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Ünnepélyes átadó  

2016.02.05-én ünnepélyes átadó rendezvényen Szabó 
Zsolt, fejlesztés - és klímapolitikáért, valamint 
közszolgáltatásokért felelős államtitkár, országgyűlési 
képviselő hivatalosan is átadta a 2015. évben felújított 
Művelődési ház, Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde, 
strand-szabadidőközpont és buszmegálló épületét. Az 
óvodai épületek 77,29 millió forint támogatásból, a 
másik három épület pedig 73,985 millió forint támogatás 
segítségével újult meg. Az uniós pályázati forrásból 
megvalósult beruházás során az 50-es, 60-as és 70-es 
években megépült, s mára rettentően elavult 
intézmények születtek újjá. Az átadó ünnepségen Szabó 
Zsolt államtitkár és Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester köszöntötte a meghívottakat. Az elmúlt 
egy év pályázatai bebizonyították, hogy volt értelme a 
sok munkának, s ezekkel a fejlesztésekkel olyan épületek 
váltak hosszú távon újra élhetővé, használhatóvá, 
amelyek már igencsak megértek a felújításra (gondoljunk 
csak a strand épületére vagy a buszmegállóra). A 
korszerű energetikai megoldásokkal mindenképpen 
olcsóbb lesz ezeknek az intézményeknek a fenntartása, a 
jelentős megtakarítások pedig visszaforgathatók újabb 
eszközök beszerzésére és további beruházásokra. 
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a beruházási 
munkálatokban részt vettek és segítették 
megvalósításukat! 

 

Dorner Lajosné és Kokavecz Pálné 90 éves 
 

90. születésnapját ünnepelte 2016.03.28-án Dorner Lajosné 
(Dobosy Gizella), 2016.05.29-én pedig Kokavecz Pálné 
(Valach Julianna), akiket szívből jövő jó kívánságokkal és 
virágcsokorral köszöntött Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester asszony és Székelyné Szécsy Judit 
alpolgármester asszony.  A jókívánságok mellé mindketten 
megkapták a Miniszterelnök úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását. Kiváló 
egészséget és örömteli szépkort kívánunk mindkét 90 
éves lakosunknak! 

Dornerné Gizella néni 1964-ben megözvegyült és sok 
áldozatot hozva egyedül nevelte két fiát. A jeles ünnepet az 
önkormányzati köszöntés után fiai és családjaik körében 
töltötte. 

 
Kokaveczné Juci néni Karancsságon született 10 gyermekes 
nagyon szegény családban. 1946-ban került Petőfibányára, itt 
ismerkedett meg későbbi férjével; mindketten a bánya 
dolgozói voltak. Két fiuk született, 15 éve özvegy; legnagyobb 
fájdalma, hogy mindkét fiát korán elvesztette. Nagy öröme 4 
unokája és 5 dédunokája.  



Föld napja túra 

 

 
 
2016.04.22-én a Föld napja alkalmából egy közös éjszakai 
túrán vehettünk részt a Kopasz-hegyen. A 65 fős társaság a 
Művelődési háztól indult gyalog a hegyre, ahol az esemény 
jelentőségéről és üzenetéről tartott beszédet dr. Eperjesi 
Tamás, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) vidékfejlesztési igazgatója (a 
képen Polgármester asszony baloldalán). A különleges hegyi 
túrát követően aztán a Művelődési házban a visszaút 
fáradalmait egy kis vendéglátás mellett pihenhették ki a bátor 
túrázók. 

 

 

A 2016-os év eseményei a Petőfi Sándor 
Baptista Általános Iskolában 

 

Március 23-án került megrendezésre iskolánkban az Országos 
Baptista Szavalóverseny, melyre az ország 17 településéről 51 
versmondó érkezett. Büszkék vagyunk arra, hogy a felső 
tagozatos kategóriában Ruzsom Lili 7. osztályos tanulónk I. 
díjat szerzett. A tavaszi szünet után Heves megyét képviselve 
egy tanulónk, Ruzsom Lili bejutott a Dunáninneni Terület 
Kazinczy Szépkiejtési Versenyére, ahol az előkelő 3. helyet 
sikerült elérnie.  
 
