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12. Bányász Emléknap 

 
A Petőfibányáért Egyesület idén június 9-én köszöntötte újra 
a bányász szakma petőfibányai veteránjait a bányanyitás 76. 
évfordulójára rendezett, immáron 12. Bányász Emléknapon.  

 
A Művelődési Ház előtt a Gyöngyösi Bányász Zenekar adta 
elő a Himnuszt, majd Szepesi Zsuzsanna: Bányászok dicsérete 
című verse következett. Ezt követően az egykori petőfibányai 
bányászoknak adtak át emléktárgyakat. /Ma már sajnos csak 
tizenegyen élnek a bányában egykoron dolgozók közül./  
A rendezvényen megjelenő társadalmi szervezetek vezetői 
megkoszorúzták a Művelődési Ház falán található 
emléktáblát, de megjelentek a rendezvényen a 2014-ben 
Lőrinciben újraindított vájárképzés tanárai és diákjai is.  
Juhász Péter egyesületi elnök megható, ünnepi beszédét 
követően színes programok várták a kikapcsolódni vágyókat. 
A bátrabbak főző-, csillelökő- és tekeversenyen is 
megmérethették tudásukat.  
A Petőfibányáért Egyesület Elnöke ezúton is nagy tisztelettel 
köszöni minden kedves támogatónak és a település teljes 
lakosságának az anyagi és erkölcsi segítségét! Külön köszönet 
illeti a fellépő gyerekeket, szüleiket és felkészítő 
pedagógusaikat. Az ünnepség a Bányászhimnusz eléneklésével 
ért véget. Bár a rendezvényt megelőző Medárd nap szerint 
egész nap esnie kellett volna az esőnek, ehhez képest a 
bányászok védőszentje egész napra biztosította a szabadtéri 
programokhoz a „Jó Szerencsét!” 

 

 

Új játékokkal gazdagodott az Óvoda 

 
A legutóbbi számunkban tájékoztattunk arról, hogy 72 millió 
Ft-os óvodafelújítási pályázat keretében mindkét 
óvodaépületben vizesblokkok felújítása, fűtéskorszerűsítés, 
parkettázás, akadálymentesítés valósult meg. Első körben a 
felső óvoda készült el, melyet márciusban ünnepélyes keretek 
között át is adtunk a gyermekeknek. Azóta elkészült a lenti 
óvoda és közel 10 millió forint további bölcsődei pályázati 
összegből a szeptembertől induló mini bölcsőde is! Az 
óvodafelújítási pályázat jelentős összegben tartalmazott 
mindkét óvoda udvarára telepítendő játszótéri eszközöket is. 
A gyermekek örömmel vették birtokukba a megújult 
épületeket és a – most már – játszótéri hangulatot árasztó 
udvarokat is! 

 

A felső óvoda udvarára babaház, mókuskerék, köteles 
mászófal, mérleghinta és pad került, továbbá a már meglévő 
homokozó fölé telepíttettünk egy ugyanolyan árnyékoló 
napvitorlát, mint amilyen a játszótéren van. Az alsó óvoda 
udvarára babaház, mókuskerék, köteles mászóvár csúszdával 
és pad került, továbbá az alsó óvoda udvarának egyik 
szegletében az óvodásoktól elkülönített, bölcsődei 
játszókertben lett elhelyezve a homokozóhajó. 



Változás a Gyermekjóléti Szolgálatnál 
 

Önkormányzatunk az Akácfa út 1. szám alatt működő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetését a Lőrinci 
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 
keretében láttatja el. A Lőrinci Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti 
Intézményt Fenntartó Társulás által fenntartott Szociális Ellátó- 
és Gyermekjóléti Intézményben (SZEGYI) átszervezés, illetve 
gyes-ről visszatérésnek köszönhetően Petőfibányán a 
gyermekjóléti szolgálati 
feladatokat Nagy Péter 
helyett Seprenyi Renáta 
látja el minden héten kedden 
és csütörtökön, aki 2008 óta 
dolgozik a Lőrinci Szociális 
Ellátó és Gyermekjóléti 
Intézménynél. Tanulmányait 
az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem 
Társadalomtudományi karán 
Budapesten 2006-ban 
végezte. Először Hatvanban 
iskolai szociális munkásként 
helyezkedett el, majd ezután 
került Lőrincire családgondozóként.  Petőfibányán elsősorban 
gyermekjóléti feladatokat lát el a Család és Gyermekjólét 
Szolgálatnál.  
A Család- és gyermekjóléti szolgáltatás célja: a településen élő 
szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek segítése. A 
gyermekek családban történő nevelkedésének, megfelelő 
szocializációjának elősegítése a szociális munka eszközeivel és 
módszereivel. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítő munkával, 
valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott 
szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.  A Hatvani Család 
és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások 
igényléséhez is lehetőség van az irodában. 
A szolgálathoz bizalommal fordulhatnak az alábbi 
ügyekben: Életviteli, lakókörnyezeti problémák, anyagi 
problémák, gyermek gyermekintézménybe való beilleszkedési 
problémái, a gyermek magatartászavar, teljesítményzavara esetén, 
családi konfliktuskezelés, hivatalos ügyintézés 
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8:00 - 12:00; Csütörtök: 8:00 – 12:00. 
Cím: 3023 Petőfibánya, Akácfa u. 1. Tel.: 37/587-063 
 
A családsegítést változatlanul Rákóczi Ferenc családsegítő látja 
el hétfői és szerdai napokon, aki 8:00 – 12:00-ig szintén elérhető 
mindenki számára.  
 

