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Kokavecz Pálné 95 éves 

 

 
Kokavecz Pálnét (Valach Julianna) 95. születésnapján 
szívből jövő jó kívánságokkal köszöntötte Petőfibánya 

Község Önkormányzata. Juci néni a jókívánságok mellé 
megkapta a Miniszterelnök Úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását. 
 

Juci néni a Nógrád megyei kis faluban, Karancsságban 

született 1926. május 29-én. Népes, szegény sorsú családból 
származik. Már gyermekfejjel napszámos munkát kellett 
vállalnia. Igazi szenvedélye a mozi volt, sőt egyszer alkalma 

volt egy kis vidéki színházban a színpadon is szerepelni. Tízen 
voltak testvérek, de sajnos mára már csak ő maradt. Juci néni 

egyre kevesebbet mozog, de még most is érdeklődve követi a 
közéleti eseményeket, napjait regényolvasással teszi 
színesebbé.  
Születésnapján menyei, unokái és dédunokái halmozták el 

szeretetükkel, akiknek szívesen mesél lánykoráról, színpadi 

szerepéről és élete egy-egy emlékezetesebb, örömteli 
pillanatáról. Juci néni, további jó egészséget és örömteli 

szépkort kívánunk! 

 

Martinkovics Józsefné 90 éves 

Martinkovics Józsefnét (Csőke Magdolna) 90. 

születésnapján szívből jövő jó kívánságokkal köszöntötte 
Petőfibánya Község Önkormányzata. Magdi néni a 

jókívánságok mellé megkapta a Miniszterelnök Úr emléklapját 
a vele járó pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását. 
 

 

Magdi néni 1931. június 6-án született Etesen, bányász család 
harmadik gyermekeként. Kétéves korában elveszítette 

édesanyját. Édesapja újraházasodott, ezután született még két 
lánytestvére, akikkel a mai napig szoros kapcsolatot ápol. 
Hatéves volt, amikor bányaszerencsétlenségben édesapja is 

meghalt, ezután a család nehéz körülmények között élt. 
Tizenkét éves korától módos családnál szolgált, testvére 
hívására költözött Petőfibányára tizenhat évesen. Először az 
akkori óvodakonyhán dolgozott, majd az osztályozón kapott 

munkát. Itt Ismerkedett meg férjével, akivel 1950-ben kötött 
házasságot. A felsőtelepen laktak, majd 1958-ban költöztek 
frissen épült családi házukba. Két fiukat háztartásbeliként 
nevelte. Ez idő alatt végezte el a nyolcosztályt is. Amikor a 

gyermekek nagyobbak lettek, újra dolgozni kezdett a 
Gépüzemben. Itt takarított nyugdíjazásáig. Majd az élet újra 
kihívás elé állította a családot, amikor 1983-ban meghalt a 

családfő. 90. születésnapján két fia, négy unokája és két 
dédunokája köszöntötte. Amíg látása engedte, rengeteget 

horgolt, hímzett.  Kedvenc elfoglaltsága a kertészkedés. Magdi 

néni a mai napig is minden kerti munkát elvégez. Barátnőjével 
és a nővérével minden nap találkoznak, közösen nézik 
kedvenc sorozataikat. Magdi néni, további jó egészséget 

és örömteli szépkort kívánunk! 



Ballagás a Mini Manó Óvodában 

 
 
