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A 15-i Vigadalom 14 órától kezdődő egészségügyi szűrései a következők lesznek: BMI meghatározás, testzsír százalék 
meghatározás, testsúly, testmagasság, haskörfogat mérés, tünetmentes érbetegség szűrése (Boka - kar-index mérés), 
vérnyomásmérés, dohányzás leszokási tanácsadás, tanácsadás allergiásoknak, dietetikai tanácsadás, vércukorszint mérése. 
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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  

Beköszöntött az ősz, eljött a szeptember elseje. Mérföldkő ez a dátum községünk életében, hiszen újra van bölcsődénk az alsó 

ovi épületében, ahol 7 kisgyermek kezdte meg a közösségbe való beilleszkedését. Ha az óvoda mellett járnak, most még csak 

óriási gyermeksírás-rívás hallatszik, mert a kis bölcsisek nem igazán akarnak még anyukától távol lenni. De ez is majd elmúlik, 

csak ki kell bírni nekik is és a gondozó néniknek is. 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 adunk tanévkezdési támogatást. A közelgő idősek napja alkalmából a szépkorúak 
önkormányzati támogatásban részesülnek. Az ősz beköszöntével gazdag programkínálattal várjuk lakosainkat 

rendezvényeinkre. Szeptember 15-én az immár hagyományossá vált Kopasz-hegyaljai Vigadalomra invitálom Önöket, mely 

nap végét tűzijátékkal zárjuk. Ugyanekkor délelőtt 11 órakor a felújított, megszépült és bölcsődei csoportszobával bővült 

óvoda ünnepélyes felavatására kerül sor, ahová az érdeklődőket szeretettel várjuk. Szeptember 28-án ünnepeljük az idősek 
napját, kérek minden szépkorút, hogy ha teheti, jöjjön le a köszöntésre! A bölcsiseknek és ovisoknak sok móka-kacagást, a 

diákoknak kitartást és szorgalmat, a rendezvényeinken pedig jó szórakozást kívánok!  

Idén is kérhető az 

iskolakezdési támogatás!  

A Képviselő-testület döntése 
szerint 2018. évben is támogatja a petőfibányai gyermekek 

szüleit a tanévkezdés alkalmával. A rendelet alapján 15.000 Ft 
összegű egyszeri támogatás állapítható meg kérelemre, a 

Petőfibánya Községben bölcsödébe, óvodába, illetve általános 
iskolába, nappali tagozaton bármely közép- és felsőfokú 
oktatási intézménybe 25 éves koráig járó petőfibányai állandó 
lakcímmel rendelkező gyermekek szüleinek gyermekenként 
készpénz formájában. Az iskolakezdési települési támogatás 
iránti kérelem benyújtására a bölcsődei, az óvodai és általános 
iskolai nevelésben résztvevők számára a benyújtási határidő 
2018. szeptember 14., a közép- és felsőfokú tanulmányokat 
folytatók számára 2018. szeptember 28. A kérelemhez 
csatolni kell a kérelmező és a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági bizonyítványát (lakcímkártya), illetve az óvodai és 
tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást. 
Utóbbi dokumentum beszerzéséről az óvodások és általános 
iskolások esetében mi gondoskodunk! Az összeg utalásáról, 
vagy kifizetésének időpontjáról mindenki a határozatból 
értesül!  

Idősek napi megemlékezés és ajándék 
Községünkben szeptember 28-án 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 28-án nem tud, akkor 
október 5-ig a támogatás átvehető a Polgármesteri 
Hivatalban. Akadályoztatás esetén meghatalmazással is 

átvehető. 

 

A 2018. év eleji REZSICSÖKKENTÉS folytatása 
Október 15-ig igényt lehet bejelenteni 12.000.-forint értékű 
(fa) tüzelőanyagra azoknak a petőfibányai lakosoknak, akik 

2018 elején a Kormány által biztosított téli rezsicsökkentés 
keretében nem kaptak egyszeri 12.000 forintos 
gáztámogatást, mert ingatlanuk nem rendelkezett gáz-vagy 

távhőszolgáltatási szerződéssel. Az igényt a Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet bejelenteni. A 
támogatásra való jogosultságot az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fogja ellenőrizni.  
 

A lomtalanítás utóélete 

Az augusztus 31-i lomtalanításkor több lakos építési és 

veszélyes hulladékot is kirakott a lomok közé. Mivel ezt nem 

vitték el, megkérünk mindenkit, hogy az el nem vitt hulladékát 

haladéktalanul vigye vissza ingatlanába! Aki a közterületen 

veszélyes tárgyakat, építési törmeléket tárol, az szabálysértést 

követ el.  

 

Buszjárat indul a temetőbe  
Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 2018-ban is 

havonta egy alkalommal (minden hónap 1. szombati napján) 
ingyenes temetőbuszjárat indul 9:00 órakor a Fény üzletháztól 
a köztemetőbe, 11.00 órakor pedig vissza. A következő 
alkalom október 6-án lesz. (az idei utolsó indulás: XI.3.) A 

köztemető áprilistól szeptemberig 700-2000 óra között, 

októbertől márciusig 800-1700
 óra között látogatható. Kivétel: 

október 30-31. és november 1-2., amikor 07.00-21.00 óráig. 
 

Tisztelt Petőfibányaiak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt 

tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok 

rendelkezésükre!   

Tisztelettel: 

 

Juhászné Barkóczy Éva 

polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

15 ÓRÁTÓL 

HAJDARA ERNŐ ZENÉL 

AZ ÓVODA ÉS AZ ÁLT. ISKOLA MŰSORA 

 

BALANCE BAND MULATÓS MŰSORA 

MÁRIÓ A HARMONIKÁS 

DEFEKT DUÓ 

SOLTÉSZ REZSŐ 

ZENÉS KÍVÁNSÁGMŰSOR 

TOMBOLA 

                                                                                                    

10:00 ÓRÁTÓL  

MEGNYITÓ – GYERMEKPROGRAMOK: 

KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY 

ISMERKEDÉS A DARTS JÁTÉKKAL – DARTS FESTÉS 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS – REJTVÉNYFEJTÉS 

JÁTSZÓHÁZ ÉS UGRÁLÓVÁR  

CSILLÁMTETOVÁLÁS – ARCFESTÉS – LUFI HAJTOGATÁS 

 

LÖVÉSZET 

DARTS BAJNOKSÁG FELNŐTTEKNEK 

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 

 

 

 
L

BÜFÉ – VÁSÁRI ÁRUSOK – KÉZMŰVES TERMÉKEK – EGYÉB MEGLEPETÉSEK 

  

BÁNYALÁTOGATÁS 

10-13 ÓRÁIG 
 

11:00 ÓRAKOR 

ÓVODA ÉS A BÖLCSŐDE ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJA   

                          


