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Bozó Józsefné 90 éves 
 

 

Bozó Józsefnét (Adorján Jolán) 2017.08.28-án, 90. 
születésnapján szívből jövő jó kívánságokkal és virágcsokorral 
köszöntötte Petőfibánya Községi Önkormányzat nevében 
Juhászné Barkóczy Éva és dr. Gyirán Viktor. A jókívánságok 
mellé megkapta a Miniszterelnök úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását. Az Etesről 
származó Jolán néni születésnapját az egész társasház 
megünnepelte, s vele örültek gyermekei, öt unokája és tíz 
dédunokája is. Kiváló egészséget és örömteli szépkort 
kívánunk 90 éves lakosunknak! 
 

 Közmeghallgatás-falugyűlés 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart 2017. október 
25-én szerdán 17.00 órakor a Művelődési Ház 
dísztermében. A falugyűlés témája a településrendezés! 
Mindenkit várunk, aki szívén viseli a település sorsát, 
illetve aki többet szeretne megtudni a 
településrendezéssel kapcsolatban. Utóbbi témában a 
kérdésekre településmérnökök válaszolnak. 

 

 

 

 

 

Átadó ünnepség a könyvtárban 
 

 

A Képviselő-testület tavaly sikeres pályázatot nyújtott be a 
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése című pályázatra. Miután 2015-ben megtörtént a 
Művelődési ház hőszigetelése, így előnyben részesültünk, mivel csak 
azok a könyvtárak pályázhattak, amelyek jelentős könyvtárépület- 
vagy nyilvános könyvtári szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre az 
elmúlt években.  

A pályázathoz a Képviselő-testület 283.651 Ft önerőt biztosított, 
amelynek köszönhetően a könyvtár az elnyert 2.552.859 Ft-tal 

együtt összesen 2.835.610 Ft beruházással gazdagodott.  
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából sikerült a helyiséget 
korszerűen bebútorozni – a régi, igen használt bútorok helyett új 
bútorok és kiegészítők kerültek beszerzésre – a szolgáltató könyvtár 
útmutatása alapján, továbbá beszereztünk vonalkódolvasót és két 
asztali számítógépet is.  
Önkormányzatunk ezen felül még vállalta, hogy a könyvtár helyiségét 
kifesti, parkettáját és a bejárati ajtókat felújítja, ami a kötelező önerőn 
kívül még 489 ezer Ft-ba került. Mindent összevetve 3.326 ezer Ft-
ot költöttünk könyvtárunkra, ami így teljesen megújult, és 
Művelődési házunk egyik büszkesége lett.  
A könyvtárba, könyvtári szolgáltató helyre vásárolt új bútorzat 
belsőépítészeti megjelenése egységes, színben is összehangolt 
kiegészítőkkel rendelkezik.  
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár negyedévente 
könyvcseréjével folyamatosan új könyvek állnak a lakosság 
rendelkezésére. A szolgáltatás keretében 21 féle folyóiratból is 
választhatnak az olvasók. A gyereksarok kialakításával a könyvek 
lapozgatása mellett a könyvtári társasjátékok kipróbálására és a 
szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kínálnak a gyerekeknek. 
Fontos, hogy a településen legyen egy olyan hely, ahol 
találkozhatunk, elmerenghetünk, nem kell sietni sehová, nyugalom, 
és béke van. Ezt szeretnénk itt, ezen a helyen megvalósítani, és úgy 
érzem, hogy ez sikerül is. Az átadó ünnepségen Juhászné Barkóczy 
Éva polgármester asszony, majd Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a 
Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár igazgatója és Szabó Zsolt 
államtitkár Úr avatta fel a megújult könyvtárat. Az átadó ünnepségen 
a családias hangulatot Fekete Flóra 1. osztályos tanuló 
mesemondása teremtette meg. 



