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Petőfibánya fejlődése 2010-2018 években 
 
Az Országgyűlési választások előtt mérleget szeretnék vonni 
Petőfibánya fejlődését illetően az elmúlt 8 év eredményeiről, 
ami két országgyűlési ciklus időtartamát öleli fel. Petőfibánya 
2010. óta soha nem látott fejlődésen ment keresztül. Ez első 
sorban köszönhető a hozzánk érkezett pályázati 
támogatásoknak, illetve az éppen regnáló Képviselő-testület jó 
döntéseinek. Büszkén elmondhatjuk, hogy 2010 és 2018 
között településünk közel 1 milliárd forinttal gyarapította 

vagyonát, ami beruházások és felújítások formájában valósult 
meg. Ennek a gyarapodásnak a forrása 85 százalékban 
Európai Uniós pályázati pénzek, támogatások Petőfibányára 
érkezése. Itt kell köszönetet mondanom Szabó Zsolt 
országgyűlési képviselő Úrnak, akinek segítsége nélkül nem 
tartanánk itt, ahol tartunk.  
Dióhéjban nézzük meg, hogy konkrétan mire költöttük el ezt 
a pénzt! 

2010-2014. évi ciklus 

A 2010. évben a Művelődési házban nyílászárókat 
cseréltünk, csatornákat és tetőhéjazatot újítottunk fel, továbbá 
dísznövényeket telepítettünk 28 millió Ft összegben, az 
általános iskola kompetencia alapú fejlesztésre és 
eszközbeszerzésre (interaktív táblák) 30 millió Ft-ot nyert. 
2011-ben KEOP pályázat keretében az általános iskola 
hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése valósult meg mintegy 85 
millió Ft értékben. Még ebben az évben nyertünk a Sport 
épületének belső felújítására 18 millió Ft-ot, ami a 
vizesblokkok cseréjét és új kazán vásárlását eredményezte. 
Ugyancsak ebben az évben Bányász Kulturális Fesztivált 
rendeztünk, amire 7 millió Ft-ot nyertünk. Ebből valósult 
meg a szabadtéri színpad megépítése, a Művelődési ház 
dísztermének megújulása és a falunap megrendezése. 2012-
ben a Kopasz-hegyaljai Vigadalomra 2 millió Ft 
támogatást kaptunk.  

2014-2018. évi ciklus 

2015-ben KEOP pályázat keretében 150 millió Ft-ot kapott 
községünk. A támogatásból a Mini-Manó óvoda mindkét 
épületében, a Szabadidő központban és a buszmegálló 
épületében nyílászárócsere történt és külső hőszigetelést 
kaptak az épületek, valamint a Művelődési ház is megújult, 
hőszigetelt külsővel büszkélkedhet.  2017 évben 6 millió Ft 
támogatást nyertünk a Polgármesteri Hivatal informatikai 
eszközparkjának fejlesztésére, 1 millió Ft-ot Petőfibánya 
arculati kézikönyvének megírására, és könyvtárfejlesztési 
pályázaton 3 millió Ft-ból a községi könyvtárunk 
újjászületett, számítógépparkját növelte. 2018-ban sem 
tétlenkedhetünk, ugyanis bölcsőde kialakításra 10 millió Ft-
ot, óvodafelújításra 72 millió Ft-ot, járdafelújításokra 
pedig 15 millió Ft-ot nyertünk. A bölcsőde kialakítás és az 
óvoda felújítás már folyamatban van - azt gondolom, hogy a 
kisgyermekes szülők legnagyobb megelégedésére.  

 
Az év második felében pedig a Szabadság, az Ifjúság és a 
Bánya úti járdák kerülnek teljes felújításra. 
2015-ben a Temető úton mintegy 40 millió Ft összegű 
útfelújítás történt, ebben az évben pedig a Petőfibánya-Selyp 
települések közti közút kerül felújításra 220 millió Ft 
összegben szintén EU-s forrásból. 
 
Fentieken kívül saját erőből a közel 8 év alatt 120 millió Ft 
összegű beruházás és felújítás történt településünkön. A 
teljesség igénye nélkül csak a jelentősebbeket sorolom fel: 
GAZ haszongépjármű vásárlása, térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése, ravatalozó felújítása, Fazekas-Szabadság-Hegyalja és 
Hatvani út, valamin a temető belső útjának felújítása, 
településrendezési terv elkészítése, „fürdőépület” és Akácfa út 
1. szám alatti lakás megvásárlása, szolgálati lakások felújítása, 
közvilágítás korszerűsítése, fogászati kezelőegység vásárlása, 
felső óvoda tetőfelújítása, iskola-óvoda előtti parkoló építése, 
iskola-óvoda elektromos hálózatának felújítása. 
 