Április 16-án szombaton a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 
Alapítvány Jótékonysági Bált rendezett. A gyermekek műsora 
nagyon szórakoztató volt. Köszönet a fellépő gyermekeknek, 
pedagógusaiknak és az Alapítvány kuratóriumának. Nagyon 
szépen köszönjük a vállalkozók, magánszemélyek, szülők és 
az iskola dolgozóinak a támogatását! Teljesült a kitűzött 
célunk: a 800.000 forintot is meghaladó bevételből 
szeptemberre lesz iskolarádiónk! Köszönet illeti a Szülői 
Munkaközösséget áldozatos, szervező munkájáért. Külön 
köszönjük mindazoknak, akik támogatói jegyet és 
főpróbajegyet vásároltak. Köszönjük közreműködésüket, 
valamint segítő munkájukat a petőfibányai Polgárőrségnek, 
Székelyné Szécsy Juditnak, Gál Attilának, Molnár Dórának és 
Kele Dominikának. 
 
Közeleg az évvége, az utolsó tanítási nap 2016. június 15-én 
lesz, a ballagásra és az ünnepélyes tanévzáróra június 18-án 
kerül sor. Július 2-6 között 27 kisdiák indul erdei táborba 
Szandaváraljára 3 pedagógus kíséretében, az iskolában pedig 1 
hetes napközis tábor kerül megszervezésre  a nyári szünetben.  

Hatvan-Újpest 0-1 (petőfibányai hátszéllel) 
 
A Bozsik-program 
keretein belül a 
petőfibányai Mini Manó 
Egységes Óvoda-
bölcsőde óvodásai 
kísérték Hatvanban 
pályára a május 22-i 
Hatvan-Újpest mérkőzés 

játékosait. Az első félidőben rengeteg támadást hajtott végre a 
jobban kezdő Hatvan, 
ennek ellenére a második 
félidőben mégis a 
petőfibányai újpest-
drukker óvónéniknek  és 
óvodásoknak  
köszönhetően a „lilák” 
rúgták a győztes gólt. 

 

Megint segített a Gyermekétkeztetési Alapítvány 

A 2015. évben a "Szegények 
Patikája" pályázaton nyertes 
Petőfibánya Községi Önkormányzat 
is részesült egy újabb program 
keretében meghirdetett „Jovital duo” 
vitaminadományból. Az összesen 
209 doboz 750 és 500mg-os C-
vitamin-adományokból a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány 
kérésének megfelelően azok a 
családok kaphattak ingyenesen 
átvételi elismervény ellenében, akik 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek.  
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Május 7-én tartottuk szikrázó napsütésben az idei 
Tavaszköszöntőt, mely program keretein belül emléktúrával 
megemlékeztünk a nagy túrázó Szabó Gábor (1951-2012) 
posztumusz petőfibányai díszpolgárra is. A túra résztvevői a 
Művelődési háztól indultak el a Petőfibányai Lóbarát, 
Természetvédő és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 
tanyájára, ahol közvetlenül betekinthettek a 22 hektáros 
terület életébe, állattartási szokásaiba; a bátrabbak 
lovagolhattak, íjászkodhattak is. Ezt követően a horgásztóhoz 
vezetett utunk, ahol a Petőfibányai Bányász Horgász 
Egyesület tagjai vártak bennünket, megismerhettük 
hobbijukat, terveiket. A túra végezetül a Művelődési háznál 
ért véget, ahol a hosszú gyaloglás után gulyáslevessel 
enyhíthettük korgó gyomrunk panaszkodását.   
 

 



Kistérségi népmesemondó verseny 
 
Április 25-én a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület, Petőfibánya Község Önkormányzata, illetve a 
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány által 
ismét megrendezésre került a Művelődési házban a kistérségi 
immáron 5. Mesélő Zagyvaság népmesemondó verseny, 
amely egyúttal a megyei mesemondó verseny elődöntője is 
volt. A rendezvény védnöke Bukovics János népmesemondó 
és Juhászné Barkóczy Éva polgármester asszony volt. A 

megmérettetés a Művelődési Ház 2 termében zajlott. 
Helyezések: Óvodás: I. Kazinczy Réka (Gyöngyszem 
Óvoda – Apc); II. Berki Jácint Raul (Mini Manó Egységes 
Óvoda-bölcsőde Petőfibánya) III. Ballók Ábel (Benedek 
Elek Hagyományőrző és Természetbarát óvoda – Hort) 
Különdíj: Fekete Flóra (Mini Manó Egységes Óvoda-
bölcsőde Petőfibánya) Józsa Villő (Benedek Elek 
Hagyományőrző és Természetbarát óvoda – Hort) Montay 

