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90 évesek Petőfibányán 
 

Tóth Istvánnét (Dávid Julianna) 90. születésnapja 
alkalmából, még 2016.12.25-én köszöntötte szívből jövő jó 
kívánságokkal és virágcsokorral Petőfibánya Községi 
Önkormányzat nevében Juhászné Barkóczy Éva és Székelyné 
Szécsy Judit. A Nemtiben született Julianna nénit családja, egy 
gyermeke és egy unokája köszöntötte. 

 
Sirkó Antalnét (Mizser Erzsébet) 2017.03.24-
én, 90. születésnapján szívből jövő jó 
kívánságokkal és virágcsokorral köszöntötte 
Petőfibánya Községi Önkormányzat nevében 
Juhászné Barkóczy Éva és dr. Gyirán Viktor. Az 
Etesről származó Erzsike néni születésnapját az 
egész társasház megünnepelte, s vele örült 
gyermeke, két unokája és két dédunokája is.  
 

 

Székely Istvánnét (Kiss Anna) 2017.04.24-én köszöntötte 
szívből jövő jó kívánságokkal és virágcsokorral 90. 
születésnapján Petőfibánya Községi Önkormányzat nevében 
Juhászné Barkóczy Éva és Székelyné Szécsy Judit. A Versegen 
született Kállóról származó Anna néni születésnapját a 
Művelődési házban tartott ünnepségen népes családja körében 
ünnepelte. 
A jókívánságok mellé mindhárman megkapták a 
Miniszterelnök úr emléklapját a vele járó pénzjutalommal és 
az önkormányzat támogatását. Kiváló egészséget és 
örömteli szépkort kívánunk mindhárom 90 éves 
lakosunknak! 

 

Megyei elismerés a Polgárőröknek 
 
Heves Megye Közgyűlése 2013. április 26-án a megye 
közrendje, közbiztonsága, a katasztrófavédelem területén 
kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személyek, 
közösségek és civil szervezetek részére tevékenységük 
elismerése céljából Heves Megyei Rendészeti és 
Közbiztonsági Díjat alapított. A díjra Petőfibánya Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.01.11-én a 

Petőfibánya Polgárőr Egyesület civil szervezetet 
javasolta. A Heves Megyei Közgyűlés 2017. 
február 24-én megtartott ülésén a Heves Megyei 
Rendészeti és Közbiztonsági Díjat a Petőfibánya 
Polgárőr Egyesületnek adományozta. A 
kitüntetést 2017. április 28-án a Rendőrség Napja 
alkalmából szervezett átadó ünnepségen Pásztor 
Sándor az Egyesület Elnöke és Juhászné Barkóczy 
Éva polgármester vette át. 



