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Idősek napja 

 
Petőfibánya Község 
Önkormányzata, illetve a 
Petőfibányai Kulturális és 
Testnevelési Közalapítvány 
október 1-jén 17 órakor a 
Művelődési Házban tartotta az 
idősek napját. Az iskolás és az 
óvodás gyermekek műsora után 
Juhászné Barkóczy Éva 
Polgármester Asszony ünnepi 
beszéde hangzott el, melyben 
külön köszöntötte a szépkorúakat. 
Ezt követően Gregor Bernadett és 

férje, Szarvas Attila az alkalomhoz illő műsorral kedveskedett. 
Ebben az évben nemcsak műsorral készültünk, hanem a 
Képviselő-testület döntése értelmében egy új települési 
támogatási forma bevezetésével egyszeri 6.000 Ft vásárlási 
utalványt ajándékoztunk a petőfibányai 65. életévüket 
betöltött nyugdíjasoknak. Büszkén mondhatjuk, hogy 
kitehettük volna a „megtelt” táblát, ugyanis több mint 300 
résztvevő tisztelt meg bennünket jelenlétével. Köszönjük!  

 
„Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!” 

 
Az idén is megtartottuk a már hagyománnyá vált ”Itthon 
vagy! – Magyarország, szeretlek!” elnevezésű programot. 
A szeptember 26-án, szombaton megrendezett Szent 
Mihály napi program kopasz-hegyi gyalogtúráját sajnos 
elmosta az egész napos eső, az azt követő programokat 
viszont a kevés számú látogatóval együtt azért jó 
hangulatban mégis megtartottuk. A program részeként 
országismereti vetélkedőn vehettünk részt, népi ételeket 
kóstolhattunk, a színházteremben Molesz és Barátai 
zenéltek nekünk. A nap záróprogramjaként pedig 
meggyújtottuk a Szent Mihály napi tüzet. 

 
Petőfibánya 2015. évi díszpolgárai 

 

2015. augusztus 20-án, Szent István napján, a már 
hagyománnyá vált ünnepi megemlékezés keretében került sor 
az idei Díszpolgári címek átadására. A Képviselő-testület 
elismerése és tisztelete jeléül Kotrócz Józsefnét  (Kati 
nénit), a helyi Vöröskereszt titkárát, Petőfibánya 
Díszpolgára címmel tüntette ki.  
 
Posztumusz Petőfibánya Díszpolgári címet Ficsór 
Miklósné Hegedűs Judit kapott  ((11995577--22001144)),, akinek 
hirtelen betegsége miatt már sajnos csak így utólag tudjuk 
megköszönni mindazt, amit értünk, a közösségért, a 
petőfibányai kultúráért tett. Mindkettejüknek köszönjük! 
 

 
 

 
 
 



Zagyvasági (4.) KOPASZ-HEGYALJAI 
VIGADALOM 2015. (képekben) 

 
Szeptember 12-én, immár 4. alkalommal magtartott települési 
rendezvényről a teljesség igénye nélkül az alábbi képekben 
számolunk be: A rendezvény a Polgármester Asszony, mint a 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnökének 

megnyitójával vette kezdetét. 
A szabadtéri műsorral 
párhuzamosan az alábbi 
események folytak a 
művelődési házban: apci 
Modellező szakkör kiállítása, 
gyöngyfűzés, kézműves-
foglalkozás. Csillámtetoválás, 
arcfestés, lufihajtogatás (az 

Első Baptista Szeretet Egyház közreműködésével). A Petőfi 
téren pedig lovagolni és íjászkodni lehetett a Petőfibányai 
Lóbarát Egyesület tagjaival. 
Egész nap ingyenesen 
élvezhették a gyermekek a 
játszóvárat és a trambulint. 
A Művelődési ház mellett 
csocsóversenyen mérhették 
össze tudásukat a jelentkező 
kétfős csapatok, a Bánya úti 
buszparkoló területén pedig 
kerékpáros ügyességi versenyt rendezett a Petőfibányai 
Polgárőr Egyesület. A Petőfibányáért Egyesület 
közreműködésével minden érdeklődő bemehetett a bányába, 
amelyben szakszerű előadások kíséretében betekintést 
nyerhettek a látogatók az egykori bányászok életébe, 
munkakörülményeibe.  

A Művelődési házban 
folyamatosan lehetett 
szűrővizsgálatra jelentkezni, 
ahol megmérték a 
vérnyomást, a vércukrot, a 
koleszterinszintet. A 
klubhelyiségben is láthattunk 

fotókiállítást a régmúltból, illetve a közelmúlt eseményeiből. 
Az egyik legsikeresebb program a Petőfibányáról 

elszármazottak 
találkozója volt, 
amelyen közel 40 
fő vett részt 

előzetes 
regisztrációval. A 
hazalátogatók a 

díszteremben 
bemutatkoztak, 

elmesélték életük petőfibányai és azt követő eseményeit, 
bejelölték Magyarország térképére, hogy hová költöztek.  

