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MI ÚJSÁG
PETŐFIBÁNYÁN?
2020.november
XI. évfolyam 3. szám
Megújult az Apci út fele

2020.10.21-én megtörtént az Apci út felújított részének
ünnepélyes átadása. A Magyar Falu Program - Önkormányzati
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020 (MFPÖTU/2020) pályázaton elnyert 14.993.649,- Ft 100%-os
támogatásnak köszönhetően megvalósult az Apci út 443,3
méter hosszúságú szakaszának burkolatfelújítása. Az átadó
ünnepségen beszédet mondott térségünk országgyűlési
képviselője Szabó Zsolt, Apc község polgármestere Juhász
István és Petőfibánya község polgármestere Juhász Péter.

Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa
Heves Megyéért Kitüntető díj
Szeptember 25-én a Heves
Megyei Közgyűlés Heves
Megyéért Kitüntető díjat
adományozott
Kotrócz
Józsefné, a Petőfibányai
Vöröskereszt
Alapszervezetének
titkára
részére.
A
kitüntetésről
már
korábban
értesültünk,
hiszen
Szabó
Zsolt,
térségünk
országgyűlési
képviselője a szeptember
11-i ünnepségen szintén
gratulált
Kati
néni
kitüntetéséhez.

„Petőfibánya Község Díszpolgára” 2020-ban
A Képviselő-testület a
„Petőfibánya
Község
Díszpolgára”
cím
adományozásának
rendjéről
szóló
14/2011.
(IV.21.)
önkormányzati

Szeptember a kitüntetések hónapja volt
Szeptember 3-án a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete a településen élő bányásznyugdíjasok,
közösségek és szervezetek támogatásáért, működésük
segítéséért, a bányászemlékek- és hagyományok őrzéséért és
ápolásáért kitüntetésben részesítette Juhász Pétert,
településünk polgármesterét. Az elismerő oklevél és ezüst
bányászgyűrű kitüntetés átadására a vírushelyzet miatt
kivételesen nem az Oroszlányban tervezett 70. Központi
Bányásznapi ünnepségen került sor, hanem a petőfibányai
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet bányásznapi ünnepségén
2020. szeptember 7-én. A kitüntetést Beőthy-Fehér Szabolcs
tanácsos adta át a BDSZ képviseletében.

rendelete alapján 2020-ban a
„Petőfibánya
Község
Díszpolgára” posztumusz címet
Dr. Pauchly Gézáné (19272019),
a
„Petőfibánya
Község
Díszpolgára”
címet
pedig
Pappné Lipták Edit részére
adományozta.
A kitüntetés átadására a
szeptember
11-i
ünnepség
keretein belül került sor.
Minden petőfibányai
kitüntetéshez szívből
gratulálunk!

Tartottuk a távolságot, de azért ünnepeltünk,
szórakoztunk, mulattunk…
A járványügyi előírások miatt sokáig kellett várni arra, hogy
koncertet lehessen tartani, így a hosszú tavasz és nyár után
először augusztus 29-én szórakozhattunk a szabadtéri színpadon
megrendezett 8. Kopasz-hegyaljai Rock-napon, melyen az
alábbi együttesek léptek fel: Free Word J.P.G, az Anonymus60,
a Treff, a Slack Black, illetve a petőfibányai Molesz és Barátai
Acoustic.
(Fotók:Szabó Katalin)

Majd egy hét múlva, szeptember 5-én már a színházterem is megtelt
jó kedvvel és vidámsággal,
no
és
természetesen
maszkban
ülő-éneklő
petőfibányai közönséggel,
amikor Tótpál Szilvia és
növendékei adtak elő
majd’ 3 órás zenés, táncos
műsort.
A
századelő
muzsikáját és a 60-as évek
slágereit többnyire amatőr,
kezdő énekesek adták elő,
de fellépett a Sztárban sztár
leszek! című
műsor
győztese, Békefi Viktória
és párja az X-Faktoros
Feng Ya Ou is.
Szeptember 11-12-én pedig
megtarthattuk
a
hagyományos Kopasz-hegyaljai Vigadalmat is. Pénteken az
óvodaudvaron megtörtént a Magyar Falu pályázatok keretében
felújított óvodaudvar, szolgálati lakás és sportépület ünnepélyes
átadása.
Ünnepi
beszédet mondott
térségünk
országgyűlési
képviselője,
Szabó
Zsolt is. Majd átadásra
kerültek a díszpolgári
címek is, az ünnepi
műsort végül Varga
Miklós
előadása
zárta.
A szeptember 12-i szombati
Vigadalom már a megszokott
mederben és a szabadtéri
színpadon
folyt,
bár
az
eseményre azért kissé rányomta
a
bélyegét
a
covid.
Összességében
elmondható,
hogy
az
egészségügyi
előírásoknak
sikerült
megfelelnünk és a résztvevő
lakosok is jól szórakozhattak. Az
immár 9. alkalommal magtartott
települési
rendezvényről
a
teljesség igénye nélkül az alábbi

