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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  

Beköszöntött az ősz, eljött a várva várt szeptember elseje. Megkezdődött az új tanév az iskolában és az oviban is. Sok 

kisgyermeknek ez az első nagy megmérettetése, ami nem kis feladat, beilleszkedni egy új közösségbe. A pedagógusoknak és a 
szülőknek is igazi kihívás a tanévkezdés. Ebben az évben is lehetőségünk van arra, hogy Önkormányzatunk gyermekenként 
15.000 Ft tanévkezdési támogatást adjon a tanévkezdéssel járó anyagi kiadások mérséklésére. Az ősz beköszöntével gazdag 

programkínálattal várjuk lakosainkat rendezvényeinkre. Szeptember 16-án az immár hagyományosság vált Kopasz-hegyaljai 

Vigadalomra invitálom Önöket, mely nap végét tűzijátékkal zárjuk. Ugyanekkor lesz a felújított, és tényleg nagyon megszépült 
községi könyvtárunk ünnepélyes felavatása. Szeptember 30-án ünnepeljük az idősek napját, kérek minden szépkorút, hogy 
ha teheti, jöjjön le a köszöntésre! A diákoknak kitartást és szorgalmat, a rendezvényeinken pedig jó szórakozást kívánok!  

 
Idősek napi megemlékezés és ajándék 
Községünben szeptember 29-én 16 órakor a Művelődési Ház 
színháztermében ünnepeljük szépkorú lakosainkat. Ünnepi 
köszöntővel és egy kis műsorral szeretnénk kifejezni az idősek 
és szépkorúak iránti tiszteletünket és nagyrabecsülésünket. A 
műsort követően minden petőfibányai állandó lakóhellyel 
rendelkező október 1-jén 65. életévét betöltött 
állampolgárunk 6.000 Ft támogatásban részesül. Megkérek 
minden kedves érintettet, hogy mindenképpen hozza magával 
a lakcímkártyáját és a TAJ-kártyáját. Amennyiben 
személyesen megjelenni szeptember 29-én nem tud, akkor 
október 6-ig a támogatás átvehető a Polgármesteri Hivatalban. 
Akadályoztatás esetén meghatalmazással is átvehető. 

 

A BikeSafe kerékpár regisztráció egy olyan, a Rendőrséggel 
közösen fejlesztett rendszer, ahol ELŐRE kell megadni a 
kerékpár azon adatait, amely szerint a rendőrök majd be tudják 
azonosítani azt. Így ha megtörtént a baj, akkor gondolkodás 
nélkül, pontos leírást tudunk biztosítani a kerékpárról a 
nyomozóknak! Az esetleges lopást be lehet regisztrálni a lopott 
kerékpár adatbázisba! Mivel a BikeSafe-et a Rendőrség is 
használja, ezért az ott regisztrált, és annak segítségével 
megtalált kerékpárt vissza tudják juttatni! A Kopasz-hegyaljai 
Vigadalom helyszínén a kerékpárok regisztrációja díjmentesen 
elvégezhető! A tulajdonjog hitelt érdemlő igazolására személyi 
igazolványt és/vagy a kerékpár vásárlási iratait (pl. számla) fel 
kell mutatni. Kérjük, hogy a személyi igazolvánnyal nem 
rendelkező gyerekek szülői kísérettel jelentkezzenek a 
regisztrációra! Részletek: https://bikesafe.hu

 

Avar és kerti hulladék égetése      HÉTFŐ 
A nyár elmúltával a helyi rendelet alapján újra lehet avart és 
kerti hulladékot égetni. A rendeletben meghatározott 
legközelebbi időpont: szeptember 19, hétfő! A Képviselő-
testület kérése az, hogy este 20:00 órakor már ne legyen nyílt 
láng, vagy füst a településen, addigra mindenki fejezze be ezt a 
tevékenységét, a tüzet pedig megfelelően oltsa le! (További 
időpontok: Október 3., 17.; November 7., 21.; December 5., 
19.) 

 

Buszjárat a temetőbe 

A busz október 7-én szombaton 9:00 órakor a Fény üzletháztól 
indul, 11.00 órakor pedig vissza. (idei utolsó indulás: XI.4.) A 

köztemető áprilistól szeptember végéig 700-2000 óra között, 
októbertől márciusig 800-1700 óra között látogatható. 

 

Tisztelt Petőfibányaiak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt 
tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok 
rendelkezésükre!  Tisztelettel: 

 

Juhászné Barkóczy Éva 

polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

14 ÓRÁTÓL 

BUBORÉKVARÁZS BEMUTATÓ 

GÓLYALÁBAS MŰSOR 

AZ ÁLT. ISKOLA ÉS AZ ÓVODA MŰSORA 

DEFEKT DUÓ  

HAJDARA ERNŐ ZENÉL 

TOMBOLA 

                                                                                                    

 

9:30 ÓRÁTÓL  

MEGNYITÓ – GYERMEKPROGRAMOK 

BUBORÉKVARÁZS FOGLALKOZÁS – LOVAGLÁS  

ÁLLATSIMOGATÓ – EXOTIKUS ÁLLAT BEMUTATÓ  

RUBIK KOCKA BEMUTATÓ ÉS VERSENY   

KOZMETIKAI BEMUTATÓ ÉS SMINKELÉS  

KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY ÉS KERÉKPÁR 

REGISZTRÁCIÓ – JÁTSZÓHÁZ ÉS UGRÁLÓVÁR  

CSILLÁMTETOVÁLÁS – ARCFESTÉS – LUFI HAJTOGATÁS 

 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJAIN VALÓ RÉSZVÉTEL DÍJTALAN 

 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK 

EGÉSZSÉGÜGYI                 

SZŰRÉSEK 

14 ÓRÁTÓL 

 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A         

PETŐFIBÁNYAI KULTURÁLIS ÉS TESTNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 

 

20:15   SZABAD ÉLET KONCERT 

18:30   SZÁSZ KATALIN 

19:15   MATYI ÉS A HEGEDŰS 

 

 

 
L

BÜFÉ – VÁSÁRI ÁRUSOK – KÉZMŰVES TERMÉKEK 

  

BÁNYALÁTOGATÁS 

 

13:30 ÓRAKOR 

KÖNYVTÁR ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJA                 

            

ESŐS IDŐJÁRÁS ESETÉN A PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN KAPNAK HELYET 