 
Kopasz-hegyaljai Rock-nap 

 
Július 7-én 16 órától tartottuk a Művelődési ház szabadtéri 
színpadán a hagyományt folytatva már 5. alkalommal a Kopasz-
hegyaljai Rock-napot. A rendezvényen 4 rockegyüttes 
szórakoztatta a műfajért rajongó lelkes közönséget, akik az eső 
ellenére is kitartottak.  
Fellépett a SZ.E.B.B., a C-ZRT., MOLESZ & BARÁTAI 
(képen), valamint az ANONYMUS60.  
 

 
A Petőfibánya Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége 
ügyében kéri a lakosság segítségét az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány: „Megköszönve az eddig nyújtott támogatást, a 
társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk 
minden helybeli, ill. környékben lévő céget, intézményt, 
vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy 
minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb 
mentéstechnikai eszközöket: vákuumsín készletet. 
 
Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér 
biztosítása is. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a 
gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása. Ebben 
segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében. 
Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, 
melynek eredményeként a Petőfibánya Mentőállomás 
mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik 
lehetővé. Utalás esetén számlaszámunk:  

CIB bank 10700608-49891102-51200002 
Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk! 

Kocsis Ágnes 
36-20/312-5912 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
 
 

TAGFELVÉTEL a Polgárőrségben 
 
Tisztelt petőfibányai és rózsaszentmártoni Lakosok!  
A petőfibányai Polgárőrség tagfelvételt hirdet. Ha számodra 
fontos a környezeted és családod biztonsága, ha szeretnél tenni 
valamit a helyi közösség érdekében, ha szolgálatoddal segítenéd a 
hatóságok munkáját, ha szeretnéd nagyobb biztonságban tudni 
házad és vagyontárgyaidat, ha szívesen segítenél közösségi 
rendezvények lebonyolításában, akkor szeretettel várunk 
csapatunkba! 
Gyere el, hallgasd meg beszámolóinkat, ismerkedj a tagjainkkal, és 
ha kérdéseid vannak, akkor azokat szívesen megválaszoljuk! 
Közvetlen információkat kaphatsz, sőt kíváncsiak vagyunk 
véleményedre, javaslataidra, ötleteidre.  
18 év alattiak jelentkezését is szívesen vesszük Ifjú polgárőr 
tagozatunkba. Ha nem vagy petőfibányai, az sem probléma, 
rózsaszentmártoni lakosok jelentkezéseit is várjuk. Így a két 
településen akár egyszerre adható szolgálat.  
Ha találkozni szeretnél a vezetőséggel és a tagsággal, várunk 
szeretettel telefonon előre egyeztetett időpontban! Itt egy kötetlen 
beszélgetés során teljes képet kaphatsz a polgárőrség 
tevékenységeiről. Ha nem akarsz belépni, csak érdekel a 
polgárőrség munkája, feladatai, akkor is szívesen látunk! 

Segítsük egymást, 
figyeljünk egymásra, 
vigyázzunk magán és  
közösségi értékeinkre! 

 
SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 
 

Jelentkezz! 
Tel: 3630/621-1108 

 

Pásztor Sándor 
Petőfibányai Polgárőr  

Egyesület elnöke 



Történelmi zarándoklat Petőfibányán 

 
- a Pozsonyi csata hőseinek emlékeztünk – 

 
A Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Alapítvány 1 hónapon át 
tartó történelmi lovas zarándoklatot szervezett a Pozsonyi csata 
(907.) hőseire emlékezve, melynek keretein belül az alapítvány 
tagjai, szervezői a Vereckei-hágótól egészen a Fekete-erdőig 
(Pozsony – Dévényi-kapu) lovagoltak. A 28 települést érintő út 
egyik állomása Petőfibánya volt, így mi is fogadhattuk a lovasokat, 
mely alkalommal emlékszalagot kötöttünk fel zászlójukra. Az 
egész országot (és még két szomszédos országot) átívelő 
zarándoklat során történelmünk egyik legjelesebb eseményének, 
az Árpád fejedelem vezette első honvédő háborúnak az 1111. 
éves évfordulója évében emlékeztünk a Pozsonyi csata hőseire. A 
hitében elszánt, tetteiben határozott, munkájában és harcaiban 
acélosra edzett magyar nép honteremtő akarattal védte meg 
hazáját. Dicsőséges lezárása volt ez Álmos vezér és fia, Árpád 
fejedelem honalapító művének. Erős alapja nemzetünknek, 
szellemi, erkölcsi és fizikai fundamentuma a mai 
Magyarországnak is. A hősies helytállás, a csata győztes megvívása 
egyben üzenet a jövő nemzedékeinek. A zarándokok az út 
teljesítése során meg akarták érteni az abban a hitben, 
értékrendben rejlő szellemi, gondolati, fizikai erőt, mely akkor oly 
sok örömre, sikerre, nemcsak a csatákban, hanem a haza 
építésének mindennapjaiban is győzelemre segítette a magyar 
népet. Csak így lehet a ma élő nemzedékek - fiaink, unokáink - 
számára érthetően megfogalmazni a magyar nép helyét, feladatát, 
földi életútjának értelmét. Fenti gondolatok Petraskó Tamás, 
(fenti kép előterében) főszervező gondolatai.  