(Petre Krisztián által készített) képekben számolunk be. A
rendezvény már délelőtt 8:30-kor elkezdődött, előbb a Bányász
fúvószenekar zenélt, majd megtartottuk a járvány miatt
júniusban elmaradt Bányász emlékünnepséget. 10 órától
gyermekprogramokkal folytatódott a rendezvény. A Bánya
utcában a kicsiket játszóház, ugrálóvár és trambulin várta, a

nagyobbak
lovagolhattak,
részesei lehettek az interaktív gólyalábas műsornak.

majd

A
gyerekek
kézműves
foglalkozásokon vehettek részt,
de volt csillámtetoválás, arcfestés
és lufihajtogatás is. A színpadon
pedig
Vitéz
Katinka
meseszínházát
tekinthettük
meg. 15 órától az óvoda és iskola
műsora következett.

Utánuk Hajdara Ernő zenélt, aki a nosztalgia jegyében régi
slágereket adott elő gitárkísérettel. Őt követte a „muzsikáló
filmkockák” néven fellépő formáció Csengeri Attilával,
Gregor Bernadettel, Köllő Babettel, Göth Péterrel és Szász
Katival.

A sztárfellépők közül utolsóként Delhusa Gjon robogott be
hozzánk motorján. Sajnos kissé elcsúszott a kezdés, de a hosszúra
nyúlt várakozást feledtették a fülbemászó slágerei. A közönség
együtt énekelte vele a „Nika se perimeno”-t és a „Ma éjjel össze kéne
bújni!” szövegét (ha már ténylegesen nem is lehetett a járvány
miatt!)

Kora este érkezett hozzánk – elmondása szerint első alkalommal
– Wolf Kati, aki világslágereit adta elő a tőle megszokott
világszínvonalon, háttértáncosai a petőfibányai gyermekek voltak.

Aztán a tervezett időben és a csillagos égbolton sikerült elkezdeni
a tűzijátékot. Utolsó fellépőként pedig Mikó Zsolt „dj”
szolgáltatott még a táncolni vágyóknak diszkózenét.

Nagy szeretettel várunk mindenkit jövőre is!

Petőfibánya Községi Önkormányzat,
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány,
Petőfibányáért Egyesület
Sajnos idén mindenképpen nélkülöznünk kellett az idősek napi
műsort, helyette viszont az
áprilisban
elhalasztott
Stand
Up
Comedy
fellépői feledtették október
14-én
a
2020-as
év
problémáit.
A tavaszra tervezett műsor
kissé változott, Orosz
György és az ecsédi
Ivácsony János mellett új
fellépőként Maczkó Ádám
poénjain nevethettünk.

