
„Ésszel, szívvel Petőfibányáért 2010-2014.” 

Jó petőfibányai diáknak lenni! 

Községünk rendkívül szép környezetben helyezkedik el. Az 
épület folyamatosan szépül. A tetőcserét követően teljes 
energetikai felújítás kezdődött a nyár folyamán. Jelenlegi 
tanulólétszámunk 147 fő. Évfolyamonként 1-1 tanulócsoport 
működik kedvező, 20 körüli osztálylétszámmal. Ez 
mindenképpen jó körülményeket biztosít a tanulás-tanítás 
folyamatához. Alsó tagozaton két napközis csoportunk van és 
1 tanulószobás csoportban a felső tagozatosok számára is 
biztosítjuk a felkészülést a másnapi órákra. A délutáni tanulási 
időn kívül számos olyan szabadidős tevékenységben vehetnek 
részt a gyerekek, melyek elsősorban kreativitásukat fejlesztik. 
Tantermeink berendezése, díszítése otthonos. Folyamatosan 
újítjuk a bútorzatot, elsősorban az egészségmegőrzést szem 
előtt tartva. Ezért cseréljük székeinket ergonóm, tartásjavító 
székekre. Pályázat útján került fel- és beszerelésre 6 db 
interaktív tábla és 11 db új számítógép. 2 évvel ezelőtt került 
bevezetésre a kompetencia alapú oktatás, mely a környező 
iskolák közül csak a mi iskolánkban működik az alsó tagozat 
minden évfolyamán. Két idegen nyelvet, angolt és németet 
oktatunk, melyek közül a gyerekek szabadon választhatnak. A 
nyelvi laborunk és a nyaranta szervezett németországi nyelvi 
tábor nagy segítség a nyelv elsajátításában. Tanáraink 
rendszeresen továbbképzik magukat, folyamatosan 
ismerkednek az új módszerekkel, s alkalmazzák azokat. A napi 
munkát gyógytestnevelő és gyógypedagógus is segíti, akik 
egyénileg és kiscsoportban is foglalkoznak a gyerekekkel. A 
mindennapi tevékenységet sok, tanítási időn túli program, 
rendezvény is színesíti. Tanulóink táncolhatnak, műsorokban 
szerepelhetnek, kézműveskedhetnek, versenyeken vehetnek 
részt. A hagyományos rendezvények mellett van számos saját 
szervezésű programunk, melyek a környező intézmények 
tanulói számára is vonzóak (Luca napi vigasságok, Táncgála, 
projekt-bemutató, gyermeknap, névadónk tiszteletére 
rendezett szavalóverseny). Az alsó tagozatosok minden évben 
erdei iskolában vesznek részt, az elmúlt tanévben pedig már 
felső tagozatosaink számára is lehetőség nyílt egy teljesen 
térítésmentes, 2 napos túlélőtáborban való részvételre. Jó 
kapcsolatunk van a Grund-hálózattal, mely szintén sok 
érdekes programlehetőséget biztosít tanulóink számára. Így 
juthatnak el évről évre a „Mi van a puttonyban?” című 
cirkuszi előadásra, és nyaranta szinte minden diákunk 
Csillebércre. A következő tanévben szintén kapcsolódunk a 
Grundhoz, mivel februárban iskolánk biztosítja a 
környezetvédelmi nap helyszínét a térség iskolái bevonásával. 
 

 
Tájékoztatás lakásfenntartási támogatásról 

 
2011.09.01-jétől jelentősen módosul a lakásfenntartási 
támogatás feltételrendszere. A jogosultsági jövedelemhatár a 
jelenlegi 150% helyett az öregségi nyugdíjminimum 250%-a 
lesz. A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg 
eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli 
arányára vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). Ez 
azt jelenti, hogy valamennyi, a jogszabályban meghatározott 
felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező család 
„belefér” az ellátásba. A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi 
egy főre jutó jövedelem helyett a fogyasztási egység lesz, 
amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és 
kiadási viszonyait. A támogatás célzottságának és 
hatékonyságának növelése érdekében bevezetik a támogatást 
igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát, amellyel kiszűrhetők 
a támogatást nem jogszerűen igénylők, továbbá a támogatást 
elsősorban természetben kell nyújtani. További 
felvilágosításért forduljanak a szociális ügyintézőhöz. 

 
 
 
 

M e g h í v ó 
 

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület és a 
Széchenyi Programiroda Nkft. szeretettel meghívja Önt 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) III. és IV. tengelyes, illetve a Új Széchenyi 
Terv pályázataival kapcsolatos tájékoztató fórumra 
Időpont és helyszín:  

       2011. szeptember 5. (hétfő) 17.00 
Petőfibánya Művelődési Ház díszterme 3023 
Petőfibánya, Bánya út 3.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Juhászné Barkóczy Éva Petőfibánya 
Polgármestere, Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület elnöke 

Hargitai Katalin Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület főtitkára 

Peigelbeck Rita Széchenyi Programiroda Nkft. 
vállalkozásfejlesztési és gazdasági tanácsadó  

 
 
 
 
 

 
Élet az Oviban! 

 
Mozgalmas évet zártunk az Oviban. Azon túl, hogy a 
gyermekek számára minden nap tartogattunk valami új 
ismeretet, rengeteg élményt igyekeztünk biztosítani a 
számukra. A bábszínház, a bűvész, a zenés mesejáték mind-
mind új felfedezési lehetőség a kisgyermekeknek. Az 
esztétikai, művészeti élményen túl megtanultak 
alkalmazkodni, elsajátították az alapvető szociális viselkedési 
mintákat. Az év folyamán minden csoportunk választott egy 
kiemelt témát, amit a projektmódszer keretei között dolgozott 
fel. A „Madarak a településen”, a „Mackó”, a „Karácsony”, a 
„Fák, Madarak, Föld” sok új ismerettel gazdagította 
óvodásainkat. A településünk ünnepségein csoportjaink nagy 
sikereket arattak kedves műsoraikkal. Óvodánkban minden 
évben megrendezzük a mesemondóversenyt kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Tímár Szandra Maci csoportos 
óvodásunk jutott tovább a megyei megmérettetésre, ahol az 
első öt között végzett. Minden kisgyermek és felnőtt részt 
vehetett az óvoda kirándulásán, amit a veresegyházi 
Medveparkba szerveztünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek minél fiatalabb korban ismerjék meg a rájuk 
leselkedő veszélyeket, tanulják meg azt kezelni, erősödjön 
biztonságérzetük. Ezt az OVI ZSARU program bevezetésével 
kívánjuk elérni. A program során a gyermekek olyan 
ismeretanyagot sajátítanak el, melynek segítségével 
biztonságosabban játszhatnak, közlekedhetnek, 
tartózkodhatnak játszótéren, vagy otthon egyedül. Óvodánkba 
látogatott körzeti megbízottunk, Nagy Endre r.tzls és 
Berencsi István 
r.ftörm, akik sok 
hasznos dolgot 
beszéltek meg az 
óvodásokkal. 
Megbízták Rendőr 
Robi és Rosszcsont 
Ricsi bábsegítőiket, 
hogy vigyázzanak 
ránk, hallgassák meg 
a gyerekek gondjait. 


