet meg, válhat a tűz 
martalékává néhány perc alatt. Az ünnepi időszakban a lakástüzek 
többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, 
esetenként az elektromos árammal működtetett lámpafüzérek 
helytelen, vagy felügyelet nélküli használata okozhatja. A 
karácsonyfa jellemző tulajdonsága, hogy kiszáradásával egyenes 
arányban nő a lángra lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó 
tűzesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy: Az adventi 
koszorúkat ne éghető anyagból készült felületre, hanem fém, vagy 
hőálló üveglapra tegyék, és közvetlen közelében ne helyezzenek el 
más éghető anyagot! A gyertyák, mécsesek ne éghető tartóban 
legyenek rögzítve a koszorún, csokron és ne tegyék közvetlenül a 
koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél, moha, fagyöngy stb.) 
mellé, ott ne gyújtsák meg! A koszorún elhelyezett gyertyákat csak 
felügyelet mellett égessék! Mielőtt a helyiségből kimennek, azokat 
oltsák el! A tapasztalatok szerint ugyanis az égve felejtett gyertyák 
okozzák a tűzesetek jelentős részét. Csak magyar érintésvédelmi 
előírásoknak megfelelő elektromos lámpafüzéreket használjanak! 
Az olcsó, legtöbbször távol-keletről származó elektromos 
díszítések rossz minőségük miatt nem csak az áramütés veszélyét 
hordozzák, hanem az esetleg bekövetkező rövidzárlat tüzet is 
okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét 
idejére ne hagyják bekapcsolva! Ha a karácsonyfán nyílt lánggal 
működő díszeket is elhelyeznek, a fát ne tegyék függöny közelébe, 
és lehetőség szerint eldőlés ellen is rögzítsék! Csillagszórót, 
díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg! 
Mielőtt a helyiséget elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró 
maradványát távolítsák el a fáról. Az esetleg fellobbanó lángok 
elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy kézi tűzoltó készülék 
alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Karácsonyfatűz 
esetén fokozottan figyeljenek arra, hogy ha a fán elektromos 
lámpafüzér volt, a vízzel, vizes pokróccal oltást csak akkor kezdjék 
meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a dugaljból kihúzták! 
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy a téli szünet 
idején több családban felügyelet nélkül tartózkodnak otthon a 
gyermekek, akik az életkori sajátosságaikból adódó kíváncsiságból 
igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák elkerülése 
érdekében a gyújtóeszközöket a gyermekek elől zárják el, a szülők 
hívják fel a figyelmet a veszélyforrásokra és magyarázzák el, mit 
kell tennie a gyermeknek, ha mégis bekövetkezik egy nem várt 
esemény.  Írják ki a telefon közelébe azokat a segélyhívó számokat, 
amiket a gyermeknek is jó tudni. (105 vagy a 112 telefonszám) 

 Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

 
2019-ben nem lesz Petőfibányán adóemelés! 
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján a 
Képviselő-testületnek lehetősége nyílt volna új adónemek 
bevezetésére, illetve a jelenleg kivetett vállalkozói helyi 
adók emelésére. A Képviselő-testület a novemberi testületi 
ülésén mégis úgy döntött, hogy a 2019. évre nem emel a 
településen adót, illetve nem vezet be új adónemeket (pl. 
kommunális adó, amely lakóingatlanonként akár 28.538Ft 
is lehetne). Így a következő évben az alábbi adónemek és 
adómértékek után kell továbbra is megfizetni az adót a 
vállalkozóknak: építményadó: 250 Ft/m²; telekadó: nincs; 
iparűzési adó: 1,5%.; idegenforgalmi adó, 
mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 300 forint. 
Magánszemélyek felé adókivetéssel nem élt 
az önkormányzat! A Képviselő-testület 
továbbra is mentesítette a háziorvosokat az 
iparűzési adó megfizetése alól. Kommunális 
adó és telekadó továbbra sincs 
Petőfibányán! 

 

Tűzijáték a 
kutyák 
szemével 
Kedves 
petőfibányai 
Lakosok! 
Karácsony és 
szilveszter 
közeledtével 
családtagjaink, barátaink, szeretteink mellett ne 
feledkezzünk meg négylábú kedvenceinkről sem! 
Gondoskodjunk róla, hogy számukra is legyen egy fedett, 
szélvédett hely, meleg paplan! A hidegebb napokon 
ügyeljünk rá, hogy vizük ne legyen befagyva, cseréljük 
naponta többször, és érdemes ilyenkor zsírosabb eledelt is 
biztosítani nekik. A karácsonyi asztalról kedvenceinknek is 
juthat egy-egy finom falat, de arra ügyeljünk, hogy csöves 
csontot (csirkecomb csontja) ne kapjanak, mert az 
szilánkosra törik, így felszúrhatja az állat nyelőcsövét, 
gyomrát. A túlzott csontfogyasztás pedig szorulást is 
okozhat az állatnak. A csirkehúst, pulykahúst a kutya 
nyersen is megkaphatja, de disznóhúsból, marha, illetve 
egyéb húsokból, ha szeretnénk nyesedékkel kínálni, azt 
előtte mindenképp főzzük vagy süssük meg! Figyeljünk 
tehát oda kedvencünk etetésére, nehogy a legjobb szándék 
mellett épp karácsonykor okozzunk bajt neki. Emellett a 
biztonságukat is tartsuk szem előtt az ünnepek alkalmával 
tartott tűzijátékok alatt. Az állatok ilyenkor megrémülnek, 
nem tudják, hogy mi történik körülöttük és menekülnek a 
hang elől. Január első napjaiban számos kutyát juttatott már 
vissza alapítványunk a gazdájához, ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a kutyust mikrochippel látták el és 
regisztrálták is a chip számát. Ha tudjuk, hogy kedvencünk 
ilyenkor fél és szökik, érdemes a nyakörvére feltűzve pl. egy 
kulcsbilétára felírni a gazdi telefonszámát. De 
mindenekelőtt arra törekedjünk, hogy a szökését 
megakadályozzuk! 
Alapítványunk minden évben Karácsony alkalmával 
jutalomfalatokkal és tepertővel szokta meglepni a 
gondozott kutyusokat. Akinek lehetősége van és szívesen 
ajándékozna a gondozottainknak, kérjük keressen meg 
minket! Adományként kutyatepertőt, vagy akár száraz 
tápot, konzervet, illetve kiselejtezett plédeket szívesen 
fogadunk. Az adományokat Lőrinciben tudjuk átvenni, 
hétköznap 10.00-18.00 közt az Árpád utca 175. szám alatt.  
Aki szívesen segítene pénzbeli adománnyal, az alábbi 
bankszámlára utalhat: Lőrinci Kutyahűség Alapítvány: 
62100195-11033114. Utalás esetén kérjük a megjegyzés 
rovatba írják bele: „kutyusok Karácsonya”. Elérhetőségeink: 
www.lorincikutyahuseg.hu.https://www.facebook.com/ 
Lőrinci-Kutyahűség-Alapítvány    06-30-8525-009 
Boldog, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt kívánunk 
mindenkinek!                         Lőrinci Kutyahűség Alapítvány 
 
Tisztelt Petőfibányaiak! 

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

Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester  

http://www.lorincikutyahuseg.hu.https/www.facebook.com/

