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Államtitkári látogatás 

 

  
 
Július 27-én Petőfibányára látogatott Szabó Zsolt, fejlesztés - 
és klímapolitikáért, valamint közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár, országgyűlési képviselő. A beszélgetés alkalmával 
az érdeklődők kérdéseket tehettek fel, illetve a település 
fejlődésével kapcsolatban kéréseket is megfogalmazhattak, 
melyek terén az Államtitkár úr maximális támogatásáról 
biztosította a felmerült projektekkel kapcsolatban a 
jelenlévőket. Jó hír, hogy jövő tavasszal a korábban felújított 
utak közül kimaradó Selyp-Petőfibánya közötti 2402-es számú 
útszakaszt is teljes mértékben felújítják, mint ahogyan a 
Szűcsi-Gyöngyöspata közötti már-már járhatatlan útvonalat is.  
 

Újra Petőfibányáé a fürdőépület  
 
A fürdőépületet a Bányavállalat bezárását, felszámolását 
követően két magánszemély vásárolta meg, akik az utóbbi 
években már semmilyen szinten nem tartották karban, az 
épületben nem folyt tevékenység. Az épület sorsa a 
végrehajtás lett, amelyen az elárverezett 4.675 m2 nagyságú 
ingatlant az Önkormányzat a nyáron megvásárolta az épület 
értékének töredékéért. Akik jártak már benne, azok tudják, 
mekkora és milyen helyiségeket takar a kívülről impozáns 
épület. A Képviselő-testület keresi az ötleteket, a befektetési 
lehetőségeket és befektetőket, meg persze ennek a pénzügyi 
forrását az épület hasznosítására. Kérjük, hogy amennyiben 
szívén viseli az 
épület sorsát, 
ötleteivel segítsen 
a Képviselő-
testületnek, hogy 
az épület újra 
Petőfibánya egyik 
jelképévé 
válhasson! 
Javaslataikat az 
alábbi e-mail 
címre várjuk 
(onkormanyzat@
petofibanya.hu)   

 

„Szent Borbála” szobra 

 
A Petőfibányáért Egyesület 
elnöke, Juhász Péter nyújtott be 
kérelmet a Képviselő-testület 
május 18-i ülésére, melyben 
kérte, hogy a Képviselő-testület 
az Mötv. 42. § 8. pontjában 
meghatározott hatáskör 
birtokosaként engedélyezze, 
hogy a Petőfibányáért Egyesület 
a Művelődési házban felállíthassa 
a fából készült 160 cm-es 
nagyságú „Szent Borbála” 
szobrot 2016.06.11-én a 10. 
Bányász Emléknap napján. A 
Képviselő-testület örömmel 
fogadta az Egyesület felajánlását 
és természetesen hozzájárult a 
szobor állításához, amelyet az 
emléknapon felavattak. Jelenleg 
a szobor a Művelődési ház 
emeleti aulájában található.  
 
 

Közeleg az új tanév! 

Kedves Diákok! Vége a 
szünidőnek! A javítóvizsgák augusztus 30-án, kedden reggel 8 
órakor kezdődnek. (Augusztus 26-án és 29-én 8 órától 
felkészítő korrepetálás! A tankönyvek augusztus 30-án, 
délután érkeznek meg az iskolába, így csak szeptember 1-jén 
és 2-án fogjuk osztani a azokat. A tanévnyitó szeptember 1-

jén reggel 8 órakor kezdődik, utána 3 tanítási órát tartunk. 
Ezen a napon még nem lesz napközi. A tanévnyitón mindenki 
számára kötelező az ünneplő ruha: fehér ing vagy blúz, 
sötét színű nadrág vagy szoknya és a nyakkendő!                               