72.603.749 forintot 
nyertünk 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016.09.26-án támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP-1.4.1-15-HE1-2016) 
pályázatra, melyen 2017.05.04-én 72.603.749 forintot nyertünk, 
amely összeg vissza nem térítendő támogatás. A pályázat célja: a 
„Petőfibányai Mini Manó Egységes Óvoda-Bölcsőde 
infrastrukturális fejlesztése”.  
A fejlesztés átfogó célja: A Petőfibányai Mini Manó Egységes 
Óvoda-Bölcsőde két színterén a hatékony óvodai nevelés, 
valamint az önálló bölcsődei gondozás infrastrukturális 
feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos környezet 
kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelően, játékos 
formában elősegíti a gyermekek testi és lelki fejlődését.  
A fejlesztés konkrét célja: A Petőfibányai Mini Manó Egységes 
Óvoda-Bölcsőde mindkét épületének belső felújítása (burkolat 
cseréje, belső nyílászáró cseréje, stb.), fűtési rendszerének 
korszerűsítése, valamint mindkét udvari játszótér rendbetétele, 
játszótéri eszközökkel történő felszerelése.  
Az Iskola utcai épületben a beruházás során az épületen belül a 
közlekedők, valamint a vizesblokkok (mosdók) helyiségei 
kerülnek felújításra. A közlekedő folyosók padlóburkolata az 
északi épületrészben kerülnek felújításra. Egységes megjelenésű új 
csúszásmentes kerámia burkolat készül. Valamennyi helyiség fala 
és mennyezete új festést kap. A mosdókban, WC-kben új 
szaniterek kerülnek elhelyezésre. Az egész épületre kiterjedő 
fűtéskorszerűsítés készül, amely során a meglévő elavult 
gázkazánok 1 db kondenzációs gázkazánnal kerülnek kiváltásra, 
valamint új korszerű acéllemezes radiátoros hőleadók kerülnek 
beépítésre a régi tagos radiátorok helyett. Ehhez kapcsolódóan a 
fűtési rendszer vezetékezése is felújításra kerül. Az udvari 
játszótérre új esésvédő gumilap burkolat készül, valamint a 
vonatkozó előírásoknak megfelelő új játékok kerülnek 
felszerelésre. A bejáratokhoz új akadálymentes rámpa készül.  
A Petőfi Sándor utcai épületben a mosdók, mosó-vasaló 
helyiségek, valamint a csoportszobák és öltözők kerülnek 
felújításra. Valamennyi helyiségben a burkolatok az aljzatbeton 
felbontásával együtt eltávolításra kerülnek. Új aljzat készítése és 
felületkiegyenlítés útján egységes megjelenésű új csúszásmentes 
kerámia burkolat készül. A felújítással érintett helyiségekben a fali 
csempeburkolat is lebontásra kerül, és új csempeburkolat készül a 
vonatkozó előírásoknak megfelelő magasságig. Valamennyi 
helyiség fala és mennyezete új festést kap. Az egész épületre 
kiterjedő fűtéskorszerűsítés készül, amely során a meglévő elavult 
gázkazánok 1 db kondenzációs gázkazánnal kerülnek kiváltásra, 
valamint új korszerű acéllemezes radiátoros hőleadók kerülnek 
beépítésre a régi tagos radiátorok helyett. A fűtési rendszer 
vezetékezése is felújításra kerül. Az udvari játszótérre új esésvédő 
gumilap burkolat készül, valamint a vonatkozó előírásoknak 

megfelelő új játékok 
kerülnek felszerelésre. A 
bejáratokhoz új 
akadálymentes rámpa 
készül. 

Útfelújítás, útépítés a településen 
 
A Képviselő-testület idei költségvetésében elhatározta, hogy 
pályázati forrás hiányában önerőből felújítja a legrosszabb 
állapotban lévő útszakaszt, illetve befejezi a temetőben elkezdett 
út megépítését. IV.12-én pedig a nyolc árajánlat közül sikerült 
kiválasztani a legmegfelelőbbnek tűnő céget, amely májusban el is 
végezte a munkát, s kiépült a köztemetőben 1020 m2-es 
martaszfalt kövesút, és megújult a Hatvani utca 510 m2-es 
útszakasza. Az Orosz-Útépítő Kft. összesen bruttó 4.443.869 Ft-
ért végezte el a munkát, amelyért 4 év garanciát vállalt. A 

félreértések elkerülése 
érdekében tájékoztatjuk az 
olvasókat, hogy mindkét út 
martaszfalttal készült. (A 
melegaszfalt ennél a 
technikánál jobb, de 
háromszor olyan drága!) A 
martaszfaltozás során a 10 

cm vastagságban egyenletesen 
elterített felületet vibrohengerrel 
tömörítik, majd szórással kb. 
70ºC-ra felmelegített bitumenes 
regeneráló adalékanyaggal itatják 
be, melyre vékony réteg zúzalék 
kerül. Az itatásra használt 

bitumenes regeneráló anyag 
kipótolja a mart aszfaltból 
hiányzó bitument, másrészt 
egy olyan speciális 
adalékanyag keveréket 
tartalmaz, mely időjárási 
körülményektől függetlenül 
biztosítja a kötőanyag 
felhasználása utáni gyors 
viszkozitás növekedést, jelentősen megnöveli a kötőanyag és a 

zúzalékszemcsék közötti 
kohéziós erőt, biztosítva 
ezzel a kiváló tapadást. 
Ez a technológia az 
alsóbbrendű közutak, 
útburkolatának egyszerű 
és gazdaságos 
kivitelezéséhez a 
legalkalmasabb. 
 