Nagycsoportosaink elballagtak, iskolába készülnek. Nagyon 
gyorsan elszaladt ez a három év, amit itt töltöttek nálunk! Amikor 
először jöttek óvodába, volt olyan, aki az első pillanattól kezdve 
úgy viselkedett, mintha világéletében óvodába járt volna. 
Előfordult olyan is, aki lassan, óvatosan fedezte fel előbb a 
csoportszobát, majd az udvart. Volt aztán olyan, aki egész nap 
csak az óvónéni ölében akart ülni, s bizony némelyik apróság 
pedig sírva kapaszkodott az anyukájába. Ölelgettük, 
vigasztalgattuk a sírókat, biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat, akik 
túlontúl bátornak mutatkoztak. Nap mint nap látva őket arra 
gondoltam, milyen nagy büszkeség és boldogság számunkra, hogy 
ezek a családok a legféltettebb kincseiket, gyermekeiket ránk 
bízták. Minden gyermek külön kis világegyetem, nincs köztük két 
egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nőnek; látni, mint 
lesznek egyre önállóbbak: saját vicceket találnak ki, bűbájos 
történeteket mesélnek nekünk, bátrak és kezdeményezőkészek. S 
egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy már ki is nőtték a mi 
kis óvodánkat, s az iskolába készülődnek. 

Ahogy mondani szokás, az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, 
hiszen a búcsú mindig nehéz, nagyon fognak hiányozni nekünk; 
nevet, mert tudom, milyen jól fel fogják találni magukat az iskola 
világában, milyen magabiztosak lesznek, könnyen alkalmazkodnak 
az új szokásokhoz, és megértik az új szabályokat. Sok új barátot 
szereznek majd, izgalmas élményekkel gazdagodnak, és rengeteg 
fontos dolgot tanulnak majd az iskolában. A mai nappal nemcsak 
gyermekeik életében, de a Szülőkében is lezárul egy fejezet: véget 
érnek az ovis szülői évek. Bízom benne, hogy olyan nagy 
szeretettel idézik majd vissza ezt az időszakot, mint mi, a Mini 
Manó Óvoda óvónői és dajkái. Emlékszem, amikor három évvel 
ezelőtt először találkoztunk a beiratkozáskor, megköszöntem 
Önöknek, hogy megtiszteltek minket a bizalmukkal, és ránk 
bízták legféltettebb kincseiket. Úgy érzem, a későbbiek során is e 
kölcsönös bizalom jegyében próbáltuk irányítani a hétköznapokat. 
Köszönöm Önöknek a sok segítséget, az állandó megerősítést, 
hogy egy csónakban evezünk, azonosak a céljaink. 

Ha lehunyom a szemem, előttem terem rengeteg kacagó, 

meghatott, édes-vidám emlékkép a három évből: amikor a 
Télapót kerestük, amikor a Karácsonyfa alatt megtaláltuk a 
vadonatúj játékokat, mikor birtokba vehettük a vadonatúj, 
felújított csoportszobákat, a sok-sok kirándulás, ünnepség, óvodai 
foglalkozás, tornázás, futkározás és játék! Vajon Ők is megőrzik 
ezeket az emlékezetükben?  A ballagás reggelén elültettük az 
emlékezés fácskáját. Azért tettük, hogy sok-sok év múlva ezek az 
élmények, mint a fán a levél újra és újra feléledjenek. 

Bízom benne, hogy szeretettel gondolnak majd vissza ránk, 
egykori óvónénikre, dajka nénikre! Sok sikert, örömöt kívánunk 
az iskolában!                                  

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

2021-ben ballagó Óvodásaink 
 
Méhecske csoport: Lénárt Bence, Péter Szabó Csenge, Szabó 
Dominik, Szerencsés Márk, Torma Bíborka Minka 
Katica csoport:  Bíró Laura Bianka, Győri Olivér, Harmos 
Noel, Nagy Dorka, Hényel Zétény 
Süni csoport:  Berki Ottó Olivér, Fülöp Naomi, Garics 
Dominika Dóra, Harmos Trisztán, Lutean Vivienn, Venczel 
Bence 
Maci csoport:  Berki Zsombor Noé, Csemer Krisztián Noel, 
Csépe Jázmin Maja, Felvidéki Maja, Gábor Boldizsár, Gosztonyi 
Kata, Győri Rozália Lia, Jakab Zsófia Anna, Kovács Janka, 
Magyar Bálint, Molnár Réka Flóra, Repka Mia, Szabó Zsófi 
Tímea 

