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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
Máris a nyár közepére érkeztünk! Az idei nyár talán a többség számára kellemesebbnek tűnik, mint a tavalyi kánikula volt a 
szuperviharaival. A focivébé is véget ért, az eredményekkel és a győztessel nem foglalkozom, de be kell vallanom, bennem a 
legnagyobb meglepetést a belgium-japán meccs keltette. Na nem az eredmény, hanem ami utána történt! Állítólag a 
világbajnokság egyik legizgalmasabb nyolcaddöntőjét játszották, amelyen először a Japánok vezettek 2-0-ra, s egy végletekig 
kiélezett csatában végül 3-2-re kikaptak. Láttam én már vesztes petőfibányai futballmérkőzés utáni állapotokat, s nem szívesen 
emlékszem vissza azokra a reakcióra, „megjegyzésekre”, szemétre, amit a játékosok és az a kevés számú szurkoló hagyott maga 
után. S az ember azt gondolhatná, hogy ez így rendben is van, mert a csalódottság, meg a vereség okozta lelki fájdalom ezt 
hozza ki mindenkiből, de ez nem igaz! S erre adtak a világnak csodálatos példát a Japánok. Nálam ők nyertek! Minden 
elismerésem az övék, ugyanis a 94. percben kapott, kiesést jelentő gól és a mérhetetlen csalódás után a játékosok – 
akármennyire is erejük végére értek – kitakarították maguk után az öltözőt és teljes tisztaságot, valamint egy „köszönjük” 
feliratot hagytak maguk után. De ezzel még itt nem volt vége, ugyanis a zokogó japán szurkolók is összeszedték maguk után a 
szemetet a lelátón! Ilyet még nem láttam! Bár álmodozom róla, hogy egyszer Petőfibányán sem dobja el a szemetet senki, 
illetve felszedi, ha véletlenül elejti a közterületen! Tanuljunk tőlük rendet és fegyelmet, hogy ne kelljen folyamatosan, napi 8 
órában szemetet gyűjteni a közmunkások egy részének, mert lenne más hasznosabb munka is számunkra! Arigato gozaimasu! 
(japánul: Köszönöm szépen!) Remélem, hogy a nyár második felére mindenkinek van egy kis üdülésre, kikapcsolódásra ideje, 
vagy egy-egy hétvégi strandolásra! Használják ki a nyár adta lehetőségeket és pihenjenek sokat! Élményekben gazdag szünidőt 
és szabadságot kívánok mindenkinek!  … és ne szemeteljenek, bárhol is vannak!

 

Új Rendőrünk 
Kovács Árpád 

r.törzsőrmester 
Végh Szabolcs zászlós 
r.zászlós körzeti 
megbízottunkat más 
munkakörbe osztották 
be, így helyére új 
körzeti megbízott 

érkezett júliustól. Ezért Szabolcsot már ne keressék, ha rendőri 
intézkedést szeretnének, illetve közbiztonsággal kapcsolatos 
problémájuk van! Az új körzeti megbízottunk Kovács 
Árpád rendőr törzsőrmester, hatvani lakos (még), de 
folyamatban van a Petőfibányára költözése, így újra állandó 
rendőri jelenlét lesz településünkön. Az új KMB-ésünk 7 éve 
hivatásos rendőr a Hatvani Rendőrkapitányság állományában. 
2011 óta járőr, majd járőrvezető volt Hatvanban. 
Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal földszinti KMB-
irodában minden hónap első hétfőjén 8-10 óra között. 
Egyébként telefonos egyeztetéssel bármikor elérhető, 
telefonszáma: 20/776-8096. Ha mégsem lenne elérhető: 112-
es segélyhívón tehetnek bejelentést. 