Egy közös fotózást követően pedig átmentek az iskolába, ahol 
beülhettek a régi iskolájuk padjaiba, majd a menzán 
gulyáslevest és lekváros buktát ebédeltek. A résztvevők a 
Polgármester Asszony és a Pedagógusok előadásaiból 
tájékozódhattak a régmúlt eseményekről, és az azóta 
történtekről.  
14 órától 
felléptek a Mini 
Manó Egységes 
Óvoda 
óvodásai, majd 
a Petőfi Sándor 
Baptista 
Általános Iskola 
tanulói, akik 
táncoltak. 
Láthattuk a HIP-HOP Táncegyüttest, majd 

betekinthettünk a 

JU-JITSU 
rejtelmeibe, 

harcművészetébe.  
 

 

 
 

 
 

 
A nosztalgia jegyében a 
helybeli Hajdara Ernő régi slágereket adott elő gitárjátékával. 
A rendezvény ünnepi hangulatát kiemelő fellépő a Bányász 
Kulturális Alapítvány Fúvós Zenekara volt (Gyöngyös, 
karnagy: Juhász András), amely eredetileg Petőfibányán 
alakult és éppen a petőfibányai Művelődési ház falai között 
szerveződött. Tagjai között mind a mai napig szép számmal 
zenélnek petőfibányai lakosok. 



 
Őket követte a Hastáncos hölgyek előadása, majd a Pitypang 
Egyesület néptánccsoportjának bemutatója. Kis szünetet 
beiktatva tombolahúzás is 
volt. Majd megérkezett 
Mulatós Marci, aki régi 
magyar mulatós dalokkal 
csábította le a szabadtéri 
színpad elé a lakosságot.  
 
Az este sztárfellépője a 
szeptember 20-án 80. 
születésnapját ünneplő 
Aradszky László volt. A 
nézőtér együtt énekelte 
vele a 60 év alatt 
megénekelt slágereket.  

 
Őt követte a már-már szokásos tűz-show, majd 9 órától a 
Szabad Élet Zenekar, amely nagysikerű élőzenés utcabál-
koncertet adott a fiatalabb korosztály számára. 

 

  

  
  

  
  

  

  
  

Nagy szeretettel 
várunk mindenkit 

jövőre is! 
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Változik a Temető utca forgalmi rendje 
 

A tavalyi évben a Swietelsky Kft.-vel kötött mindkét fél 
számára előnyös megállapodás értelmében a cég a 21-es 
kétsávos út elkészültével egy időben a petőfibányai Temető 
utcát is leaszfaltozta, illetve kialakította a padkát. Annak 
érdekében, hogy az utcát minél tovább ilyen kiváló állapotban 
megőrizhessük, a Képviselő-testület a Temető utca teljes 
területére a Fatelepet követően súlykorlátozást vezetett be az 
5,5t-ás súlyt meghaladó tehergépkocsik számára a „kivéve 
engedéllyel” lehetőség biztosításával. A tábla egészen pontosan 
azt jelzi, hogy az úton olyan járművel közlekedni tilos, 
amelynek tengelyterhelése – bármelyik tengelyén – 5,5 
tonnánál nagyobb. (Viszonyításképpen egy pótkocsis teherautó 
megrakva 40t!) Továbbá megszűnik a 40km/óra 
sebességkorlátozás, ami azt jelenti, hogy a Temető utca teljes 
szakaszán 50km/órával lehet közlekedni! Sajnos sokan érzik 
úgy, hogy a Temető utca alkalmas gyorsulási versenyek 
rendezésére is, azonban a gyalogosok és az autósok testi épsége 
érdekében kérjük az arra közlekedőket, hogy tartsák be a 
megengedett 50 km/órás sebességet! 

 
 

Változások a gyermekorvosi rendelésben 
 

Petőfibánya:      Apc: 
Hétfő:     8:00-10:00 10:30-12:30 
Kedd:   13:30-15:00 11:30-13:00 

Iskola- és ifjúság-orvoslás:           -   10:30-11:30 
Szerda:   10:00-11:30   8.00 - 9:30 

Tanácsadás a Védőnőnél: 11:30-12:30            - 
Csütörtök:  11:30-13:00   9:00-10:30 

Tanácsadás a Védőnőnél:          -    8:00-9:00 
Iskola- és ifjúság-orvoslás: 10:30-11:30           - 

Péntek:     8:00 - 9:00   9:30-10:30 
Iskola- és ifjúság-orvoslás: 10:30-11:30 10:30-11:30 