 
Bepillantás Iskolánk életébe 

 
Több, mint két hónap online oktatás után az alsó tagozatosaink 
április 12-től, a felsőseink pedig május 8-tól folytatták jelenléti 
oktatással a tanulást. 
A gyermekek számára az újrakezdés nem volt zökkenőmentes, 
annak ellenére, hogy már nagyon várták a személyes 
találkozásokat. Volt néhány tanulónk, akik tanév végéig -szüleik 
kérésére - otthon maradtak és online követték és próbálták 
teljesíteni a követelményeket. 
 

 
 
A pandémia miatt a 8. osztályosaink tanév végi vizsgái is 
elmaradtak, de a május végi országos kompetenciamérésre sor 
került. A 6. és 8. osztályosok megírták idegen nyelvből, 
matematikából és szövegértésből, szövegalkotásból a 
feladatlapokat. 
A gyermeknapon minden gyermek pizzát kapott a szülői 
munkaközösségtől és sor került az osztálykirándulásokra is.  
Június 19-én tartottuk a törvényi lehetőségeknek megfelelően a 
tanévzáró ünnepségünket és a 8. osztályosaink ballagását.  
Petőfibánya Község Önkormányzata és a Petőfi Sándor Baptista 
Általános Iskola közösen létrehozta a Petőfi-díjat a 8 éven át 
kiemelkedő tanulmányi eredményeket nyújtó diákok számára. 
Idén ezt Győri Dávid és Rácz-Varga Kitti kapta. Külön öröm 
volt számukra, hogy a díjat Juhász Péter polgármester úr a 
tiszteletdíjából még kiegészítette 30-30 ezer forinttal.  
 
Végre itt a vakáció, mindenkinek kellemes nyarat kívánunk! 

Hegedűsné Ivády Gabriella iskolaigazgató 



FUTAPEST - PETŐFIBÁNYA TEREPFUTÁS 
2021. augusztus 21. szombat 

Hosszú táv: 13.0 km +/- 180m szint  Rajt:11:00 óra 
Rövid   táv:    4.5 km +/-  40m szint   Rajt:11:05 óra     

 
Nevezés: 9:00 óra - 10:30 óra 
Eredményhirdetés és sorsolás: 13:00 
Előnevezés augusztus 2.-19. között. Helyszíni nevezés nincs! 
Versenyközpont: Petőfibánya, Művelődési Ház, Bánya utca 
3. GPS 47.7649, 19.7018 
 
Korcsoportok (női és férfi): 
13 km: 11-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 év. 
5 km: 6-10, 11-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 év. 

Előnevezéssel augusztus 19-ig 3000,- Ft 
Kedvezmények: Nyugdíjasoknak, Spuri Aranykártyával és Magyar 
Turista kártyával 2500,- Ft, 
Diákoknak, petőfibányai felnőtteknek és fogyatékkal élőknek 
1500,- Ft, Petőfibányai diákoknak és Futapest klubtagoknak 
ingyenes! Családi kedvezmény a 3-ik főtől 50% 
Pálya: kb. 1/3 aszfalt, 2/3 földút 
Támogatók: Petőfibánya Község Önkormányzata 
Fenntartjuk a változtatás jogát! 

 

 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 
A petőfibányai Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola az 
alábbi pedagógusállásokat hirdeti meg a 2021/2022-es tanévre:  
- 2 fő tanító  
- rajz, technika, fizika és földrajz szakos óraadó tanárok  
 
AMIT KÍNÁLUNK:  
határozatlan idejű munkaviszony; az illetmény megállapítása a 
törvényi előírásoknak megfelelően történik, szolgálati lakás 
megoldható, SZÉP- Kártya juttatás.  
AMIT KÉRÜNK:  
szakirányú főiskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány, szakmai 
önéletrajz és motivációs levél, elhivatottság a pedagóguspálya 
iránt  
 
A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 1.  
Az állás elfoglalásának ideje: 2021. augusztus 23.  
A jelentkezéseket a következő címre várjuk:  

petofi@baptistaoktatas.hu 

Megtisztítottuk..., vigyázzunk az Otthonunkra! 
 