Ünnepélyes átadás 
 
A 72 millió Ft-os óvodafelújítás pályázati megvalósítása 
keretében mindkét óvodaépületben vizesblokk felújításra, 
mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása, parkettázás, 
akadálymentes rámpa kiépítése valósul meg. A beruházás 
50%-ban elkészült, ami a felső óvoda teljes felújítását érinti, 
mely 2018.03.23-án ünnepélyes átadásra került a kis óvodások 
legnagyobb örömére. A jó idő beköszöntével újabb 
meglepetés vár még a „lurkókra”, ugyanis mindkét óvoda 
udvarán új udvari játékokkal kedveskedünk a gyermekeknek. 



Mini Manó Egységes 
Óvoda-bölcsőde hírei 

ÓVODAI/BÖLCSŐDEI 
BEIRATKOZÁS 

  
A petőfibányai Mini Manó 

Egységes Óvoda-bölcsőde értesíti a kedves szülőket, hogy az 
intézményben a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai/bölcsődei 
jelentkezések időpontja: 

2018. április 16-17-én (hétfő, kedd): 8:00-12:00 óra 
2018. április 18-án és 20-án (szerda, péntek): 11:00-16:00 óra 
 
BEIRATKOZÁS HELYE: Mini Manó Egységes Óvoda-
bölcsőde 3023 Petőfibánya Petőfi Sándor utca 2. szám alatti 
épületében. Tel.sz.: 06-37-387-361        
 
A bölcsődében a 2018/2019. nevelési év 2018. szeptember 1. 
napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.   
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik 
életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, 
amelyben a harmadik életévét betölti. A bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény.  
Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a 
gyermeke 2018. december 31-éig a harmadik életévét betölti. 

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét 
augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 
1-től) köteles óvodai nevelésben részt venni! (Tanköteles!) 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:  
· a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány,   
· gyermek TAJ kártyája,  
· szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa,  
· ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, az arról szóló határozat. 
 

- ezeken felül a bölcsődei beiratkozáshoz még szükséges: 
 

· a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni 
fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni,   

· házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi 
állapota alapján bölcsődében gondozható, 

· munkáltatói igazolás a szülők jövedelméről. 

Az óvodai/bölcsődei beiratkozás személyesen, a szükséges 
dokumentumok bemutatásával és a jelentkezési adatlap 
kitöltésével történik. Az óvodába felvett gyermekek csoportba 
való beosztásáról az Óvodavezető dönt – a szülők kérésének és 
az Óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. Az 
intézmény vezetője a döntésről értesíti a kérelmező Szülőt 
legkésőbb 2018. május 31. napjáig. Az esetleges elutasító döntés 
ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Önkormányzat 
Jegyzőjéhez. 
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A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, 
télbúcsúztató időszak. Az óvodában igen mozgalmas hetek ezek. 
Beszélgetünk a farsangi régi szokásokról, megnézzük az előző 
évek farsangjait fotókon, videón; jelmezeket tervezünk, 
munkáinkkal feldíszítjük a csoportszobát; énekelünk, táncolunk, 
verselünk. Jellemzője ennek az ünnepi időszaknak, hogy a 
hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a 
szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták: „A feje tetejére 
áll a világ.” Játszunk karneválost, cirkuszost, seprűs táncokat 
járunk, játszunk a lufikkal, valamint kiszebábot is készíthetünk. A 
hét eseményeire a közös farsangi mulatság tette fel a koronát. 
Immár harmadik alkalommal a művelődési ház adott otthont a 

rendezvényünknek. A jelmezes felvonulás után a négy csoport 
gyermekeinek táncos műsorát tapsolhatta végig a nagy számú 
közönség. A műsort úgy állítottuk össze, hogy a kedvet kapó 
felnőttek is nyugodtan csatlakozhattak a táncoló, maskarázó 
Manókhoz. Tetemes mennyiségű szendvics és sütemény 
elfogyasztása után a rendezvény zárásaként kiszebábot égettünk, 
azaz jelképesen elégettük a sötétséget, a telet, a rosszat, hogy 
átadja helyét a tavasznak és a világosságnak. (Lehet, hogy valamit 
elrontottunk, mert másnap beköszöntött a nagy tél!?) Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik segítettek a lebonyolításban, 
szervezésben, és a hely biztosításában. A rendezvény bevételének 
elköltéséről az SZMK képviselőivel közösen fogunk dönteni. 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
 

