
                                                                                                                         www.petofibanya.hu 

 

   MMMIII   ÚÚÚJJJSSSÁÁÁGGG      
PPPEEETTTŐŐŐFFFIIIBBBÁÁÁNNNYYYÁÁÁNNN???   
222   000   222   222...   nnn   ooo   vvv   eee   mmm   bbb   eee   rrr       

         XIII. évfolyam 3. szám           Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa 
 

Új szobrot kapott Petőfibánya 
 

 
2022. szeptember 9-én a Bányász Emlékparkban lett 
leleplezve Petőfibánya új közterületi szobra, melyet 
Molnár Levente szobrász készített és amely „a Bányász” 
nevet viseli. A szobrot Pápai Zsolt adományozta a Petőfi 
altáró minden egykori dolgozója tiszteletére a bányanyitás 80. 
évfordulója alkalmából Petőfibánya Község 
Önkormányzatának.  

 

„Petőfibánya Község Díszpolgára” 
2022-ben 

 

A „Petőfibánya Község Díszpolgára” cím adományozásának 
rendjéről szóló 14/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
alapján 2022-ben a Képvisel-testület a „Petőfibánya Község 
Díszpolgára” címet Székelyné Szécsy Judit részére 
adományozta, „Petőfibánya Község Díszpolgára” 
posztumusz címmel Zachar Lászlót (1930-2009) tüntette ki. 
A község érdekében végzett több évtizedes önzetlen 
munkájukat köszönjük! 

 

Több megvalósított pályázat átadása  
történt meg 2022-ben 

A nyár végére több pályázat esetében megtörtént a 
megvalósítás és a hivatalos átadás. Átadásra került a 2016-ban 
elnyert Sportpark az iskola előtti közpark jobboldalán.  

 
Magyar Falu Program keretében az iskola előtti parkban 
9.999.980 Ft értékben egy pavilon épült, mellyel létrejött egy 
új közösségi tér, kialakításra kerültek a parkban a járdák 
3.998.324 Ft értékben. Ősszel telepítésre kerültek a padok, 
kukák, zöldnövényzet, automata öntözőrendszer. 
Átadásra került a 2020-ban elnyert Selypi úti belterületi 
kerékpárút is. Erre a munkálatokra 13.109.187 Ft állami 
támogatás állt a rendelkezésünkre.  

 



 

 
 

Amatőr szlalomverseny Petőfibányán 
 

Szeptember 4-én amatőr szlalomversenyt rendezett az 
Önkormányzat közreműködésével a HegCsi Kft. Akik közelről 
figyelték a versenyt, maradandó élményekkel gazdagodtak, 
Ambrus Martin Attila sofőr és navigátora Ambrus Enikő 
viszont ezen felül kategóriájában nemcsak 3. helyezést ért el, de 
büszke tulajdonosai lettek a Petőfibánya legjobb versenyzője 
címnek is! Gratulálunk!  

 

 

 
Mesterecset pályázat gyermekeknek 

 
A Magyar Államkincstár Mesterecset elnevezéssel a pénzügyi 
tudatosság fejlesztésének támogatása érdekében pályázatot 
hirdetett a gyermekeknek.  
Jelentkezési határidő 2022. december 31!  
A pályázatról bővebben a www.mesterecset-palyazat.hu 
oldalon lehet érdeklődni, továbbá:  
https://www.facebook.com/mesterecsetpalyazat 
https://www.facebook.com/mesterecsetpalyazat/photos/a.2126
36762844361/1350729129035113/ 
https://instagram.com/mesterecsetpalyazat 

 

Tótpál Szilvia és az Üstökös Társulat 
 
Szeptember 22-én fogadhattuk újra településünkön Tótpál Szilviát 
és az Üstökös Társulatot, akik idén is majd’ 3 órás zenés, táncos 
műsort adtak elő ingyenesen a színházteremben. Szilvia és egykori 
növendékei már 3. éve szórakoztatják megunhatatlan és mindig 
megújuló repertoárjukkal a petőfibányai közönséget. 
Köszönjük a színvonalas műsort, jövőre is várjuk őket! 
 

