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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
Igazán nem lehet panaszra okunk, hiszen a szeptemberi zord időjárás után tombol a vényasszonyok nyara. Ez nagyon kellemes 
mindenkinek, aki szereti a természetet. Ha tudnak, menjenek ki a szabadba, sétáljanak, élvezzék a napsütés jótékony hatását! 
Ha október, akkor színház! Október 21-én jöjjenek el egy kellemes kikapcsolódásra a Művelődési Házba, ahol egy fergeteges 
vígjátékot láthatnak neves művészek előadásában. Jegyek még kaphatók a könyvtárban, illetve elővételben is foglalhatók a 
plakáton feltüntetett telefonszámokon. Azért nem kell megfeledkeznünk arról sem, hogy jön a tél. Aki tűzifát szeretne 
igényelni, annak megnyílt a lehetőség, kérem éljenek vele, a kérelmeket november 24-ig várjuk folyamatosan. A kiszállítás 
ebben az évben decemberben fog megtörténni. Az ősz beköszöntével nemcsak a tanév kezdődött meg, hanem a különféle 
klubok és mozgáskultúrát szerető emberek is újra járnak a művelődési házba egy-két kellemes órát eltölteni. A kézimunka klub 
is folytatódik, az időpont megváltozott, szerdánként 16 órakor kezdődik. Tájékoztatásul értesítem a lakosságot, hogy a Temető 
utat 2018. június 30-ig engedéllyel használják a kőszállító kamionok. Közeledik a Mindszentek, ne feledkezzünk meg 
szeretteinkről, látogassuk meg őket a temetőben! Mindenkinek még sok napsütéses napot, hosszú vénasszonyok nyarát 
kívánok, hogy minél kevesebbet kelljen fűteni. 
 
 

 
 

 
 

Idősek napi támogatás 
Szeptember 29-én 16 órakor a Művelődési Ház 
színháztermében megünnepeltük szépkorú lakosainkat. A 
műsort követően minden petőfibányai állandó lakóhellyel 
rendelkező október 1-jén 65. életévét betöltött 
állampolgárunk, aki eljött, 6.000 Ft támogatásban részesült.  
Amennyiben személyesen megjelenni nem tudtak, akkor 
október 30-ig a támogatás még átvehető a Polgármesteri 
Hivatalban személyesen vagy meghatalmazással. 
(Mindenképpen hozza magával a lakcímkártyáját és a TAJ-
kártyáját!) A határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy aki 
ezt követően szeretné felvenni a támogatást, annak már 
nem tudjuk odaadni! 
 
Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 
A Képviselő-testület tüzelősegély formában a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is tervezi, hogy rendkívüli települési 
támogatásban részesíti mindazokat, 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 hírlevél megjelenésétől folyamatosan 
lehet beadni a kérelmeket, a fa kiszállításáról pedig a 
határozatban kapnak további információkat.  

Benyújtási határidő: november 24.! 
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Mindenszentek és 
Halottak Napja  
Közeleg Mindenszentek és 
Halottak Napja, amikor a 
temetőkben felkeressük elhunyt 
szeretteink nyughelyét. Sajnos a 
temetőket nem mindenki azért 
látogatja, hogy szerettei sírjára 
koszorút tegyen. Amíg Önök 

kegyelettel emlékeznek, a bűnelkövetők csak az alkalomra 
várnak. Sokan indulnak az elkövetkezendő napokba a 
temetőkbe, hogy a sírokra a kegyelet koszorúival, virágaival 
díszítsék, meggyújtják az emlékezés gyertyáját. Szomorúan 
tapasztalható, hogy ebben az időszakban közvetlenül a 
temetők környékén gyakrabban fordult elő gépkocsi-feltörés, 
kerékpárlopás, a sírokról virág, koszorú, kegytárgy tűnik el, 
valamint hogy a lakástulajdonos távollétét kihasználva betörés, 
besurranás történik. A Petőfibányai Polgárőrség és a Körzeti 
Megbízott az idén is kiemelt figyelmet fordít a kegyelet 
napjaira, illetve a Ravatalozót térfigyelő kamera is figyeli; 
azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük az 
Önök fokozott odafigyelését is, hogy a megemlékezést ne 
árnyékolhassa be semmilyen jogsértés. 
 

Buszjárat a temetőbe 
Az idei utolsó busz november 4-én 
szombaton 9:00 órakor a Fény üzletháztól 
indul, 11.00 órakor pedig vissza. A 
köztemető októbertől márciusig 800-1700 óra 
között látogatható. Kivétel: október 30-31. és november 1-
2., amikor 07.00-21.00 óráig.  

 
Kézimunka klub 
A nyári szünet után szeptembertől újra heti 
rendszerességgel szerdánként kézimunka klub működik a 
Művelődési Házban. A hangulat nagyon jó, sok kreatív 
kötött és horgolt darab készül a szorgos kezek munkája 
nyomán. Tavaly például a Művelődési Ház aulájában a 
karácsonyi dekoráció az Ő kezük munkáját dicséri. De 
nemcsak a kötés és a horgolás szerelmeseit várják a 
klubban, hanem más kézimunkát szerető embereket is. (pl. 
gyöngyfűzés, hímzés, stb.) A klub tagjai azzal a kéréssel 
fordulnak Önökhöz, hogy ha van otthon elfekvő, 
feleslegessé vált fonaluk, vagy bármilyen kézimunkával 
kapcsolatos anyag, eszköz, stb., amit már valószínű, hogy 
nem fognak felhasználni, ajánlják fel a klubnak, és szép 
alkotásokkal köszönik meg mindenkinek a kedvességét. A 
felajánlásokat a könyvtárba lehet behozni.   
 