Luca (Napsugár Óvoda és Bölcsőde – Lőrinci)  
Alsósok: I. Jánosi Hanna Katalin (Batthyány József 
Általános Iskola – Hort) II. Oláh Lili (Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és AMI – Selyp) III. Fekete Nóra (Petőfi 
Sándor Baptista Általános Iskola Petőfibánya) Különdíj: 
Győri Dávid (Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 
Petőfibánya)  
Felsősök: I. Hartman Helga (Apáczai Csere János 
Katolikus Általános Iskola – Apc) II. Kovács Balázs  
(Herédi Általános Iskola) III. Búzás Liliána (Petőfi Sándor 
Baptista Általános Iskola Petőfibánya) Az Óvodás megyei 
mesemondó versenyen  Berki Jácint Raul képviselte 
óvodánkat, akit oklevéllel jutalmaztak.          Gratulálunk! 

 

 

L 
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D 
- lámpás közvilágítás Petőfibányán 

 
Sok-sok bosszúság, eredménytelen hibaelhárítás és a 
szolgáltató általi „nyomozás” után végre fény derült a 
közvilágítás problémájára. A szolgáltató több egységének 
mérhetetlen munkaórájának eredményeképpen megtalálták, s 
úgy tűnik, végleg meg is szüntették a közvilágítási hiba okát. 
Mint utólag kiderült, a hiba a földkábelekben volt, amelyet 
kábelszakadás okozott. Két helyen, az Akácfa-Selypi utca 
sarkán és a Védőnői Szolgálat mellett találtak rá a szakadt 
kábelekre, amelyeket ki kellett cserélni. 
Talán feledtette mindazt a bosszúságot, amit esténként – főleg 
gyalogos - járókelőként el kellett szenvednünk a sötétben, 
hogy a tavalyi 
megállapodás alapján 
sikerült a település összes, 
az Önkormányzat által 
működtetett régi, elavult, 
néhol már alig világító 
lámpáját korszerű LED-es 
lámpákra cserélni. Bár 
sokféle híradás szólt arról, 
hogy némely településen 
nem sikerült nagyobb fényt 
varázsolni hasonló 
beruházásokat követően, 
mindannyian úgy 
érzékeljük talán, hogy 
nálunk valóban fényesebbé 
vált a település!

 

Petőfibánya - Lőrinci Futapest terepfutás  
2016. június 11. szombat 

 Futás: 
Hosszú táv: 15km + 200 m szint - Rajt: 11:00 
Rövid  táv: 4km + 50 m szint - Rajt: 11:10 
Óvodás futás: 200m - Rajt: 12:15 
 Gyaloglás 

Hosszú táv: 15km + 200 m szint - Rajt: 11:15  
Rövid  táv: 4km + 50 m szint - Rajt: 12:00  

Versenyközpont: Petőfibánya sportpálya (Puskin út 1.)  

Futás előnevezés: június 09-ig, 18 éves korig 700,- Ft, 18 éves kor felett 1400,- Ft, nyugdíjas 1200 Ft  
Helyszíni nevezés (09:00-tól): 18 éves korig 1000,- Ft, 18 éves kor felett 2000,- Ft , nyugdíjas 2000 Ft. 
Spuri kártyával 20%, fogyatékkal élőknek 50% kedvezmény. Helyszíni nevezésre csak 50 rajtszám van biztosítva! 
Gyaloglás előnevezés: június 09-ig, 18 éves korig 500,- Ft, 18 éves kor felett 1000,- Ft, nyugdíjas 1000 Ft  
Helyszíni nevezés ( 09:00-tól): 18 éves korig 1000,- Ft, 18 éves kor felett 2000,- Ft , nyugdíjas 2000 Ft. 
Spuri kártyával 20%, fogyatékkal élőknek 50% kedvezmény. Helyszíni nevezésre csak 50 rajtszám van biztosítva! 
Lőrinci, Petőfibánya lakosainak és Futapest klubtagoknak előnevezés esetén ingyenes! (www.futapest.hu)  
Helyszíni nevezésre csak 30-30 indulónak van lehetősége! Pálya: mezei és erdei földutak, aszfalt.  Eredményhirdetés 13:30-tól



: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. 
  Adószám: 24183219-2-10 

Cgj.: 10-09-033600 
 37/340-402 

                                    info@hthk.hu 

H i r d e t m é n y 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Petőfibányán 
2016. augusztus 5-én, reggel 7 órától lomtalanítást 

szervezünk. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, 
feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki az 
ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a 
begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
időben ki nem kihelyezett hulladékért nem áll módunkban visszamenni! 