Útfelújítás, 
útépítés 

településünkön 
 
Tavaly december 8-ig a 
Magyar Közútkezelő 
Zrt. felújította a 
kezelésében lévő 2402-
es számú közút (Selypi 
út) petőfibányai 
belterületi szakaszát. A településtáblától tábláig új utat kaptunk, 
amely az első hosszúra nyúló tél elmúltával is kátyúmentes 
maradt. Már csak a tavaszi melegebb időre van szükség, hogy a 
két település közötti külterületi részt is befejezzék. Kérésünkre a 
MÁV Zrt. az útépítéssel egyidőben felszedi a Zagyva híd előtti 
vasúti szakaszt. Tavaly novemberben hatályba lépett a 355/2017. 
(XI. 29.) Korm. rendelet, amely kijelölte a főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak kezelőjét. A 
jogszabály értelmében a Petőfibánya-Selyp közötti 2402-es számú 
közúttal párhuzamos kerékpárút kezelését 2018 tavaszától az MK 
Zrt látja el. Mindez azt jelenti, hogy a kerékpárút 
síkosságmentesítése és a gyomírtás már nem az Önkormányzat 
feladata, hanem a Magyar Közútkezelő Zrt-é. 
 

A személyi jövedelemadó 1 %-áról az 1996. évi CXXVI. törvény 
1. § (4) bekezdése szerint a magánszemély külön nyilatkozatban 
rendelkezhet befizetett adójának 1%-áról egy kedvezményezett 
javára. A törvény alapján Petőfibányán a következő civil 
kedvezményezettek részesülhetnek ezen felajánlásban: 

szervezet: adószám:

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány: 
        18576016-1-10

Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány:
               18574681-1-10

Polgárőr Egyesület:                 18578867-1-10

Petőfibányáért Egyesület:                  18590135-1-10

Petőfi Sándor Lövészklub: 18576573-1-10

Petőfibányai Lóbarát Egyesület                       18592876-1-10

Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány   18591851-1-10

Petőfibányai Bányász Horgászegyesület         19923631-1-10

 
Köszönjük mindazoknak, akik a petőfibányai  
civil kedvezményezetteket támogatják adójuk 1%-ával! 

 

 



Tájékoztató az április 8-i országgyűlési választásról 
 

1. sz. szavazókör: ÁLTALÁNOS ISKOLA (főbejárat) 
2. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ (SZÍNHÁZTEREM!) 

Átjelentkezés másik szavazókörbe  
Benyújtási határidő: 2018. április 6. 16:00. Átjelentkezéssel az a 
választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik. Ez azt jelenti, hogy egy másik településen 
tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga 
gyakorlásának érdekében, de annak lehetőségét is biztosítja, hogy 
egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha 
nem otthon, hanem például kórházban, börtönben tartózkodik, 
amely a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az 
esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet 
mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül 
viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt 
be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra 
kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt 
szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse 
fel, bárhol is tartózkodik a településen. A településen belüli 
átjelentkezés nem kötött a mozgóurna iránti kérelemhez. A HVI – 
a választópolgár szavazást megelőző második napon 16 óráig 
benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt felveszi azon 
településnek a települési szintű lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok számára kijelölt szavazókörének 
névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel 
egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör 
névjegyzékéből). A választópolgár – a szavazást megelőző második 
napon 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt 
település helyett másik településen szavazhasson, vagy azt, hogy 
vegyék vissza a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. 
Átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési 
egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.} 

Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához  
Benyújtási határidő: folyamatosan  

Mozgóurna igénylése  
Benyújtási határidő: 2018. április 8. 15:00. Az a választópolgár, 
aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy 
reintegrációs őrizetben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni a 
szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát 
kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség 
teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme 
szerinti szavazókörben lévő bármely címre; ha pedig 
átjelentkezéssel szavaz, akkor a település területén található bármely 
címre. A mozgóurna iránti kérelmet a szavazást megelőző második 
napon (pénteken) 16.00 óráig a HVI-hez; vagy azt követően 
legkésőbb a szavazás napján (vasárnap) 15.00 óráig az SZSZB-hez 
lehet benyújtani. Mozgóurnát igényelni telefonon vagy szóban 
kérni nem lehet, csak írásban! Levélben a kérelem csak a 
választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be. A 
levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár 
bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-
hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb. Ez utóbbi esetben csak 
akkor tekinthető szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az 
borítékba van zárva (azaz levélnek minősíthető). A választások 
hivatalos honlapján (http://www.valasztas.hu/ogy2018) 
benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az illetékes 
HVI-hez. A mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be 
lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja 
alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba 
foglalt meghatalmazást is csatolni kell!). A mozgóurna iránti igényt 
ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri 
névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár 
átjelentkezéssel szavaz, akkor a szavazás helye szerinti település 
HVI-jéhez nyújthatja be a kérelmet. Annak, aki a szavazást 
megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a 
kérelmet ahhoz az SZSZB-hez kell eljuttatnia, amelynek 
névjegyzékén szerepel.  
 

