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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! Sőt, aki bírja szusszal, az 21-én a „Zagyvarunning” futóversenyen is részt vehet, amely 
érinti településünket is. Mi is biztosítunk majd egy frissítő állomást a versenyzőknek. 17-én szerda 14 órakor a selypi 
út ünnepélyes átadója lesz, melyre mindenkit várunk. Azért nem kell megfeledkeznünk arról sem, hogy előbb-
utóbb, de remélhetőleg utóbb jön a tél. Aki tűzifát szeretne igényelni, annak megnyílt a lehetőség, kérem éljenek 
vele, a kérelmeket folyamatosan várjuk, az utolsó beadási határidő december 12. Közeledik a Mindszentek, ne 
feledkezzünk meg eltávozott szeretteinkről, látogassuk meg őket a temetőben! Mindenkinek még sok napsütéses 
napot, hosszú vénasszonyok nyarát kívánok, hogy minél kevesebbet kelljen fűteni! 

 

 
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.  Benyújtási határidő: december 12.! 

 
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 sírokat 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. 
Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 2018-ban 
utolsó alkalommal az ingyenes temetőbuszjárat a Fény 

üzletháztól a köztemetőbe november 3-án indul 900 órakor, 

1100 órakor pedig vissza. A köztemető nyitvatartási rendje: 

Október-Március: 800-1700; Kivétel: október 30- november 
2.: 0700- 2100óráig. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
2018-ban a szállítás napja:     

minden hónap 2. és 4. keddje 
Legközelebb  
október 23.; november 13., 27.; december 11., 25. 

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu


Égető probléma Petőfibányán 
Köszönjük azon lakosok együttműködését, akik 
folyamatosan betartják a helyi rendeletet és az összegyűlt 
kerti hulladékot komposztálják. Továbbra is kérjük Önöket, 
hogy égetni csak a legszükségesebb esetekben égessék el a 
kerti hulladékot és továbbra is törekedjenek a levegőnk 
védelme érdekében a kerti hulladék komposztálására! 
Kérjük továbbá közreműködésüket, hogy figyelmeztessék 
szomszédjaikat, ismerőseiket, hogy ne gyújtsanak meg 
nedves avart, különösen kommunális hulladékot, amely 
csak füstölög órákon át, de nem ég el, mert ezzel nagyon 
súlyosan károsítják a település levegőjét és szélcsendes őszi 
napokon akár hetekig leül a telepre ez a füst. Kérjük 
közreműködésüket a környezetünk és a levegő 
tisztaságának védelmében! Az égetésre meghatározott 
legközelebbi időpont: november 12., 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: XI. 26.; XII. 3.; 17.)   

 
15.000 forintos támogatás a kisgyermekes szülőknek 

A Képviselő-testület a szociális rendeletét módosítva 2018-
ban úgy döntött, hogy a gyermekek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából 
nyújtható települési támogatásként 15.000 Ft összegben 
egyszeri támogatás állapítható meg hivatalból az óvodába, 
illetve bölcsődébe még nem járó petőfibányai állandó 
lakcímmel rendelkező 1-3 éves gyermekek szülőjének vagy 
gondviselőjének. Nem jogosult a támogatásra az, aki ebben 
az évben a gyermekére már kapott tanévkezdési 
támogatást. A támogatást igényelni nem kell, az hivatalból 
jár. Erről a szülők kapnak levélben megkeresést, akik viszont 
decemberig nem kapnak, és megfelelnek a fenti 
feltételeknek, azok mindenképpen érdeklődjenek a 
Polgármesteri Hivatalban legkésőbb december 12-ig! Akik 
értesítést kapnak, azok a készpénzt december elején 
vehetik át, melyről személy szerint mindenki értesítést 
kap. Akik a részükre biztosított időpontok egyikében sem 
veszik át a támogatást, azok később már nem vehetik fel az 
összeget, mert a határidő jogvesztő!  
 

A lomtalanításról utoljára (talán…) 
Az augusztus 31-i lomtalanításkor több lakos veszélyes 
hulladékot is kirakott a lomok közé. Mivel ezt 
természetesen nem vitték el, most utoljára kérünk 
mindenkit, hogy az el nem vitt hulladékát haladéktalanul 
vigye vissza ingatlanába, vagy adja le a megfelelő helyen! 
Aki a közterületen berendezési tárgyakat tárol, az 
szabálysértést követ el. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a hatvani hulladékszállító közszolgáltató a Hatvan, Csányi 
úton található hulladékudvarában háztartásonként 
ingyenesen befogad évente 200 kg elektronikai hulladékot, 
3 m3 zöldhulladékot, 1 m3 építési törmeléket (sittet), 4 db 
gumiabroncsot, 100 kg mennyiségben akkumulátort, 
festékes dobozt, fénycsöveket, olajos rongyokat. A 
hulladékudvarba történő beszállításkor lakcímkártyát, 
személyi igazolványt és a hulladékszállítási díj befizetését 
igazoló csekkszelvényt kell bemutatni. 

 
 

 
Álhír volt a 65 ezer forintos támogatás 
Sokan kérték az önkormányzatoktól a pénzt, de az egész 
sajnos csak átverés. Több portálon és a közösségi médiában 
is megjelent, hogy az önkormányzatoknál lehet igényelni az 
alanyi jogon járó 65 ezer forintos támogatást. Ezen 
támogatás azonban nem létezik, valaki szándékosan 
félrevezette az embereket az álhírrel. Petőfibányán tetézte 
ezt a hírt, hogy a 65 éven felüliek kaptak 6 ezer forintot, 
amit sokan úgy „hallhattak”, hogy 65 … ezer forintot. Sajnos 
az internetnek megvan ez a rossz oldala is. Ezért indítottam 
én is néhány évvel ezelőtt a Polgármesteri Hírlevelet, hogy 
Önök ne az utcai pletykákból, a fél- vagy álhírekből vagy 
éppen a facebook-ról értesüljenek a helyi eseményekről, 
támogatásokról. (A facebook-on olvasottak csak ritkán fedik 
a valóságot, véleményem szerint - tisztelet a kivételnek - 
többnyire inkább a rosszindulatú (ál)hírek forrása!) Ami 
nincs benne a hírlevélben, az valószínűleg álhír vagy 
rosszindulatú pletyka, ezeknek ne dőljenek be! 

 

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 történettel vagy fotóval. 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 
Hivatalba. Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 
 

Tisztelt Petőfibányaiak! 

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

Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester  

https://www.nlcafe.hu/cimke/allami-tamogatas/
https://www.nlcafe.hu/otthon/20180910/25-millio-alhir-energiahatekonysag/
mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu

