
www.petofibanya.hu 

   MMMIII   ÚÚÚJJJSSSÁÁÁGGG      
PPPEEETTTŐŐŐFFFIIIBBBÁÁÁNNNYYYÁÁÁNNN???   
222   000   111   666...   nnn   ooo   vvv   eee   mmm   bbb   eee   rrr    

          VII. évfolyam 3. szám           Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa 

 

Kitüntették a Polgármester Asszonyt 
 
2016. szeptember 1-jén 
Gyöngyösön, a 66. 
bányásznapon vehette át 
Polgármester Asszony a 
Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók 
Szakszervezetének 
kitüntetését. Juhászné 
Barkóczy Éva az ezüst 
bányászgyűrűt a településen 
élő bányásznyugdíjasok, 
közösségek és szervezetek támogatásáért, működésük 
segítéséért, a bányászemlékek- és hagyományok őrzéséért és 
ápolásáért tett munkájáért kapta. 

 
Idősek napja 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata, illetve a Petőfibányai 
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány idén szeptember 30-
án 16 órakor tartotta az idősek napját a Művelődési Házban. 
Az óvodás gyermekek műsora után Juhászné Barkóczy Éva 
Polgármester Asszony és Juhász Péter önkormányzati 
Képviselő, a Petőfibányáért Egyesület Elnöke mondott 
ünnepi beszédet, melyben köszöntötték a szépkorúakat. Ezt 
követően az általános iskolások és az óvoda pedagógusai 
adtak elő az alkalomhoz illő meglepetésműsort. A Képviselő-
testület döntése értelmében ebben az évben is 
ajándékutalványban részesültek a 65. életévüket betöltők. Az 

összességében 
10.000Ft 
értékű 
utalványokat a 
jogosultak a 
helyi 
üzletekben és 
a Művelődési 
házban 
válthatták be.  

 
 
 

K ö z m e g h a l l g a t á s 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évben a közmeghallgatást 2016. november 23-án 
szerdán 17.00 órakor tartja a Művelődési Ház 
dísztermében.  
Mindenkit várunk, aki szívén viseli a település sorsát! 

 

 
Tanévkezdési támogatás 

 
A Képviselő-testület az idei költségvetésbe is betervezte a 
tavalyi évben bevezetett iskolakezdési támogatást. Ennek 
megfelelően gyermekenként 15.000 Ft összegű egyszeri 
tanévkezdési támogatást kapott kérelemre a Petőfibánya 
Községben óvodába, illetve általános iskolába, továbbá bárhol 
nappali tagozaton közép- és 
felsőfokú oktatási intézménybe 25 
éves koráig járó petőfibányai 
állandó lakcímmel rendelkező 
gyermekek, tanulók szülei Erzsébet-
utalvány formájában. Az 
utalványokat a tanévkezdéshez 
szükséges ruházat, tanszer, illetve 
tankönyv vásárlásához lehetett 
felhasználni. A határidőig beadott 
kérelmek alapján összesen 301-en 
voltak jogosultak a támogatásra, így 
4.515.000 forinttal támogattuk a 
petőfibányai lakosok 
tanévkezdését. 

 

 
Pernyepusztai Fonal Klub 

 

 



KOPASZ-HEGYALJAI VIGADALOM 2016. 
(képekben) 

 
Szeptember 3-án, immár 5. alkalommal magtartott települési 
rendezvényről a teljesség igénye nélkül az alábbi képekben 
számolunk be. A rendezvény a Polgármester Asszony 
megnyitójával vette kezdetét. A szabadtéri műsorral 
párhuzamosan az alábbi események folytak a művelődési 
házban: apci Modellező szakkör 
kiállítása, gyöngyfűzés és 
ékszerkészítés, kézműves-
foglalkozás, csillámtetoválás, 

arcfestés, lufihajtogatás (az 
Első Szeretet Baptista 

Gyülekezet közreműködésével), interaktív gólyalábas műsor. 
A Petőfi téren 
pedig lovagolni és 
íjászkodni lehetett 
a Petőfibányai 
Lóbarát 
Egyesület 
tagjaival. Egész 
nap ingyenesen 
élvezhették a 

gyermekek a 
játszóvárat és az 
ugrálóvárat. A 
Bánya úti 
buszparkoló 
területén pedig 
kerékpáros 
ügyességi 
versenyt 
rendezett a 
Petőfibányai 

Polgárőr Egyesület. A Petőfibányáért Egyesület 

közreműködésével minden érdeklődő bemehetett a bányába, 
amelyben szakszerű előadások kíséretében betekintést 
nyerhettek a látogatók az egykori bányászok életébe, 
munkakörülményeibe. A klubhelyiségben fotókiállítást 
láthattunk Kelemen Attila és Kelemen Balázs fotóiból.  

 
Az egyik legsikeresebb program a Petőfibányáról 
elszármazottak találkozója volt, amelyre már 2. alkalommal 
látogathattak haza messzire költözött egykori Petőfibányaiak. 
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. A résztvevők a Polgármester Asszony 
és a Pedagógusok előadásaiból tájékozódhattak a régmúlt 
eseményekről, és az azóta történtekről.  
13 órától a nosztalgia jegyében Hajdara Ernő régi slágereket 
adott elő gitárjátékával, s szolgáltatta a zenét az ebédhez. 14 
órától egészségügyi szűréseken vehettek részt az érdeklődők. 

15 órától solymászbemutatót 
láthattunk, majd Fekete 
Flóra tüneményes 
mesemondását élvezhettük. 
Ezt követően az idén tízéves 
Pitypang Egyesület 
néptánccsoportjának 
színvonalas előadása 
következett. A tombola előtt 
nagy meglepetésre az óvodás 

gyermekek helyett idén az Óvónők léptek fel nagy sikerrel. 

Majd pedig együtt énekelhettünk a Fonográf 
emlékzenekarral.  



A műsorokat 
nemcsak a 
nézőtérről, a 
társasházi 
ablakokból, de még 
az égből is 
szemlélték az erre 
járók (repülők).  
Újra elkápráztatott 
bennünket Márió 
harmonikatudásával, 
énekével.  
Utolsó fellépőként a Szabad élet együttes adott koncertet, 

melyet a már-már szokásos tűz-show követett,  

végezetül pedig retro buli, azaz utcabál zárta a nagysikerű 
rendezvényt. Nagy szeretettel várunk mindenkit jövőre is!  

Petőfibánya Községi Önkormányzat, Petőfibányai 
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 

Megemlékezés a 60. évfordulón 
 
Idén október 21-én pénteken emlékeztünk 1956 hőseire a 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. 
A megemlékezést a Művelődési Ház Színháztermében 
tartottuk, mely alkalomból kiállítást is megtekinthettek az 
érdeklődők az aulában. Az idén művészek adtak elő az ünnep 
lelkületének megfelelő forradalmi énekeket és verseket. 
 

 
NÉPSZAVAZTUNK 

 
Tisztelt szavazó Állampolgárok! 
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2016. október 2. 
napján megtartott országos népszavazás Petőfibányára 
vonatkozó részvételi és szavazási eredményeiről. A 
névjegyzékben összesen 2218 fő választásra jogosult személy 
szerepelt, amelyből 938 fő jelent meg a szavazáson (42,29%). 
Összesen 894 érvényes, 44 érvénytelen szavazatot adtak a 
választópolgárok, a szavazólapot mindenki bedobta az 
urnába. Az érvényes szavazólapok közül 876 db “NEM” 
válasz, illetve 18 db “IGEN” válasz érkezett. A 
népszavazáson az 1. sz szavazókörben (általános iskola) voltak 
az aktívabbak a szavazók, 47,53%-os részvétellel. Ezúton is 
köszönöm a szavazás lebonyolításában való aktív részvételét, 
a pontos és korrekt munkavégzését a Szavazatszámláló 
Bizottságoknak, a Helyi Választási Iroda valamennyi tagjának 
és mindazoknak, akik hozzájárultak a szavazás 
zökkenőmentes lebonyolításához. 

Dr. Gyirán Viktor 
HVI vezető, jegyző

 



 
Fociznak a Mini Manók 

 
Két csoporttal csatlakozott óvodánk 2015. októberében a Bozsik 
programhoz. Izgalommal, lelkesen vágtunk neki a két edző, Anita 
és Bettina óvodapedagógusok vezetésével. A heti edzések mellett 
– amiket az edző-óvó nénik mellett edzőbácsik is vezettek – 
minden évszakban focifesztiválokon vettünk részt. 
Évszakonkénti tornáinkon minden alkalommal kiemelkedően 
teljesítettek MANÓINK. Igazán megszerették a focit, nagy 
kedvvel és komolyan kergetik a labdát. 2016. júniusában az a 
megtiszteltetés érte Óvodánkat, hogy a térség óvodái (15) közül a 
három kitüntetett óvoda közé soroltak minket. Az óvoda mellett 
az edző-óvó nénik is dicséretben részesültek. A következő 
tanévre még felkészültebben, tanfolyamok elvégzésével már 
önállóan edzik a manócskákat. A díjat a Hatvan FC elnöke, Ofella 
Zoltán adta át az évzáró ünnepségen.  Mivel a Manók tavaly is 
képviselték az óvodát az OTP Bozsik programban, így ebben az 
évben sem volt kérdés, hogy részt veszünk-e a megmérettetésen. 
Idén is két csoporttal neveztünk a programba. A gyerekek 
szemmel láthatóan élvezik a játékos feladatokat és a soron 
következő „focimérkőzéseket” a térség óvodáival. Az eddig 
megrendezett Őszi Ovi Foci Fesztiválokon is az eddigiekhez 
mérten, eredményesen szerepeltünk. Büszkék vagyunk focista 
Manóinkra! 

Bicskei Anita, Tóth Bettina edző-óvónők 

 
„TOTYOGÓ KLUB” AZ ÓVODÁBAN 

 
Óvodánkban szeptemberben újra életre keltettük a – korábban 
már kipróbált – totyogó klubbot. Kéthetente, hétfőn találkozunk 
az „új” óvodában azokkal a gyermekekkel és szüleikkel, akik még 
nem kezdték meg az óvodát.  A gyermekeket 1,5 éves koruktól 
várjuk az összejövetelekre. Célunk az, hogy az óvodába készülő 
apróságoknak megkönnyítsük az intézményes nevelés elfogadását, 
a szülőket meggyőzzük arról, hogy gyermekük szép, biztonságos 
környezetbe kerül. Elmondhatjuk, hogy ezt a programunkat nagy 
tetszéssel fogadják a kismamák, a kispapák és a gyermekek is, 
olyannyira, hogy a tervezett havi egy foglalkozást megdupláztuk. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a klubba rendszeresen járó kismanók 
sokkal könnyebben, traumáktól mentesen fogadják el az óvodába 
járás valóságát, nem megdöbbentő élmény számukra a sok 
gyermek, a nagyobb zaj. Az otthoni játék csak az övé, de itt 
elfogadja, hogy ezekkel más is játszhat. A hosszú, sötét, téli 
délutánokon, amikor a hideg vagy az eső miatt nem lehet a 
„játszin” ismerkedni, barátkozni, a Totyogó lehetőséget ad arra, 
hogy a gyermekek saját korosztályukkal találkozzanak. Az 
Anyukák a közös játék alatt meg tudják beszélni nevelési, 
szoktatási gondjaikat, tapasztalataikat. A találkozások lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a szülőket érintő, a szülőket érdeklő témák 
felszínre kerülhessenek. Ezek az alkalmak megerősítik Őket 
abban, hogy a problémáikkal nem hagyjuk őket magukra, van 
kitől segítséget várniuk és kapniuk.  Felváltva vagyunk együtt a 
gyermekekkel, így az óvodában dolgozó felnőttek mindegyike 

találkozhat a majdani 
óvodásaival, és a beszélgetések 
alkalmával lehetőségünk nyílik 
jobban megismerni a 
családokat, az 
intézményünkbe jövő 
gyermekek szokásait. A 
találkozásokon lényeg a 
kötetlen beszélgetés, függetlenül attól, hogy azt óvodapedagógus 
vezeti-e. A gyermekek szabadon, együtt tevékenykedhetnek a 
szülővel. Minden kedves érdeklődőt továbbra is szeretettel 
várunk! 

Gubisné Menczel Anita, óvodapedagógus 

Hanyagságból okozott károkozás 
 
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatási területén a 
gépjárművezetőktől több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a 
hulladékgyűjtés során több akadályba, illetve veszélyforrásba 
ütköznek. Egyik komoly probléma az utcák mentén lévő fák 
ágainak gondozatlansága, melyek alatt és között a járművek nem 
férnek el, az ágak beleakadnak a járművek tetején és oldalán lévő 
műszerekbe. Ezen műszerek rongálódást követő javítása jelentős 
költséggel jár a cég számára. Törvényi kötelezettség alapján az 
ingatlantulajdonosok kötelesek az ingatlanuk előtti területet 
tisztántartani, illetve a fákat, cserjéket visszavágni, gondozni – 
különösen, ha odaültették! Kérünk minden kedves petőfibányai 
ingatlantulajdonost, hogy ingatlanuk előtt, illetve környezetében 
az ágakat vágják vissza megfelelő méretűre függőleges és 
vízszintes irányban is, mellyel biztosítható a járműveken lévő 
eszközök, berendezések épségének megóvása. A hulladékszállító 
járművek vezetőinek másik problémája a helyi parkolási szokás – 
elsősorban a Sport utcában. Az autók közötti nem megfelelő 
távolságok nagyon megnehezítik, balesetveszélyessé és több 
esetben lehetetlenné teszik, hogy a hulladékgyűjtő jármű 
elhaladjon közöttük. A szűk utcákban való közlekedés ily módon 
történő akadályozása plusz költséggel jár, ha az adott utcához 
mindaddig vissza kell térnie a járműnek, amíg lehetősége nem 
nyílik a hulladékgyűjtési feladat elvégzésére. Amennyiben a 
hulladékszállítás során kára keletkezik a cégnek, annak költségeit a 
károkozó köteles kifizetni! A probléma megoldására tett 
intézkedésüket köszönjük! 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

 

Felhívás – rendezési terv 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2016-ban a hatályos 
településrendezési terv átfogó felülvizsgálatáról döntött. A 
felülvizsgálat és a majdani módosítás Petőfibánya Község teljes 
közigazgatási területét érinti. A módosítás során az önkormányzat 
a lakosság, illetve a petőfibányai ingatlannal rendelkezők előzetes 
véleményét, észrevételét, javaslatát is figyelembe kívánja venni 
annak érdekében, hogy az elkészült terv a helyi igényeket is 
tükrözze. A fentiek alapján ezúton kérem, hogy észrevételeiket, 
véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2016. december 31-ig 
írásban benyújtani szíveskedjenek, ezzel is segítve a rendezési terv 
módosítására irányuló munkánkat. Személyesen, illetve postai 
úton: Petőfibányai Polgármesteri Hivatal, 3023 Petőfibánya, 
Bánya u. 3. e-mailben: onkormanyzat@petofibanya.hu 
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