KOPASZ-HEGYALJAI VIGADALOM 2017. (képekben) 
Szeptember 16-án, az immár 6. alkalommal magtartott 
települési rendezvényről a teljesség igénye nélkül az alábbi 
képekben számolunk be. A rendezvény még délelőtt 

elkezdődött. Már harmadik alkalommal gyűltek össze a 
művelődési házban a 
Petőfibányáról elszármazottak. 

A hazalátogatók a díszteremben 
bemutatkoztak, elmesélték életük 
petőfibányai és azt követő 
eseményeit, bejelölték 
Magyarország térképére, hogy hová költöztek, majd átmentek 
az iskolába, ahol beülhettek a régi iskolájuk padjaiba, majd a 

menzán megebédeltek. 
De láthattak az 
érdeklődők rubik 
kocka bemutatót és 
versenyt, kiállítást a 
petőfibányaiak 
hobbijaiból, nagy 
buborékot is lehetett 
varázsolni, egzotikus 

állatokat simogatni, 
kozmetikai bemutatón is 
részt vehettek, 
sminkelhettek a hölgyek; 
volt még (az Első 
Szeretet Baptista Gyülekezet közreműködésével) 
csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás. A Bánya utcában a 
Petőfibányai Polgárőr Egyesülettel lehetett kerékpáros 
ügyességi versenyen megmérettetnie magát a bátraknak, a 
kicsiknek pedig ugrálóvár. Mindez alatt a Petőfibányáért 
Egyesület közreműködésével minden érdeklődő lemehetett a 

bányába, amelyben szakszerű 
előadások kíséretében 
betekintést nyerhettek a 
látogatók az egykori 
bányászok életébe, 
munkakörülményeibe. A 
délutáni programokat 
Polgármester Asszony és 
Szabó Zsolt Államtitkár Úr 
nyitotta meg a könyvtár 
ünnepélyes átadását követően. 
14 órától lehetett részt venni 
egészségügyi szűréseken. A 
színpadon pedig felléptek az 

általános iskolás 
gyermekek, majd az 
óvodások. Aztán a 
színpadon szereplő 
gyermekek a gólyalábas 
interaktív program aktív 
részesei is lehettek. Itt 
kiderült, hogy a kígyó igen 
veszélyes állat, könnyen 
ráugrik a fölötte átugró 
gyermekekre. A 
legbátrabbak pedig még 
kötéltáncolhattak is. Az 
előzetes programtervet az 

élet több ponton is átírta, ugyanis a Defekt Duó egyik tagja 
kórházba került, helyettük ugrott be 
Forgács Gábor, aki egy kicsit morbid 
és igencsak pikáns műsorral kárpótolt  



minket. Majd a nosztalgia jegyében Hajdara Ernő régi 
slágereket adott elő gitárkísérettel. A tombolahúzás után 
Szász Katalin adott elő jól ismert slágereket, majd Matyi és 
a Hegedűs adott fergeteges hangulatú koncertet. A 
változtatás jogával élve még sikerült a programok 
felcserélésével az eső előtt elkezdeni a tűzijátékot. Utolsó 
fellépőként pedig a Szabad élet együttes adott koncertet. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit jövőre is!  

Petőfibánya Községi Önkormányzat, Petőfibányai 
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 

 

 

 Idősek napja 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata, illetve a Petőfibányai 
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány idén szeptember 29-
én 16 órakor tartotta az idősek napját a Művelődési Házban. 
Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Asszony mondott 
ünnepi beszédet, melyben köszöntötte a szépkorúakat. Ezt 
követően az óvodás gyermekek produkciója következett, majd 
az általános iskolások adtak elő az alkalomhoz illő műsort. A 
Képviselő-testület ez évi döntése értelmében ebben az évben 
minden 65. életévét betöltő petőfibányai állandó lakos 6.000 
forint támogatást kapott készpénzben. A támogatást 
legkésőbb október 30-áig (hétfőig) a pénztári órákban még 
felvehetik, akik akadályoztatva voltak. A határidő jogvesztő! 