 
 

További információk, kérelemnyomtatványok:  
http://www.valasztas.hu/ogy2018 

 

Dr. Gyirán Viktor, HVI vezető 



Petőfibánya Községi Önkormányzat 
Sajtóközlemény 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat ASP központhoz való 
csatlakozása köfop-1.2.1-vekop-16-2017-00176 számú projekt 
Petőfibánya Községi Önkormányzat a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében 
meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 6 
millió Ft összegű támogatást nyert.  
 
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00176 azonosítószámú 
„Petőfibánya Községi Önkormányzat ASP központhoz való 
csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP 
Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az 
önkormányzat számára. 
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése 
meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az 
Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a 
Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a 
közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának 
fejlesztése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású állam 
kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű 
(lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) 
közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A 
műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az 
optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás 
követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ 
kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos 
kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application 
Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát 
a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és 
kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató 
központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az 
ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező 
megoldást jelent olyan településnek is, aki a feladatait széles 
körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos 
módon nem juthatott volna hozzá, azok magas beruházási és 
üzemeltetési költségei miatt. 
A projekt megvalósítása Petőfibánya településen 2016.11.23-án 
kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer 
működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor, 
Munkaállomás MS Windows környezetben, kártyaolvasó, 
Multifunkciós nyomatkészítő), működésfejlesztés és szabályozási 
keretek kialakítása, önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez 
kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek 
adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés, élesítési 
feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók oktatása 
valósul meg.  
A projekt befejezése 2018.06.30. A támogatás maximális értéke az 
összes elszámolható költség 100 %-a. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.  
További információ az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail 
címen kérhető. 

 – április 21. szombat  
Az éves összevezetéses kötelező 
veszettség elleni eboltás 
Petőfibányán 2018.03.24-én volt a 
Polgármesteri Hivatal mellett. A 
pótoltás: 2018. április 21-én 
szombaton lesz, és 800-1000 óráig 
tart. Az oltási papírok bemutatását 
kérjük a Polgármesteri Hivatalban! 
Mindazok, akik elmulasztják az 

eboltási és adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni, 
állatonként minimum 30.000 forintos állatvédelmi bírságra 
számíthatnak, melynek összege mindaddig újra és újra kiróható, 
ameddig a kutyát be nem oltatja a gazdája! Az oltás díja 
kutyánként: 4.000 Ft, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó 
tabletta árát is. Oltást végző állatorvos: Dr. Madléna András 
(+36-20/9730-843) Háznál való oltásra időpont egyeztetés: 
Dr. Madlénáné Tusor Krisztina (+36-30/5564-404)  

 
Helyreigazítás 
Az Újszülöttek 2017-ben… rovatban legutóbb az alábbi újszülött 
anyja neve hibásan szerepelt, a családtól elnézést kérünk, a 
megfelelő név az alábbi: 
Tóth Nimród  2017.01.14.  anya: Demény Viktória 

 
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 azonnal betölthető, szolgálati lakás biztosított. 
Részletek a www.petofibanya.hu honlapon, illetve a KSZK 
oldalán. 
 

Álláslehetőség Petőfibányán 
 

YTAB Kft. Svéd tulajdonban lévő, a 
magyarországi műanyagpiac egyik szereplője, Petőfibányán vagy 
környékén lakó hölgy és úr munkatársakat KERES a következő 
munkakörökbe: Gépszerelő, szerszámkarbantartó  
Feladatok: gyártóberendezések megelőző karbantartása, váratlan 
meghibásodások elhárítása, fröccsöntő szerszámok tervezett 
karbantartása (szétszerelés és alkatrészekre bontás, szerszámelemek 
tisztítása, zsírtalanítása, kenése és összeszerelése). 
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). 
Jelentkezni lehet személyesen, vagy a 3023 Petőfibánya, Bánya út 
6. postacímre, vagy az kata.tihor@ytab.com e-mail címre küldött 

önéletrajzzal. 

 
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.  
 

MMII  ÚÚJJSSÁÁGG  PPEETTŐŐFFIIBBÁÁNNYYÁÁNN??    Petőfibánya Község 
Önkormányzatának kiadványa – Alapító: Petőfibánya Községi 
Önkormányzat; Alapító képviselője: Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester; Főszerkesztő: Dr. Gyirán Viktor jegyző; Kiadó: 
Kerek Ádám egyéni vállalkozó, Hort NVStudio – 
Ny.sz.:163/0882/2/2010. Megjelenik negyedévente 1300 plny. 