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. 
ütem tárgyú pályázati kiírásra Petőfibánya Községi Önkormányzat 
2021/TMOP/0090 azonosító számon 2021. január 25. napján 
pályázatot nyújtott be. Támogató a pályázatot elbírálta és 
támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató 2021. március 
12. napján meghozott döntése alapján az Önkormányzat 
1.014.984 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 
Az Önkormányzat 2021 májusában intézkedett a hulladék 
elszállításáról. A településről több, mint 30 m3 vegyes hulladékot 
szállított el a Szolgáltató. Ne hagyjuk, hogy szemétteleppé váljon 
otthonunk! A szemét otthagyása illegális hulladék legrakásának 
számít, ami bűncselekmény! Kérjük a lakosság segítségét, hogy ha 
bárhol a településen észreveszik hulladék lerakását, azonnal 
jelezzék az Önkormányzat, a Rendőrség vagy a Polgárőrség felé, 
hogy megtehessük azonnal a szükséges intézkedéseket! Fékezzük 
meg a környezetkárosító, felelőtlen emberek tevékenységét! 
 

Megújult a gyermekorvosi rendelő 
 

Még 2020-ban nyert az Önkormányzat Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett Orvosi rendelők fejlesztése – 2020 című, 
MFP-HOR/2020 kódszámú pályázati kiíráson 4.999.417 forintot. 
Ebből az összegből megvalósult a gyermekorvosi rendelő 
fűtésrendszerének teljes cseréje, korszerűsítése, ezen felül 
teljes belső felújítást, festést kapott. Bár a gyermekorvosi 
rendelőben biztosítottak az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott eszközök 
és tárgyi feltételek, a Képviselő-testület a 2021. évi 
költségvetésében úgy döntött, hogy további eszközöket is vásárol 
a felújítás után, amelyek remélhetőleg hozzájárulnak gyermekeink 
egészségéhez! 

  
 

Ingyenes gyermekorvosi praxis 
Petőfibánya-Apc településeken 

 

Ingyenes gyermekorvosi praxis betölthető Petőfibánya-Apc 
településeken. A praxishoz tartozó két településen önálló, jól 
felszerelt, klimatizált rendelőhelyiségek vannak asszisztensnővel, 
igény szerint szolgálati lakással vagy kertes házzal. A 
feladatellátáshoz az önkormányzatok biztosítják a szükséges 
feltételeket, a tevékenység összeghatár függvényében az iparűzési 
adó alól mentes, bérleti díj fizetési kötelezettség nincs. Az 
egészségügyi dolgozó felelősségbiztosítását az önkormányzatok 
fizetik. A rendelők karbantartása az önkormányzatok feladata. Az 
önkormányzatok a közmű fizetési kötelezettségtől is eltekintenek. 
Érdeklődni Petőfibánya Községi Önkormányzatnál a 06-37-387-
303, ill. 06-30-190-0022-es telefonszámon {továbbá Apc Községi 
Önkormányzatánál a 06-37-385-309, 06-37-784-715-ös 
telefonszámon} lehet. 



 
Építjük, szépítjük Petőfibányát 

 
A Képviselő-testület az ötéves gazdasági programjának és a 2021. 
évi költségvetésének megfelelően idén önerőből elkezdte a 

parkolók kialakítását. Ennek köszönhetően máris megfelelőbb 

körülmények között parkolhatnak a Dózsa György utcai lakosok, 
illetve a Tárna utca lakói is. Tudjuk, hogy ezzel a parkolás a 

településen még nem oldódott meg, a munkát folytatjuk! Senkit 

nem szeretnénk kihagyni. A parkoláskor kérünk mindenkit, hogy 

– odafigyelve a többi autóra, autósra – lehetőleg a 

legtakarékosabb megoldással parkoljon, kihajtáskor pedig nagyon 

figyeljenek oda a megváltozott közlekedési rendre! 