 Hegedűsné Ivády Gabriella  
Iskolaigazgató 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

15 ÓRÁTÓL                   

SOLYMÁSZ BEMUTATÓ                                        

PITYPANG EGYESÜLET NÉPTÁNCCSOPORTJA                 

MINI MANÓ ÓVODA GYERMEKEI                  

MESEMONDÓK                                                     

TOMBOLA                                                                                 

                                 

8 ÓRÁTÓL 

FŐZŐVERSENY 
 

10 ÓRÁTÓL  

MEGNYITÓ – GYERMEKPROGRAMOK 

INTERAKTÍV GÓLYALÁBAS MŰSOR – ÉKSZERKÉSZÍTÉS  

MODELLEZŐ KIÁLLÍTÁS ÉS FOGLALKOZÁS 

CSILLÁMTETOVÁLÁS – ARCFESTÉS – LUFI HAJTOGATÁS  

JÁTSZÓHÁZ, UGRÁLÓVÁR – LOVAGLÁS, ÍJÁSZAT 

KERÉKPÁROS VERSENY 
 

 

 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJAIN VALÓ RÉSZVÉTEL DÍJTALAN 

 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK 

 

EGÉSZSÉGÜGYI                 

SZŰRÉSEK 

14 ÓRÁTÓL 

 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A         

PETŐFIBÁNYAI KULTURÁLIS ÉS TESTNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 

 

20:45   TŰZZSONGLŐR-SHOW 

 

20 45 TŰZZSONGLŐR SHOW

19:30   SZABAD ÉLET KONCERT 

16:00   FONOGRÁF EMLÉKZENEKAR 

17:30   MÁRIÓ, A HARMONIKÁS 

13 ÓRÁTÓL  

HAJDARA ERNŐ ZENÉL – „JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA” 

  

 

 

 
L

BÜFÉ – VÁSÁRI ÁRUSOK – LÁNGOS – KÜRTŐSKALÁCS – KÉZMŰVES TERMÉKEK 

BÁNYALÁTOGATÁS 



 
Nyertes könyvtárpályázat 

 
A Képviselő-testület 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 évben. 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 fejlesztés 2017-ben fog megvalósulni. 

 
Sportpark-pályázat 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
megjelenését követően többen is felhívták a figyelmet a 
pályázatra, illetve ötleteket is adtak a helyszínekre. A 
Képviselő-testület a tanácsokat is meghallgatva 1 db D 
típusú, azaz 150 m2-es Sportpark létesítésére adott be 
pályázatot, amelynek helye az Iskola utca 1. szám alatti 

általános iskola és a 
játszótér közötti, jelenleg 
semmilyen funkciót be 
nem töltő park lenne.  
 

Milyen az időjárás 

Petőfibányán? 

 

Ahogyan korábban 
tájékoztattunk, helyi 
időjárás-állomással 
„gazdagodott” a település. 
A Művelődési ház tetejére 
felhelyezett mérőállomás 
és kamera nemcsak a 
pontos időjárási adatokat, 
de folyamatosan frissülő 
képet is mutat a 
településről. A helyben 
szolgáltatott időjárással 
biztosabban tervezhetjük 
a helyi szabadtéri 
programjainkat, 
tevékenységeinket. A 
petőfibányai időjárás 
mellett kistérségi időjárási 
előrejelzést is kapunk a 
település környékére a 
következő napra (hőmérséklet, csapadék, szél). A berendezés 
folyamatosan működik, szolgáltatja a legfrissebb adatokat, 
amelyek természetesen okostelefonnal is bárhol azonnal 
elérhetők. A petőfibányai időjárás megtalálható a 
www.petofibanya.hu honlap nyitó oldalának baloldalán. Az 
időjárási adatok szolgáltatója: ICI Interaktív Zrt.

 
Napközis Erzsébet-tábor 

 
Ebben az évben civil szervezetek és önkormányzatok részére 
is meghirdette Napközi Erzsébet-tábor pályázatát az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Településünk 
önkormányzata a P.K.T.K.-val közösen örömmel élt a 
lehetőséggel, mely gyermekenként 18 000 forintot biztosított 
az ötnapos turnusra. A pályázatban szereplő önrészt az 
önkormányzat vállalta át, a tábor folyamán a rendelkezésre 
álló teljes összeg felhasználásra került. Igaz, hogy a pályázat 
beadására és a színes programokat, valamint napi négyszeri 
étkezést is nyújtó napközi tábor megszervezésére alig több, 
mint egy hét állt rendelkezésünkre, de végül elmondhatjuk, 
hogy a résztvevő gyermekek olyan nyári élményekkel 
gazdagodtak, amelyekről hosszú ideig lelkesen mesélhetnek. 
 