Tavaszköszöntő 
 

 
 

A hagyományoknak megfelelően idén is köszöntöttük a tavaszt 
május 13-án, amely „séta” a Művelődési ház elől indult a 
lovastanyára. A vendéglátóinknál megcsodálhattuk az idilli 
környezetet, a kisebbek lovagolhattak, gondozhatták a lovakat, 
ismerkedhettek a tanya állatvilágával.  
 

 

Innen a horgásztóhoz gyalogoltunk tovább, ahol a Petőfibányai 
Bányász Horgász Egyesület elnöke, Detkó Tibor mesélte el az 
egykori bányagödörből magát bányatóvá „kinövő” helyi 
látványosság történetét. A vasárnapra időzített program sokunk 
számára azt hozta, amit az igazi vasárnapnak kellene jelentenie: 
pihenést, nyugodt, idilli környezetet, felüdülést, barátokat, és még 
sorolhatnánk! A horgásztónál azán mindenki szabadon 
elidőzhetett, ameddig csak akart. A túra végeztével a parti faház 
árnyékában fogyasztottuk el ebédünket.  
 
Akik ritkán járnak 
ki a tóhoz, most 
találkozhattak 
először a nálunk 
fészkelő 
hattyúpárral is.  
Azóta már tudjuk, 
hogy sajnos a sok 
tojásból nem kelt 
ki egyetlen hattyú 

sem, de majd 
jövőre! A 
tavalyi esős 
naphoz 
képest idén 
nagy 
szerencsénk 
volt, szikrázó 
napsütés, s 
már-már 
nyárias 
időjárás is 
segített 
bennünket. 

 
 

(Alsó fotó: 
Rozgonyi 

Dezső képe) 



 Álláspályázat - Karbantartó Csoportba 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Karbantartó Csoportjába 
keres legalább szakmunkás végzettségű munkatársat összetett 
jellegű munka végzésére. Villanyszerelő, lakatos, kőműves 
végzettség előnyt jelent. Az illetmény és egyéb juttatások 
megállapítása a Kjt. alapján történik.  
onkormanyzat@petofibanya.hu Jelentkezési határidő: 2018. 
augusztus 15. Az állás azonnal betölthető. 
 

Álláspályázat – az óvodai Konyhára 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a Petőfibányai Mini Manó 
Óvoda és Bölcsőde Konyhájára keres legalább 8 általános iskolai 
végzettségű konyhalányt. Az illetmény és egyéb juttatások 
megállapítása a Kjt. alapján történik.  
onkormanyzat@petofibanya.hu Jelentkezési határidő: 2018. 
augusztus 29. Az állás szeptember 1-jétő tölthető be. 
 

Álláspályázat – Óvodapedagógus 
 

A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Petőfibányai Mini Manó 
Óvoda és Bölcsőde 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, nyugdíjasoknak 

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. 

Elektronikai hulladékgyűjtés 
 

2018. július 5-én és 6-án összegyűjtöttük a tavaly óta a 
háztartásokban összegyűlt elektronikai hulladékokat. 
60 db televízió, 15 db mikrosütő, 3 db hűtő és további 5 m3 
mennyiségű elektronikai eszközt adott le a lakosság. Meglepő volt 
látni azt a sok tévét, valószínűleg nagy részük még működőképes 
is, de hát ilyen a fejlődés. Jött a focivébé, meg vele az új, 
nagyképernyős okostévék, s a régi kis képernyőfelbontású 
doboznak mennie kellett. Bár jövőre nem lesz indok új tévé 
vásárlására, azért a hulladékgyűjtést 2019-ben is megszervezzük. 
Köszönjük az együttműködést! 

 
          Lomtalanítás 

 
Petőfibányán a lomtalanítás 2018. 
augusztus 31-én reggel 7 órától 
lesz. Addig senki ne rakjon ki a 
közterületre berendezési tárgyakat, ne 
tároljon a közterületen semmit, 
ugyanis ezzel szabálysértést követ el.  

 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 
kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, 
hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány 1461 Budapest, Pf.: 
182. Telefon:06-1-342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: 
panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára" vagy „viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás 
témájában. Cím: 1461 
Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06(1)342-6355,
06-70-330-5384 E-mail: 
info@cchr.hu
Weboldal: 
www.emberijogok.hu
Minden információt 

bizalmasan kezelünk!