 

 
 

Továbbfejlesztettük és még fejlesztjük a Bányász Emlékparkot is. 

A korábban kivilágított bányagépet most padokkal, virágládákkal 

és esztétikus díszkaviccsal, térkővel vettük körbe. A kotrógép 
mellé pedig az F4-es típusú vágathajtó legfontosabb adatait, 

történetét tartalmazó információs tábla fog kerülni még júliusban. 

Az információs tábláról megtudhatják többek között, hogy a 

szénfejtő kombájnnal milyen világrekordot állítottak fel a 
petőfibányai bányászok, de QR-kód és okostelefon segítségével 
akár kisfilmet is megnézhetnek a mai Petőfibányáról. 

A tereket, parkokat, parkolókat nemcsak építjük, szépítjük, de 
őrizzük is. Őrizzük a felelőtlen emberektől, a vandáloktól, akik 
sajnos mindig, mindenhol előfordulnak(!) Ezért újabb 4 kamerát 
vásároltunk, egyet pedig áthelyeztettünk, így összesen már 32 

kamera rögzíti mindazokat az eseményeket, elkövetőket, 

amelyek-akik nem kívánatosak a településen és akik 

vandalizmusát utólag mindenképpen büntetni kell. A kamerák 
felvételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag a 
Rendőrség használhatja fel utólag a bizonyítási eljárásban, 

amennyiben valamilyen szabálysértés, rongálás történik és azt 

bejelentik a Rendőrkapitányság, a Körzeti Megbízott vagy a 
Polgármesteri Hivatal felé. Kérjük, jelezzék, ha ilyet tapasztalnak! 
Padokat is állítottunk, cseréltünk és még fogunk is, de nem 

felejtkeztünk meg a közterületek tisztaságáról sem, így több 

kukát fogunk a közeljövőben kihelyezni a köztisztaság 
érdekében! Végezetül, de nem utolsó sorban nagy örömmel 

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy sikeresen pályázatunk a Selypi 

úti belterületi kerékpárút meghosszabbítására. Ennek 

köszönhetően már nem kell az úton áthajtania a gépjárművek 
között a kerékpárosoknak, hanem egészen a CBA-ig lehet majd 

közlekedni. Az elnyert támogatás 13.109.187 Ft. Jelenleg a 

kivitelezéshez szükséges utolsó engedélyek megszerzésének 
fázisában tartunk, illetve a kivitelezőt keressük. Reményeink 

szerint akár már a nyár végén megvalósulhat az új kerékpárút! 

Aztán soha nem titkoltuk azt sem, hogy az Apci út első felének 
felújítására is folyamatosan pályázunk. Ennek gyümölcse is 

beérett, 19.999.951 forintot nyertünk ennek az útszakasznak a 

teljes felújítására. A nyári kánikula kifejezetten alkalmas 

aszfaltozásra, így amint kiválasztottuk a kivitelező céget, máris 
kezdődhetnek az útaszfaltozási munkák, reményeink szerint akár 
ez is elkészülhet még augusztusban! Bár az Apci út és a 
kerékpárút is bizonyára sok petőfibányai örömére fog a jövőben 
szolgálni, talán a legjobb hír mégis az, hogy a játszótéri játékok 
bővítésére beadott pályázatunk is nyert, 
melyen 4.998.720 forintot kapunk. Mivel 

ez egészen friss információ, és még nem 
lehet elkezdeni a megvalósítást, a 

játékokat valószínűleg majd csak ősszel 
vehetik birtokba a játszótér látogatói. Az 
elnyert összegből 8 db új játszótéri 
játék vásárlása, telepítése fog megvalósulni. 
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