 
Felfüggesztésre került az ügysegédi rendszer 

 
A hidegebb időjárási körülményekre, valamint a 
költségmegtakarítási célokra tekintettel a Heves Megyei 
Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának illetékességi 
területéhez tartozó településeken a települési ügysegédi 
rendszer működése 2022. október 28. (péntek) napjától - 
2023. március 17. (péntek) napjáig felfüggesztésre kerül. A 
Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a Hatvani Járási 
Hivatal ügyfélfogadási helyszínein biztosított az ügyintézés 
lehetősége. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

Szalatnai Gábor  
hivatalvezető 

 

Rózsaszín séta Petőfibányán 
 

 
 
A Magyar Rákellenes Liga Petőfibányai Alapszervezete mint 
minden évben, 2022-ben is megszervezte a mellrák elleni 
figyelemfelhívó sétáját.  
Áldozatos, figyelemfelhívó munkájukat köszönjük! 

http://www.mesterecset-palyazat.hu/
https://www.facebook.com/mesterecsetpalyazat
https://www.facebook.com/mesterecsetpalyazat/photos/a.212636762844361/1350729129035113/
https://www.facebook.com/mesterecsetpalyazat/photos/a.212636762844361/1350729129035113/
https://instagram.com/mesterecsetpalyazat


 
 

„TÖK JÓ HÉT” az óvodában 
 

Október utolsó hetében nagy volt a készülődés a Petőfibányai 
Mini Manó Óvoda és Bölcsődében, hiszen elérkezett a már 
hagyománnyá vált, minden évben megtartott tematikus program, 
a „tökös” hét, amit röviden csak „TÖK JÓ HÉT”-nek hívunk. 
Az ősz kincsei, termései, a zöldségek és gyümölcsök nagyon sok 
lehetőséget adnak változatos tevékenységekre, többek között jó 
játékokra is. A tök (sütőtök, faragó tök, dísztök) az ősz egyik fő 
jelképeként jelent meg programunkban, nem pedig az amerikai 
hagyományokat szerettük volna erősíteni. A töklámpásoknak 
szimbolikus jelentést adunk: a fény mutatja nekünk, hogy 
merre kell haladnunk. Manapság a töklámpás készítését is 
sokan az angolszász és amerikai ünnephez, a Halloweenhez kötik, 
pedig a tökfaragás Magyarországon is nagyon régi hagyomány. 
Olyan régi ez a szokás, hogy egészen Salamon, Árpád-házi 
királyunk idejébe nyúlik vissza. Manapság a lámpás a 
Mindenszentekhez és a Halottak napjához kapcsolódik és a 
pokolban lévő keresztény lelkeket szimbolizálja. A program egyre 
népszerűbb. A Süni és a Katica csoportban tökfaragó versenyt 
hirdettünk. A gyermekek az odahaza - a szülőkkel közösen - 
elkészített mesterműveket hozták be az óvodába. Ezeket 
egyenként díjazták: a csoportok a saját alkotásaik közül szavaztak 
a legszebbekre.  Mindenki megkapta az I. helyezettnek járó 
kis díjakat.  A szülőket is próbáltuk bevonni az ovis élményekbe, 
nekik külön köszönjük a részvételt! Közös tökfaragó délutánt 
szerveztek a Méhecske csoportban is, ahol a faragás mellett 
különböző tökből készült finomságokat is megkóstolhattak a 
résztvevők, valamint egyéni játékos versenyeket rendeztek. A 
Katica és a Maci csoportban sült tököt kóstolhattak, amit az 
óvónénik a gyerekekkel közösen készítettek el. 
Tevékenykedésből, játékból és mókás tökfejekből, ügyes 
kezecskékből nem volt hiány. A családokat bevonva, szorgos 
gyűjtőmunka eredményeként gyűltek a tökök napról napra. 
Igyekeztünk minél változatosabb, játékosabb tapasztalatszerzési 
lehetőségeket biztosítani céljaink 
megvalósításához a gyermekek 
különböző fejlettségi szintjét 
figyelembe véve. Kiemelt 
figyelmet kapott a mozgás és a 
játékos ismeretfeldolgozás. Így 
mindenki sikerélménnyel, vidám 
hangulattal, az összetartozás 
érzésével zárhatta a hetet. 