 
 

A forgalmi rendben bekövetkezett változásokról 
Útfelújítás, útépítés településünkön 

A nyár elején végre elhárult minden akadály, így a Magyar 
Közútkezelő Zrt. folytatja a kezelésében lévő 2402-es számú 
közút (Selypi út) Petőfibánya-Selyp közötti külterületi 
szakaszának a felújítását. Mindenképpen meg kellett várni, 
hogy a kőhordást az adott útszakaszon befejezzék. Ez alatt az 
időszak alatt viszont sikerült elérnünk, hogy a Zagyva híd előtti 
sínek felszedését a MÁV engedélyezze, így történelmi 
pillanatnak lehettünk tanúi a héten, amikor eltűnt az 
iparvágány, meg az általa okozott sok-sok bukkanó és kátyú, de 
ezzel persze egy időre elvágtuk annak is a lehetőségét, hogy 
településünkre begördülhessen valaha még egyszer egy 
szerelvény. A kivitelező gőzerővel dolgozik, mindkét híd 
szerkezetét kicserélik, megerősítik, megfelelő padkát építenek a  

 
vízelvezetés érdekében, s várhatóan július végére már új 
aszfalton közlekedhetünk a két település között.  
Mindenre mondhatjuk, s most is igaz, hogy „minden jóban 
van valami rossz…”, ugyanis a kiváló minőségű, túlságosan 
egyenes 2 km-es külterületi útszakasz adja majd a lehetőséget a 
gyorsabb közlekedésre, s ezáltal a balesetek esélye is megnő. 
Éppen ezért még időben jeleztük a Hatvani Rendőrkapitányság 
felé ezt a problémát, s mivel az Apci úton kihelyezett 
sebességcsökkentő bordák miatt már nincs értelme ezen az 
utcán sebességet mérni, ezért a traffipax gyakrabban lesz a 
Selypi úton, ahol a Pékség előtti területről fogják a Selypről 
érkezők sebességét mérni! Külterületen 90, a táblától 50 km/h 
a megengedett legnagyobb sebesség, kérem, mindenki figyeljen 
erre a szabályra!  
Ha már az Apci utat említettem, akkor ki kell térnem arra is, 
hogy a Képviselő-testület minden tőle telhetőt megtett, hogy az 
út közlekedési problémáit megszüntesse, vagy a lehető 
legkisebb mértékűre csökkentse. Kezdődött azzal, hogy Apc 
felújíttatta a két település közötti siralmas állapotú útszakaszt, 
melynek eredményeképpen jelentősen megnövekedett az 
Apcról érkezők sebessége. Több megkeresést, kérést kaptunk, 
hogy oldjuk meg a problémát még addig, amíg valakinek baja 
nem lesz. Felmértük az igényeket, megkérdeztük az utca lakóit. 
Jóval többen kérték a fekvőrendőrt, mint nem, így a valóban 
jogos igényeket támogatva a Képviselő-testület lakossági 
kérésre döntött ezek kiépítése mellett.  
Valahogy mindig úgy alakul, hogy többnyire mindig csak azok 
hallatják a szavukat, azok a leghangosabbak, akik kritizálnak, 
akiknek nem jó valami; akiknek megfelel az adott helyzet, azok 
csendben vannak, nem dicsérnek. Így volt ez akkor is, amikor 
az Apci út lakóinak többsége kérte a fekvőrendőrt. Most ők 
csendben vannak, viszont most meg azok panaszkodnak 
(szitkozódnak), akiknek nem felel meg a sebességcsökkentés! 
Olyan megoldás nincs, ami mindenkinek megfelel! A 
sebességcsökkentő bordák úgy lettek kialakítva, hogy elérjék a 
funkciójukat, a 30km/h-ás táblák ellenére sokan mégis 
gyorsulási versenynek képzelik az utcát. Sőt, kikerülik! Azzal, 
hogy 2.800.000 forintért kikátyúztattuk az egész utat, lehetővé 
tettük, hogy a szabályokat semmibe vevők akár 120-150-nel is 
végigszáguldhassanak az utcán, ezért azon nincs értelme 
gondolkodni, hogy kellett-e a fekvőrendőr, mert a kátyúzás 
után már igenis kellett! A korábbi rendőri jelenlét, 
sebességmérés nem érte volna el úgy a célját, mint ez a 
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megoldás, ezért megkérem, ne is próbálják ennek 
szükségességét vitatni, nincs értelme! Ez egy belterületi, 
(sajnos) önkormányzati tulajdonban lévő, az egykori kivitelező 
hanyag munkájából kifolyólag kifejezetten vékony, nem 
megfelelően alapozott, röviden rossz minőségű út. Néhányan 
még talán emlékezhetnek, hogy ezt eredetileg közútnak 
szánták, de a Közútkezelő éppen a fenti okokra hivatkozva 
nem vette át az útszakaszt, a kivitelező szégyenszemre 
elkullogott, referenciát nem, sőt fizetséget is alig kapott ezért a 