 

Nyertes könyvtárpályázat
 

A Képviselő-testület tavaly sikeres pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent Kistelepülések 

könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 
című pályázatra. Pályázni lehetett a könyvtár nyilvános szolgálati 
terében elhelyezett új bútorokra, kiegészítő berendezésekre, 
infokommunikációs eszközök beszerzésére. Miután a tavalyi 
évben megtörtént a Művelődési ház hőszigetelése, így előnyben 
részesültünk, mivel csak azok a könyvtárak pályázhattak, amelyek 
jelentős könyvtárépület- vagy nyilvános könyvtári szolgáltató tér 
fejlesztést hajtottak végre az elmúlt években. A pályázathoz a 
Képviselő-testület 283.651 Ft önerőt biztosított, amely az elnyert 
2.552.859 Ft-tal együtt összesen 2.835.610 Ft beruházással 

fog gazdagodni a Könyvtár. A felújítás elkezdődött, előbb a 
könyvtárterem parkettája került felújításra és a terem festése 
történt meg, melyet az Önkormányzat a pályázaton felül 
önerőként biztosított. Terveink szerint június végére helyükre 
kerülnek az új bútorok és számítógépek, melyet ünnepélyes 
keretek között adunk át a település lakosságának.   
 



 
 
Süni csoport                     Méhecske csoport 

Katica csoport                Maci csoport 
 

Ballagtak az ovisok 
Itt a nyár! Verőfényesen süt a napocska a Mini Manókra! A nyári 
pihenő előtt minden csoport számot adott arról, hogy milyen 
verseket, mondókákat, körjátékokat tanultak, hallottak az elmúlt 
2016/2017-es nevelési évben. 86 gyermek játszott ebben az évben 
az udvaron négy csoportban. Köztük pici kétévesek is. 
Igyekeztünk sok ismeretet nyújtani Nekik, amit Ők - szándékaink 
szerint - játékosan el is sajátítottak. Megnőttek. Egy évvel 
ügyesebbek lettek. A kihívásokat teljesítették. Van, aki szobatiszta 
lett, van aki megtanult embert rajzolni, mesét mondani, mászókán 
egyensúlyozni, énekelni és táncolni. Mindenki ügyesedett, 
okosodott. Megtartottuk az évzárókat, ahol egyben elbúcsúztak az 
iskolába menő nagycsoportosaink az óvodától, társaiktól és a 
velük hosszú évekig "együttélő" felnőttektől. Nagy izgalommal 
készült erre a napra minden csoport. Igyekeztünk ezt a napot 
emlékezetessé tenni számukra. 21 Mini Manónk van, akik ma még 
óvodások, de szeptembertől már az iskolatáskát veszik a hátukra! 
Kívánunk nekik sok szeretettel minden jót, sok piros pontot, új 
barátokat és sok-sok okosságot! Képeken a Süni, Méhecske, 
Katica és Maci csoport. 

 

Manó-nap 

Óvodánkban a gyermeknap ünneplésére családi "Manó-nap"-ot 
tartottunk. Már a színhely megválasztásával is az szerettük volna 
sugallni, hogy ez nem olyan nap, mint a többi. A strandon, 
kellemes zöld környezetben vártuk a gyermekeket és szüleiket 

egész napra szervezett programunkkal. A reggeli után a Léghajó 
meseszínház interaktív előadásán vettek részt kicsik és nagyok. 
Közösen táncoltak, 
énekeltek. Az 
ugrálóvár, a trambulin 
győzték az arcokat 
festeni, a 
csillámtetkókat 
felrakni.  
A közös ebéd után 
elérkezett a nap 

legizgalmasabb 
pontja, a 
Buborék-
fesztivál.  
Kis buborék, 
nagy buborék, 
óriás buborék és 
buborékeső 
repkedett a 
levegőben.  

A bemutató után a gyermekek maguk is kipróbálták a 
buborékfújás mesterségét, a különböző bubikészítő eszközökkel. 
Hogy ez a nap ilyen felejthetetlen volt számunkra, köszönjük 
azoknak a 
szülőknek és 
felnőtteknek, 
akik a 
farsangi 
bálunkon 
segítettek az 
ehhez 
szükséges 
anyagi 
feltételeket 
előteremteni!  
 
Martinkovics 
Sándorné  



Óvónéniket keresünk! 
 