Házi Gyermekorvosi Szolgálat
Rendelés ideje és helye:
hétfő 11:30 – 13:00 Apc
rendel: dr. Harmat Enikő
kedd 11:30 – 13:00 Petőfibánya rendel: dr. Szőgyör Zita
Csecsemő-tanácsadás
szerda 11:30 – 13:00 Petőfibánya rendel: dr. Harmat Enikő
csütörtök 11:30 – 13:00 Apc
rendel: dr. Szőgyör Zita
péntek 11:30 – 13:00 Petőfibánya rendel: páros héten dr. Szőgyör Zita
páratlan héten dr. Harmat Enikő
Gyermekorvosi rendelő Petőfibánya
cím: 3023 Petőfibánya, Akácfa u. 1/a. tel: 37/788-747
(hívható kedden, szerdán és pénteken 10:00 – 13:00 óráig)
Gyermekorvosi rendelő Apc
cím: 3032 Apc, Szent István tér 4. tel: 37/788-755
(hívható hétfőn és csütörtökön 10:00 – 13:00 óráig)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy előzetes telefonos jelentkezés
szükséges! Kérjük, hogy receptkérelemmel, beutalóval, igazolással
stb. kapcsolatban lehetőség szerint 10:00-11:00 óra között
telefonáljanak! A rendelőkben a maszk használata kötelező,
valamint
kérjük,
tartsanak
egymástól
min.
1,5m-es
védőtávolságot! Egy gyermeket egy hozzátartozó kísérhet,
csecsemő-tanácsadásra csak egészséges gyermek és egészséges
szülő jöhet!

Közmeghallgatás
Petőfibánya
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
2020.
évben
a
közmeghallgatást 2020. november 11-én szerdán 17.00 órakor
tartja a Művelődési Ház színháztermében. Mindenkit várunk,
aki érdeklődik a közösségért végzett önkormányzati munka iránt!

Zöldhulladék-gyűjtés november 7-én
Petőfibányán
A hulladékot november 7-én 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. A
zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik igénybe. Az
időben ki nem helyezett hulladékért a szolgáltató nem megy
vissza!
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott

faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek.
A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag
zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres
darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni.
Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség.

Petőfibányai
információs tábla
Kihelyezésre került a
Bányász Emlékparkba a
település térképét és a
helyi
látnivalók
helyszínét
jelölő
információs táblát. A
tábla
éjszakai
megvilágítással
van
ellátva,
továbbá
térfigyelő
kamerával
megfigyelt
területen
található.
Éjszakai
megvilágítást kapott az
emlékparkban
tavaly
felállított bányagép is.
Az információs tábla
állítását támogatták: Molnár József (Molesz), Mizser Ferenc,
Szabó Krisztián és a Terkimpex Kft. Az emlékpark fejlesztése a
jövőben folytatódik!

Ingyenes gyermekorvosi praxis
Petőfibánya-Apc településeken
Ingyenes gyermekorvosi praxis betölthető Petőfibánya-Apc
településeken. A praxishoz tartozó két településen önálló, jól
felszerelt, klimatizált rendelőhelyiségek vannak asszisztensnővel,
igény szerint szolgálati lakással vagy kertes házzal. A
feladatellátáshoz az önkormányzatok biztosítják a szükséges
feltételeket, a tevékenység összeghatár függvényében az iparűzési
adó alól mentes, bérleti díj fizetési kötelezettség nincs. Az
egészségügyi dolgozó felelősségbiztosítását az önkormányzatok
fizetik. A rendelők karbantartása az önkormányzatok feladata. Az
önkormányzatok a közmű fizetési kötelezettségtől is eltekintenek.
Érdeklődni Petőfibánya Községi Önkormányzatnál a 06-37-387303, ill. 06-30-190-0022-es telefonszámon {továbbá Apc Községi
Önkormányzatánál
a
06-37-385-309,
06-37-784-715-ös
telefonszámon} lehet.
ÁLLÁSAJÁNLAT - Betanított munkás - nyugdíjasok,
kisgyermeket nevelők részére is!
A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe keres
betanított munkakörbe elsősorban rakodó és faipari
munkásokat továbbá asztalost. A rugalmas munkaidőbeosztás
miatt nők, kisgyermeket nevelő anyukák és nyugdíjasok
jelentkezését is várják, a munka képzettséget nem igényel.
Jelentkezni lehet a 06 30/9481-311 -es számon vagy a
woodholz@t-online.hu címen.

Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási
hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy
szennyezett zöldhulladék.
Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően előkészített,
biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, az 1 m3 -en felüli
mennyiség.

50 órás közösségi szolgálat
Várjuk azoknak a petőfibányai középiskolásoknak a jelentkezését,
akiknek az érettségihez szükséges a közösségi szolgálat teljesítése
és a szükséges szolgálatot az önkormányzat intézményeinél
szeretnék teljesíteni! Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban lehet
ügyfélfogadási időben.
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