 
 
 A tábor keretében meglátogattuk a helyi horgásztavat, a 
lovas-tanyát, a lőrinci Szent Anna kápolnát, de a legjobban 
mégis a hatvani buszos kirándulást élvezték: a Széchenyi 
Zsigmond Vadászati Múzeumot, valamint annak élményterét, 
és persze a köztéri szökőkutat! 



ÁLLÁSAJÁNLAT 

  

 

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. apci új üzemébe 

keres betanított és szakmunkás munkatársakat, az alábbi 

pozíciók betöltésére: 

 

CNC GÉPKEZELŐ,   CNC GÉPBEÁLLÍTÓ 

ÖNTŐGÉPKEZELŐ,   ÖNTÖDEI LAKATOS 

VÉGÁTVEVŐ,   ÖNTVÉNYMEGMUNKÁLÓ 

VILLANYSZERELŐ / MŰSZERÉSZ 

HIDRAULIKUS-  ÉS  CNC KARBANTARTÓ 

GYÁRTÁSKÖZI   ELLENŐR 

MÉRŐSZOBAI   MUNKATÁRS 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ,   -KARBANTARTÓ 

 

3032 Apc, Vasút út 1. 

Telefon:  06 37 585 432 

E-mail  : maria.urban@csabacast.hu 

                info@csabacast.hu 

Web     : www.csabacast.hu 

 

Könnyűfémöntöde Kft 

 

 

· Magas teljesítményprémiumok, korrekt 

műszakpótlékok, év végi jutalom, nagy összegű 

törzsgárda-jutalmak, ösztönző programok, 

jutalomnyaralás 

· 50.000,-Ft egyösszegű juttatás az ajánlási 

program keretében 

· Cafeteria - Erzsébet utalvány, egészségkártya, 

utazási hozzájárulás,  

· Betanítás, munkacipő, -ruha  és 

védőfelszerelések biztosítása  

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZHETŐ, BIZTOS MUNKAHELYET 

KÍNÁLUNK! 

 

 

Talán utoljára a 
parkolásról! 

 
Mint arról korábban 
értesülhettek, a 
többszörösére emelkedett 
gépkocsiforgalom miatt a Képviselő-testület három parkolót is 
építtetett az iskola és az óvoda elé. Az iskola előtti jobb oldalon 
lévő kisméretű parkolót csak engedéllyel használhatják (a 
pedagógusok). A korábban tervezett szigorúbb szabályokat pedig 
mindaddig felfüggesztette a Képviselő-testület, amíg a jelenlegi 
megengedő szabályok alapján a parkolás mindenki – főleg az 
intézményekbe érkező dolgozók, szülők – számára biztosított. Az 
eddigi közlekedési szokásokat látva azért felhívnánk a figyelmet a 
KRESZ szabályaira. A MEGÁLLNI TILOS tábla jelzése alapján 
az Iskola utca jobb oldali „kis” parkolóját követően a menet irány 
szerint tilos megállni – egészen az óvodaépület túlsó végéig! 
Parkolni a baloldalon kialakított parkolókban lehet. A KRESZ 
alapján járművel megállni, ill. várakozni kétirányú forgalomra 
alkalmas úton, ha a közúti jelzésekből más nem következik, 
csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén (az úttest széléhez 
30 cm távolságon belül), azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. 
Mindez azt jelenti, hogy az Iskola utca mindkét oldalán egészen 
az óvoda végéig a parkolókon kívül sehol nem lehet megállni. Aki 
az Iskola utca másik végéből érkezik, annak azért nincs kitéve 
megállni tilos tábla, mert az Ő esetükben egyébként sem lehet 
parkolni a fenti szabályokból kifolyólag a baloldalon! A parkolás 
szabályait a Rendőrség szankcionálja, így a tilosban parkoló 
helyszíni bírságra számíthat.  
{forrás:http://www.kresztanulasotthon.hu/index.php?section=tananyagvarakozas&oldal=4} 
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