Ebzárlat 
A Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2017. október 23-ig 
több település mellett Petőfibánya bel- és külterületeire. A tilalom 
értelmében valamennyi ebet zárt területen, vagy megkötve kell 
tartani úgy, hogy az közterületre vagy lakott területen kívülre ne 
juthasson. A tilalom ellenére szabadon talált kutyát hatósági 
megfigyelés alá helyezik, ha nem sikerül beazonosítani, az állatot 
azonnal le kell ölni. A lakott területen kívüli ebeket a vadászatra 
jogosult köteles ezen idő alatt kilőni. A tilalom értelmében 
ugyanezen a területre gazdasági haszonállatot sem lehet kihajtani, 
illetve legeltetni. A tilalom lényege, hogy a NÉBIH légi úton rókák, 
kutyák és egyéb húsevők számára kívánatos illatú csalétek 
pogácsát fog kiszórni, amellyel a vadon élő állatok veszettség elleni 
védekezését végzik el egy legyengített vírus formájában. Ha a házi 
állatok eszik meg a pogácsát, akkor „veszettség fertőzöttségre 
gyanúsnak” minősül az állat, ezért ilyen esetben a legszigorúbb 
védekezési eljárást kell lefolytatni, amely adott esetben az állat 
elpusztításával is járhat. Minderre tekintettel megkérek minden 
kedves állattartót, hogy az ebzárlat ideje alatt a kutya érdekében 
fokozottan figyeljen kutyája zárva tartására.  

Aki elhullott vadon élő vagy háziállatot 
talál, a tetemet hagyja érintetlenül és 
haladéktalanul értesítse a legközelebbi 
állatorvost, a Polgármesteri Hivatalt vagy a 
Vadásztársaságot. 

 
Avar és kerti hulladék égetése      HÉTFŐ 
A legutóbb tévesen a tavalyi dátumok lettek feltüntetve a hétfő 
mellett, amely napok keddre estek. Az elírásért elnézést 
kérünk. Lentebb a helyes dátumok vannak. Bármilyen nap is 
van írva, akkor is csak HÉTFŐI napon lehet égetni! Az égetésre 
meghatározott legközelebbi időpont: október 16, 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: November 6., 20.; December 4., 18.) 

 

Elkezdődött a fűtési szezon 
A fűtési technológiától függetlenül komoly veszélynek teszik 
ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy kezdenek fűteni, 
hogy elmulasztják a fűtőeszközük éves karbantartását, vagy 
nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek. Az elmúlt években 
megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek. A nem rendeltetésszerű használat 
következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos 
sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a 
fizikai robbanás sem. Mindez elkerülhető azzal, ha mindenki 
beengedi a kéményseprőt, aki el tudja végezni a kémény 
tisztítását. Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő 
fűtőeszközök esetén az ingyenes lakossági kéményseprés 
változatlanul évente történik, gázüzemű fűtőberendezések 
esetén kétévente. Gyakori, hogy az emberek nem olyan 
anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésére az 
adott fűtőeszközt engedélyezték, esetleg nem tartják 
karban, nem tisztítják fűtőberendezésüket. A lerakódott 
korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény 
karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A 
katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve elérhető a 
1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpontban, a 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon 
valamint a kemenysepro.ugyfelszolgalat.katved.gov.hu 
elektronikus levélcímen. Ha pedig kéménytüzet észlel 
valaki, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot! 
 

Szemetelés. Akinek nem inge, ne vegye magára! 
Minden nap két közmunkás szedi a szemetet a 
közterületekről. Elgondolkodtató, hogy egyik napról a 
másikra honnan gyűlik ennyi szemét? Hát onnan, hogy a 
kedves államolgárok nem gondolkodva a 
következményeken, eldobálják a csikket, a zacskókat, az 
üvegeket, és hagy ne soroljam tovább, nem szedik fel a 
kutyapiszkot, stb. Gondolkodjunk el azon, hogy mi lenne, ha 
nem tudnánk összeszedetni senkivel. Térdig járnánk a 
szemétben, és hangoskodnánk, hogy milyen szemetes 
Petőfibánya. Gondolkodóba ejt, hogy aki szétdobálja a 
szemetet, annak ugyan milyen az otthona? Arra kérek 
mindenkit, hogy próbáljunk ember módjára viselkedni a 
közterületeken is ugyanúgy, mint az otthonunkban, 
gyermekeinket tanítsuk meg arra, hogy ne dobálják szét az 
csokis zacskókat, vigyázzunk a rendre és a tisztaságra! Előre 
is köszönöm azok nevében, akik szeretik a rendet! 
 
Tisztelt Petőfibányaiak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt 
tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok 
rendelkezésükre!   
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