 
Új fogászati 

kezelőegység a 
fogorvosi 

rendelőben 
 
Dr. Körhegyi Anna 
fogorvos még a 
költségvetés előtt 
jelezte a Képviselő-
testület felé, hogy az 
általa még elődjétől 
átvett fogorvosi műszer állapota olyannyira elavult, hogy a 
rendszeres javítást követően is alig lehet velük megfelelően 
ellátni a betegeket. Mivel a kezelőegység az Önkormányzat 
tulajdonában van, ezért a Képviselő-testület költségvetése 
terhére új fogászati berendezést vásárolt, melynek ára 
4.049.500 Ft volt. A rendelő ezen felül új padlóburkolatot 
kapott, amit a Doktornő saját erőből finanszírozott.  
 

Felújítottuk a játszóteret 
 

A játszótér fenntartójának kötelezettsége, hogy a rendszeres 
karbantartáson felül 4 évente újra bevizsgáltassa a játszótéri 
eszközök állapotát, biztonságosságát. A mi esetünkben a 
vizsgálat ideje ebben az évben volt aktuális. Sajnos már jó 
előre látható volt, hogy a többnyire 12 éves játékok nagyrésze 
nem felelne meg javítás, csere nélkül az ellenőrzésen.  
Így előbb egy, a felújítással megbízott cég kicserélte az 
elkorhadt, elszakadt (elszakított, megrongált) elemeket, majd a 
meghirdetett önkéntes munka keretében a játékok újrafestése 
is megtörtént. Sajnos az önkormányzati dolgozókon kívül igen 
kevesen vettek részt a munkában, a lakosság részéről 
érthetetlen érdektelenséggel zárult az akció, hiszen egyébként 
nem kevés látogatója van a játszótérnek.  
Szülőként talán többen is érezhették volna fontosnak, hogy 
gyermekükkel együtt részt vegyenek – ha csak jelképesen is – 
a munkában, hiszen a szülői példamutatásra is kiváló alkalom, 
ha a gyermek azt látja, igenis vigyázni kell a közösség játékaira, 
s ha elromlik, szüleinek és neki kell megjavítania, tehát mindig 
vigyáznia kell rájuk, hogy sokáig használhassa, vagy akár még 
az ő gyermekei is a játékokat.  
A játékok felújítása mellett az Önkormányzat napvitorlát 
építtetett a homokozó fölé. A javítások és az új eszközök 
közel másfél millió forintba kerültek. Az ellenőrzés 
augusztusban lezajlott, minden játék alkalmas minősítést 
kapott.  
A játszótér használóit arra kérjük, óvják meg a játékok állagát, 
illetve jelezzék, ha valamilyen rendellenességet, hibát észlelnek 
az eszközökön! A kevés számú önkéntes segítőnek a 
munkáját pedig köszönjük!  



Végső búcsú 
Rózsikától 

 
2017.09.04-én 
visszavonhatatlanul 
itt hagyott minket 
Misi Lajosné (Kovács 
Rózsa), emléke 
viszont örökre 
közöttünk marad. 
Rózsika 1963-tól 
1973-ig volt a 
Petőfibányai Községi 
Könyvtár vezetője, 
majd 1973-tól 1990-ig 
a Művelődési ház 
igazgatója. 
Nyugdíjazását 
követően pedig 
vezette a Nyugdíjas 
klubot.  
Rózsika példamutató közösségi ember volt, szervezőkészsége 
egyedülálló, nem ismerte a lehetetlent. Augusztus 28-án még 
betöltötte a 79. életévét, de a 80. év már meghaladta erejét, 
egészségi állapotát. Utolsó kívánsága az volt, hogy szűk családi 
körben temessék. Kedves Rózsika, köszönünk mindent, amit 
Petőfibányért tettél, szívünkben továbbélsz, Isten áldjon! 

 
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. 
 
 

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.  
 
 
 

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. 

Garázstulajdonosok 
figyelmébe ajánljuk!  