 
 

Tűzifa-támogatás 
 

A Képviselő-testület tüzelősegély formában a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is rendkívüli települési támogatásban részesíti 
mindazokat, akik esetében az egy főre jutó családi 
jövedelemhatár nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, illetve egyedül 
élők esetében az 57.000 Ft-ot. Erre a tűzifasegélyre idén már 
azok is adhatnak be kérelmet, akik lakhatási támogatást is 
kaptak, illetve már ebben az évben 3 alkalommal kaptak 
rendkívüli települési támogatást. A tűzifasegély megítélésének 
feltétele idén is az, hogy a kérelmező rendelkezzen tüzelésre 
alkalmas tüzelőberendezéssel.  
Benyújtási határidő: november 6.! 
 
 

Közmeghallgatás 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évben a közmeghallgatást 2015. november 18-án 
szerdán 17.00 órakor tartja a Művelődési Ház 
dísztermében.  
Mindenkit várunk, aki szívén viseli a település sorsát! 

Tanévkezdési 
támogatás 

            2015. 
 
                 A Képviselő-testület 
2015.08.12-én a korábban nyújtott 
települési támogatások összegének megemeléséről, 
illetve újabb támogatások bevezetéséről döntött. A 
legjelentősebb, hogy gyermekenként 15.000 Ft összegű egyszeri 
tanévkezdési támogatást kapott kérelemre a Petőfibánya Községben 
óvodába, illetve általános iskolába, továbbá bárhol nappali tagozaton 
közép- és felsőfokú oktatási intézménybe 25 éves koráig járó 
petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező gyermekek, tanulók szülei 
Erzsébet-utalvány formájában. Az utalványokat a tanévkezdéshez 
szükséges ruházat, tanszer, illetve tankönyv vásárlásához lehetett 
felhasználni. A határidőig beadott kérelmek alapján összesen 280-an 
voltak jogosultak a támogatásra, így 4.200.000 forinttal támogattuk a 
petőfibányai lakosok tanévkezdését. 
 

Országos Könyvtári Napok (OKN) 
 
A PKTK könyvtára 
idén is csatlakozott az 
Országos Könyvtári 
Napok nevű 
programsorozathoz, 
melynek célja a 
könyvtárak 
népszerűsítése, amely 
már 10. alkalommal 
került megrendezésre. 
Október 5-én a Művelődési ház dísztermében a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatásával létrejött színvonalas irodalmi estre vártuk 
az érdeklődőket, melynek címe: Szülőföldünk édes 
anyanyelvünk. Az előadóművész Jónás Zoltán a kortárs 
magyarországi és erdélyi költők verseiből szerkesztett válogatást 
Dinnyés József megzenésített verseivel fűszerezte. Magával ragadó 
előadása a magyar szülőföld szépségeiről és csodálatos, különleges 
anyanyelvünk megőrzésének fontosságáról szólt. 
 
Október 7-én délelőtt az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársaival vártuk az óvodásokat Mesekosár című 
előadással, amelynek témája a körülöttünk élő állatok voltak. Az 
állatok nyelvét értő juhász meséje után memóriajáték, majd 
kézműves foglalkozás következett. Minden kisgyermek saját 
készítésű cica-könyvjelzővel vagy papír kiskutyával búcsúzott. 
Nemcsak vendégünk mesélt az ovisoknak, hanem a gyerekek is 

megosztották velünk a 
frissen tanult őszi 
verseket. 
 
Az OKN petőfibányai 
programjainak keretein 
belül október 7-én 
délután ellátogattak 
hozzánk a helyi 

kisiskolások is gyöngyözni. Nemzeti színű karkötőt készítettek, 
valamint megismerkedtek a gyöngyvasalási technikával. Néhányan 
könyvből vett minta alapján dolgoztak, mások a saját fantáziájukat 
követve alkottak nagy elmélyülésben. A felső tagozatosokra is 
gondoltunk, nekik Pásztor Sándor a Petőfibányai Polgárőr 
Egyesület parancsnoka tartott előadást október 8-án a 
könyvtárban „Vigyázó szemek” címmel. A nyolcadik 
osztályosok rövid történeti áttekintést kaptak a magyarországi 
polgárőrség múltjáról, és betekintést nyerhettek a polgárőrök 
munkájába, feladataiba. Megtudhatták, hogy a tagság milyen 
szigorú feltételekhez, képzésekhez kötött, de azt is, hogy a helyi 
polgárőrség is fogad diákokat önkéntes munkára, amely 
elengedhetetlen az érettségi vizsgához. Az előadás egyik apropója, 
hogy újra elindul az Ifjú Polgárőr Mozgalom, és szívesen látja az 
új tagokat. 
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