munkáért. Már megszoktam, hogy ha építtetünk valamit, akkor 
mindig kiderül, hogy a település tele van csupa 
útépítőmérnökkel, kőművessel, s még sorolhatnám, mi 
mindenben kapunk jobbnál jobb tanácsot. Most is ez történt, s 
még azt sem mondhatom, hogy nincs igazuk. Az Apci út 
valóban vékony, megfelelő alap nélküli, nagyobb teherbírásra 
alkalmatlan út. Kértünk árajánlatot az egész útszakasz teljes 
felújítására: a legolcsóbb, s nem biztos, hogy ebben az 
esetben a legmegfelelőbb árkategóriájú ajánlat is meghaladta 
a 20 milliót, a drágább, de szükségesnek látszó pedig az 50 
milliót! S akkor még ott van a Bánya út is, amely még az Apci 
útnál is rosszabb állapotú. Minden évben pályáztunk, most 
is, várjuk az eredményt! Nyár végén minden bizonnyal 
okosabbak leszünk, és vagy gazdagabbak, vagy 
szegényebbek! Ha nyerünk, a Bánya utca pályázati pénzből 
kap új aszfaltot, ha nem, akkor saját költségvetésből rendeljük 
meg a felújítást. S az sem lesz olcsó!  
Az Apci úton – azt hiszem egyelőre – mindent megtettünk, 
hogy ne történjen baleset, ne száguldozzanak az autók, illetve 
ne kelljen kerülgetni a kátyúkat. S ha már kerülgetés, akkor 
jelzem a kerülgetős szabálytalankodóknak, hogy a teljes Apci 
út padkát kap, amely újabb 1 millióba kerül! Sőt, a Fenyőfa 
utca gödreinek padkázása is megtörténik. Aki majd a padkán 
próbál meg kerülgetni, nem biztos, hogy nem csúszik bele az 
árokba!  
Tisztelt Autóvezetők! Az úton kell közlekedni, szabályosan! 
Arra senki nem hivatkozhat, hogy árokba csúszott az autóval, 
mert ki kellett kerülnie a fekvőrendőrt, a megfelelően kialakított 
padkáról pedig árokba csúszott. Több helyen láttam, hogy ilyen 
esetben a lakók fizikai akadályokat (köveket, gumiabroncsot, 
stb.) tettek az ingatlanuk előtti területre. Ez a fajta terület-
állagóvás szabályos, ha időben észlelhető, tehát rendelkezik 
egyfajta fényvisszaverő hatással, és nem korlátozza az úton való 
közlekedést. Raktunk súlykorlátozó táblákat, hogy a 
nagyobb súlyú tehergépjárművektől, buszoktól megóvjuk az 
Apci utat, a kihagyult táblákat újakra cseréltük, most már 
csak Önökön múlik, hogy megbecsülik-e, illetve tudnak-e, vagy 
egyáltalán akarnak-e rá vigyázni! Az Apci út olyan, amilyen! 
Kicsit vékonyabb, kicsit domborúbb, de a miénk, a községé, 
Önöké, kérem, becsüljék meg, vigyázzanak rá, Örüljünk, hogy 
ilyen is van! 
Ha még emlékeznek, a bevezetőben írtam a Japánokról. 
Szívesen megnéznék Japánban néhány vízelvezető árkot, de 
nem kell olyan messzire mennem, mert Petőfibányán is találtam 
néhányat – igaz keveset –, amely eléri célját. Az Apci út néhány 
lakója a kátyúzás után jelezte, hogy semmi értelme nem volt az 
egésznek, mert az eső ugyanúgy megáll az úton, mint eddig. Ez 
bizony igaz, ezért készül a padka. Amelynek éppen az a 
funkciója, hogy az útra lezúduló nagyobb, de az akár kisebb 
mennyiségű esőt is a lehető a legrövidebb úton a 
VÍZELVEZETŐ ÁROKba vezesse.  
Ez így eddig szépen és logikusan hangzik, már csak egyetlen 
gond van, hogy sajnálatos módon a lakosság egy része az 
elmúlt években elfelejtette, hogy köteles az árok mélységét, 
állagát funkciójának megőrzése érdekében megtartani! 
Így lesz olyan ingatlan, ahol hiába lesz padka, ha nem tud 
árokba folyni a csapadékvíz, mert az árok eltűnt! De erre is 
megvan a megfelelő intézkedés, még ha egyesek számára 
kellemetlen is lesz! Törvény, illetve helyi rendelet írja elő 
minden ingatlantulajdonos számára, hogy a háza, telke 
előtti árkot funkciójának megfelelő tartsa karban! Azaz a 
padka elkészültét követően a jegyző végigjárja az Apci utat, s 
azok, akik nem foglalkoztak az árkukkal vagy betemették, előbb 
felszólítást kapnak, majd bírságot, amelynek összege adók 
módjára behajtható, tehát hiába gondolja bárki is, hogy azért 
sem fizeti be, az adóhatóság előbb-utóbb levonja a fizetéséből, 
nyugdíjából, egyéb bevételéből!  
Nem szeretném, ha sor kerülne, tegyék meg még időben a 
szükséges intézkedéseket az Önök és Petőfibánya érdekében!  