Szabó Andrea 
megbízott óvodavezető  

 

 
 

 
 

Kedves Nyolcadikos Diákok, tisztelt Szülők! 
 
Szeretettel várjuk a tanulni vágyó fiatalokat, akik már eldöntötték, 

hogy milyen szakma érdekli őket, mi az, amiben el tudják magukat 

képzelni a későbbiekben. A technikumi képzéseinkre várjuk 

azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik esetleg már most 

tudják, hogy a középiskola után milyen egyetemen folytatnák 

tovább tanulmányaikat, hisz ehhez a technikumi képesítés 

plusz 32 pontot ad. 

Az 5 éves technikumi és a 3 éves szakképző iskolai képzésen is 

ösztöndíj jár a tanulóknak. A részletekért tekintsék át 

szórólapunkat, illetve érdeklődjenek iskolánk elérhetőségein! 

Indulj jó irányba! Válassz szakmát nálunk! 

HMSZ Március 15. Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

 
 

ÁLLÁSAJÁNLAT - Betanított munkás - 
nyugdíjasok, kisgyermeket nevelők részére is! 
 
A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe keres 
betanított munkakörbe elsősorban rakodó és faipari 
munkásokat továbbá asztalost. A rugalmas munkaidőbeosztás 
miatt nők, kisgyermeket nevelő anyukák és nyugdíjasok 
jelentkezését is várják, a munka képzettséget nem igényel. 
Jelentkezni lehet a 06 30/9481-311 -es számon vagy a 
woodholz@t-online.hu címen. 
 

mailto:woodholz@t-online.hu


 
Vigadtunk és Bányász Emléknapot tartottunk… 
 

2022-ben az önkormányzat és több civilszervezet összefogásával 
újra, már 16. alkalommal sikerült megrendezni a hagyománnyá 
vált Kopasz-hegyaljai Vigadalmat és Bányász Emléknapot.  

 
A sok program és a 
kevés hely miatt a 
teljesség igénye 
nélkül csak néhány 
kép erejéig 
emlékezünk meg a 
nagy nézőszámú 
eseményről, 
fellépőkről.  
 
Pénteken énekelt 
Csengeri Attila. 
Szombat reggel 
hallhattuk a 
Bányász Zenekar 
ébresztőjét, a 
gyermekek részt 
vehettek színházi 
előadáson és sok-
sok további 
gyermekprogramon. 
 

Volt harcművészeti bemutató, zenélt nekünk Hajdara Ernő, a 
Grácia Hegedűtrió, Peter Šramek, Auth Csilla, Marót Viki és 
a Nova Kultúr Zenekar, Desperado, Csordás Tibi, volt Retro 
disco Mikó Zsoltival, sötétedés után pedig tűzijáték.  
/a képeket ifj. Gyirán Viktor készítette/ 
 

 

 
 

 
 
 

Nagy 
szeretettel 

várunk 
mindenkit 
jövőre is! 

 
 

Petőfibánya 
Községi 

Önkormányzat, 
 
 

Petőfibányai 
Kulturális és 
Testnevelési 

Közalapítvány, 
 
 

Petőfibányáért 
Egyesület 

 
 

„A legszebb petőfibányai udvar 2022.” díjazottjai 
családi házas kategóriában: 

1. Dobrocsi Tibor Petőfibánya, Apci út 48. 
2. Fáczán Imre Petőfibánya, Fenyőfa utca 48. 
3. Zohó-Hévízi Alíz Petőfibánya, Fenyőfa utca 50. 
különdíj: Székely Ernőné Petőfibánya, Apci út 25. 

társasházak kategóriában: 
1. Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 8. társasház 

2. Petőfibánya Dobó utca 5. társasház 

3. Petőfibánya, Tárna utca 7. társasház 

a legvirágosabb erkély díjazottja:        Szigeti Szandra és   

Baranyi Endre Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 5. 1.em 3. lakás 
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