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési 
tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb. Elektronikai 
hulladék csak veszélyes összetevő nélkül szállítható el. (pl. hűtőszekrény 
motor nélkül, televízió képcső nélkül)  

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok 
esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt 
mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett 
kockázatot jelent. 

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes 
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt 
hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, 
elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes 
összetevőjű hulladékok.  

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó 
alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék. A meghirdetett lomtalanítási 
tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, és építési – a 
szolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el. 

 
Parkoló az iskola és az óvoda előtt 

 

Kinek ne keserítette volna meg az életét főleg reggelente iskolába, 
óvodába menet, vagy csak az Iskola utcán közlekedve, hogy 
bizonyos időpontokban a többszörösére emelkedett az 
intézményekbe gépkocsival hordott gyermekek miatt a közúti 
forgalom. A probléma orvoslására döntött úgy a Képviselő-
testület május 2-án, hogy parkolót építtet az iskola elé, mellyel 
megszünteti a korábbi úton parkolást, s ezzel a közlekedési 
káoszt. A parkolás szabályai a következők: A Selypi út bal 
oldalán lévő parkolót 2 óra időtartamban bárki használhatja, 
illetve egész nap az, aki erre engedélyt kap az Önkormányzattól. 
A jobb oldalon lévő parkolót viszont csak engedéllyel 
használhatják (elsősorban a pedagógusok). A jobb oldali „kis” 
parkolót követően viszont tilos lesz megállni – egészen az 
óvodaépület túlsó végéig. Még kész sem lett az iskola előtti 
parkoló, a Képviselő-testület május 18-án továbbgondolva a 
parkolást úgy döntött, hogy ugyanígy parkolót építtet az óvoda elé 
is. A 3 db, összesen 436,4 m2 területű parkoló építése 5.002.520 
forintba került, melyet az Önkormányzat teljes mértékben 
önerőből finanszírozott. Megkérünk mindenkit, aki időlegesen 
(legfeljebb 2 órára) igénybe veszi a parkolókat, hogy lehetőleg a 
legkevesebb helyet foglaljon el parkolása alkalmával! 

 

Hótoló és fűnyíró traktorral gazdagodott a település 
 
Az elmúlt évek telei viszonylag enyhék voltak, a brigáddal, a 
közcélú dolgozókkal és külső vállalkozókkal mindig sikerült 
többnyire időben megszabadítani a település utcáit, járdáit a hótól. 
Az elmúlt télen viszont már nem volt vállalkozó, aki ésszerű áron 
vállalta volna egyedi megrendelés alapján a különleges domborzati 
adottságú település belterületi útjainak sikosságmentesítését, így a 
Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésébe betervezett egy 
többfunkciós, valamelyest fedett fűnyíró és hótoló, továbbá 
sószóró adapterrel felszerelhető kistraktor vásárlását. Az 
1.864.360 forintos beruházással talán nyugodtabban várhatjuk 
akár a nagyobb mennyiségű csapadékkal beköszöntő telet is. A 
munkát a karbantartó csoport fogja végezni, azaz már akár az első 
hópihe megjelenését követően is elkezdődhet a hó eltolása. 
 

„Az óra véget ért” 
 
Az 1960-ban ballagó petőfibányai általános 
iskolai osztály 
tagjai idén 
gyűjtésbe fogtak, s 
40.000 forintból 
rendbe tetették és 

megváltották 
további 25 évre az 

1980-ban elhunyt Oszwald 
Magdolna magyar szakos általános 
iskolai tanár sírját, sírhelyét. Ezúton 
köszönjük mindazoknak, akik 
támogatást adtak!   

Köszönettel: Jónás Jánosné 

 
Helyreigazítás: 
A 2 0 15 – b e n   v e s z í t e t t ü k   e l   ő k e t … rovatban 
legutóbb az alábbi elhunyt nevéből lemaradt egy betű, a családtól 
elnézést kérünk, a megfelelő név az alábbi:    Kónya Pálné 06.24. 

 Anyakönyvvezető 
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