 
Sok garázstulajdonos előtt is 
ismert bizonyára az a tény, hogy 
a garázsok nagy része alatt a 
földterület az önkormányzat 
tulajdonában van. Az 
önkormányzati terület nem elbirtokolható, így adásvétel 
hiányában a föld soha nem lesz a felülépítmény (garázs) 
tulajdonosáé, azt a Földhivatal nem jegyzi be a garázstulajdonos 
javára. 2001-ben az Önkormányzat elkezdte rendezni ezt az 
ellentmondást, s néhányan meg is vásárolták a földet, többen 
viszont nem voltak hajlandók néhány ezer forintot áldozni, hogy 
hivatalossá tegyék a birtokukban lévő garázsok tulajdonjogát, 
vásárlási szándékukat nem jelezték. Több esetben azt sem tudni, 
hogy adott garázs kié, ki használja. Sajnos sokan még mindig csak 
szóban egyeznek meg a garázsvásárlások alkalmával, ügyvéd 
igénybevétele nélkül kifizetnek valamennyit a garázsért, amely a 
földhivatali nyilvántartásban nem jelenik meg. Ez azért okoz 
problémát, mert így az adásvétel nem jogszerű, a garázst nem 
lehet legálisan eladni, örökölni, stb., s a valóságban, papíron ezek 
a garázsok az Önkormányzat tulajdonában vannak. A Képviselő-
testület szeptemberben újra megtárgyalta ezt az ellentmondást, s 
úgy döntött, hogy továbbra is lehetővé teszi a garázs alatti 
ingatlan megvásárlását, s a település területén lévő garázsok alatt 
lévő még önkormányzati tulajdonban álló területek vételárát 
egységesen 2.000 Ft/m2 árban határozta meg. Senki sem köteles 
megvásárolni a földet, de ajánljuk. Javasoljuk, hogy mindenki 
vegye elő a garázsáról szóló tulajdoni lapját. Ha rendelkezik az ő 
nevére szóló tulajdoni lappal, akkor nagy valószínűséggel minden 
rendben van. Amennyiben a garázs külön helyrajzi számon 
(alszámon, pl: 287/40) található, akkor az adásvételt egyszerűen le 
lehet bonyolítani; ha viszont osztatlan közös tulajdonú ingatlanon 
található, akkor ajánlatos garázsszövetkezetet létrehozni, vagy a 
területet megosztatni. Természetesen mindegyik esetben 
nélkülözhetetlen ügyvéd közreműködése, aki a földhivatali 
bejegyzést intézi. Vásárlási szándékuk esetén további 
információkért a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez fordulhatnak. 
 

„Parkolási szabályok” az alagút előtt 

Az utóbbi időben megszaporodtak a parkolási problémák az 
alagút környékén, ezért megkérünk minden jogosítvánnyal 
rendelkező autóst, hogy az alagút környékén történő parkolási 
szándéka előtt idézze fel a kresz-tanfolyamokon tanultakat, hogy 
autóstársainak ne okozzon bosszúságot vagy kárt!  
1) az alagút előtt felfestett rész nem parkoló, hanem 

járműforgalom elől elzárt terület, melyen járművel parkolni 
tilos! A mi esetünkben azt a célt is szolgálná, hogy a szűk Tárna, 
illetve szélesebb Sport utcában félre lehessen húzódni az alagút 
másik végéből felénk guruló autó elől, ugyanis 

2) a kresz szerint tilos megállni 15 méter távolságon belül 
alagútban, valamint ezek ki- és bejáratánál! 

3) az alagút nem mélygarázs, fizető automata sincs, ne keressenek! 
Az autót semmiképpen ne hagyják az alagút bejáratánál, 
mert ezzel a közúti forgalmat akadályozzák, s ennek a 
szabálysértésnek a büntetési tétele jelentős! 

4) A tábla értelmében annak van elsőbbsége a szembejövő 
forgalommal szemben, aki a fehér nyíl irányába halad. Viszont 
hiába van elsőbbségem, ha az alagútba már valaki a másik 
oldalról előttem behajtott, akkor mindenképpen meg kell 
várnom, míg kiér!  
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