A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mini Manó Egységes Óvoda-
bölcsőde Petőfibánya óvodapedagógus munkakör betöltésére. A 
munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be. 
Részletek a www.petofibanya.hu honlapon, illetve a KSZK 

oldalán. 

R o c k – n a p  
Július 22-én 16 órától a szabadtéri színpadon a 

hagyományt folytatva újra Rock-nap lesz. A 
rendezvényen  

4 együttes fog szórakoztatni  
minden kedves érdeklődőt!  

 
YTAB Kft. Svéd tulajdonban lévő, a 
magyarországi műanyagpiac egyik 
szereplője, Petőfibányán vagy 
környékén lakó hölgy és úr 
munkatársakat KERES a következő 
munkakörökbe: 

 
 

Gépszerelő, szerszámkarbantartó 
(részmunkaidőben) 

 
Feladatok 
- gyártóberendezések megelőző karbantartása, 

váratlan meghibásodások elhárítása, 
- fröccsöntő szerszámok tervezett karbantartása 

(szétszerelés és alkatrészekre bontás, 
szerszámelemek tisztítása, zsírtalanítása, kenése és 
összeszerelése). 

Elvárások 
- gépszerelő karbantartó szakmunkás végzettség, 
- rugalmasság, 
- terhelhetőség, 
- B kategóriás jogosítvány. 

Előnyt jelent 
- fröccsöntő szerszám és műanyagfeldogó 

berendezések karbantartásban szerzett tapasztalat, 
- targoncavezetői jogosítvány. 
 

Gépkezelő (operátor) 
fröccsöntő gép, festősor, összeszerelés 

 
Feladatok 
- területtől és időszaktól függően egy, kettő vagy 

három műszakos munkarend, 
- gyártó berendezések kezelése, működtetése, 

összeszerelés és csomagolás feladatok elvégzése, 
- elkészült termékek minőségellenőrzési feladatai, 
- rend, tisztaság fenntartása, 
- férfi kollégák esetében hulladék újrahasznosítás 

(bálázás, darálás). 
Elvárások 
- minimum 8 általános végzettség, 
- rugalmasság, 
- terhelhetőség. 

Előnyt jelent 
- szakmunkás végzettség, 
- műanyagfeldolgozó vagy festő üzemben szerzett 

tapasztalat, 
- targoncavezetői jogosítvány. 
 

 
Jelentkezni lehet személyesen, vagy a 3023 Petőfibánya, 
Bánya út 6. postacímre, vagy az kata.tihor@ytab.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal. 

 
  

Tavaszköszöntő 
 
A hagyományoknak 
megfelelően idén is 
köszöntöttük a tavaszt 
május 13-án, amely „séta” 
alkalmával Szabó Gáborra is 
emlékeztünk.  
A gyalogtúránk a Lőrinci 
Szent Anna Kápolnához 
vezetett. S bár az induláskor 
eleredt az eső, a szent cél 
érdekében induló bátrakon 
az égiek hamar 
megkegyelmeztek, s néhány 
100 méter után szikrázó 

napsütéssel vetettünk véget az igencsak hosszúra nyúlt télnek. A 
túra során 
megismerhettük az 
1723-ban épült 
kápolna legendáit; s 
megcsodálhattuk a 
tavaly felújított 
épületet. A túra 
végeztével a déli 
harangszó alatt a 
kápolna 
árnyékában 
elfogyasztottuk 
ebédünket.  

11. Bányász Emléknap 

A Petőfibányáért Egyesület a bányanyitás 75. évfordulójára 
megrendezett 11. Bányász Emléknapon köszöntötte a település 
egykori vájárait. Az ünnepség részeként koszorút helyeztek el a 
2007-ben avatott emléktáblánál. A nap folyamán kulturális- és 
sportműsorokkal várták az érdeklődőket. 

 
 

Betanított munkásoknak álláslehetőség 
Petőfibányán 

A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe keres 
betanított munkakörbe elsősorban rakodómunkásokat, 
faipari munkásokat, asztalosokat. Nők és nyugdíjasok 
jelentkezését is várják. Jelentkezni lehet a 06 30/9481-311 -es 
számon vagy a woodholz@t-online.hu címen. Elvárások: 
rugalmasság, terhelhetőség. Rugalmas munkaidőbeosztás, 
prémiumlehetőség.  
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