Bármilyen hihetetlen, de azzal teszünk a legtöbbet 
településünkért, ha tisztán, rendezetten tartjuk szűk 
otthonunk környezetét, s ezzel az egész település egy olyan 
kulturált benyomást nyújt az ide tévedőnek, hogy jó lehet itt 
lakni, mert aki az otthonát, a lakókörnyezetét szereti és 
rendben tartja, ott csak jó emberek élhetnek! 
Csak példaként mutatnék néhány árkot. Az első a Fazekas 
utcában, a második a Dózsa György utca 1. sz előtt található. 
Mindkettő a maga nemében tökéletes és a vízelvezető célnak 
megfelel. Aztán ugyancsak a Dózsa György utcában van a 3. 
kép, alig néhány méterre. Csak a bokrok lábánál látszik, hogy 
valamikor árok lehetett. Jelezném, hogy a társasházak is 
kötelesek maguk előtt rendben tartani az árkot! Végezetül 
nem hagyhatom szó nélkül azt az üres flakont sem a tiszta árok 
mellett, de mivel szépet írni nem tudok, csúnyát pedig nem 

akarok, a flakon gazdájának szól az alsó tábla! 

 
Buszjárat indul a temetőbe  
Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 
2018-ban is havonta egy alkalommal (minden 
hónap 1. szombati napján) ingyenes 
temetőbuszjárat indul 9:00 órakor a Fény üzletháztól a 
köztemetőbe, 11.00 órakor pedig vissza. A következő alkalom 
augusztus 4-én lesz. (következő indulások: IX.1.; X.6.; XI.3.) A 
köztemető áprilistól szeptemberig 700-2000 óra között látogatható. 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
2018-ban a szállítás napja:     minden hónap 2. és 4. keddje 
július 24., augusztus 14., 28.; szeptember 11., 25.; október 
9., 23.; november 13., 27.; december 11., 25. 
 

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

Tisztelettel: 
Juhászné Barkóczy Éva 

polgármester  


