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3023 Petőfibánya, Bánya út 3. 37/387-303, Fax:37/387-437
email: onkormanyzat@petofibanya.hu
Tisztelt Petőfibányai Polgárok!
Üdvözlöm Önöket a gyorsan beköszöntött nyár alkalmával. A nyár elejére elkészültünk az óvoda épületeinek felújításával, és a
gyermekek már birtokba is vették az „új ovit”, és az új udvari játékokat. Szeretnék egy „utcai jól informált híreknek” elébe
menni. A bölcsőde szeptemberben indul, meglepetésünkre igen számos az érdeklődő Anyuka a bölcsi iránt. Mivel a
létszámkeretünk adott (max. 7 fő), elsősorban azok a kisgyermekek helyezhetők el az intézményben, akiknek a szülei dolgoznak,
illetve ezen felül a létszámkeret erejéig a törvény által előírt szempontok figyelembe vételével további gyermekek is. A többi
gyermek is nyilvántartásba kerül, és a „kiöregedő bölcsis” helyére – aki már átmegy az oviba – jöhet a következő kisgyermek.
Kérem, hogy ezt tartsák szem előtt, és ne feltételezzenek más szempont szerinti bölcsis felvételt! Ha van kérdés ezzel
kapcsolatosan, akkor fel lehet keresni az óvoda vezetőt, aki pontos információval szolgál. A nyár folyamán az Fenyőfa és az Apci
úton kátyúznak, illetve az ott lakók kérésére végre elhelyezésre kerülnek a fekvőrendőrök, pontos információt lentebb, a
cikkben olvashatnak. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést
kívánok, s azt, hogy használják ki az évszak adta lehetőségeket a pihenésre, kirándulásra, üdülésre! Ne felejtsék el a
rendezvényeinket sem, hiszen ezek is a hétköznapokból való kikapcsolódást ígérik. Kérem, hogy figyelmesen olvassák
hírlevelünket, mert sok közérdekű információt osztunk meg Önökkel ebben a számban is!

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PETŐFIBÁNYÁN

Emlőszűrés

Július 2-án hétfőn nőgyógyászati rákszűrés lesz 8:30-12:30ig. Nőgyógyász dr. Gulyás Zoltán. Előzetes időpont
egyeztetése szükséges, amit Városi Marianna védőnőnél
tehetnek meg a 37/387-489-es, a 70/429-7821-es vagy
30/190-0027-es számon 8:00-10:00 óra között, vagy
személyesen a Védőnői Szolgálat
irodájában. A rákszűrés ingyenes!

Heves
megyében
a
Népegészségügyi
Program keretében 2002.
óta van lehetőség a 45-65
év
közötti
hölgyek
számára mammográfiás
szűrővizsgálaton
részt
venni. A vizsgálatra 2 évente, névre szóló, helyszínt és időpontot
tartalmazó behívólevéllel kerülnek behívásra a lakosok. A szűrés
ingyenes. Amennyiben az időpont nem megfelelő, lehetőség van
telefonon módosítást kérni. Megyénk szűrőközpontja a Markhot
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (Eger, Széchenyi István út
27-29). A meghívottak számára beutazási költségtérítés kérhető.
Elsődleges cél az elváltozások minél korábbi stádiumban történő
felismerése (ekkor nagyobb az esély a gyógyulásra) és az
emlőrákban elhunytak számának csökkentése. Ez az eljárás nem
ártalmas, nem okoz károsodást. 2016. elején egy új készülék állt
szolgálatba, mely jó minőségű elektronikus képeket készít,
amelyeket a vizsgálatok utáni napokban elemeznek. Negatív
eredmény esetében nincs további teendő és értesítést sem
küldenek. Amennyiben bármi eltérés látható, az érintettet
levélben tájékoztatják. Az emlők tapintásos önvizsgálata hasznos
és javasolt, azonban a 45-65 év közötti hölgyek esetében nem
helyettesítheti a mammográfiát! Kérjük, amennyiben
behívólevelet kap, éljen a szűrés lehetőségével!

Méhnyakszűrés
A méhnyakszűrés 2003-ban indult,
amelyben 25-65 év közötti hölgyek
vehetnek részt, 3 évente egyszer. A
megszólított hölgyek névre szóló
figyelemfelhívó levelet kapnak (nem
tartalmaz pontos helyszínt és időpontot), melyben egy melléklet
található a szűrést végző szakrendelésekről, így kiválasztható a
lakhelyhez legközelebbi. Ezen túl 2009-től egyre növekvő számban
védőnők is bekapcsolódnak a szűrésbe, elsősorban olyan
településeken, ahol nincs rendelőintézet vagy kórház.
Petőfibányán a védőnőnek is meg van a képzettsége a szűréshez
így hát a hölgyek választhatnak, hogy a helyben elérhető védőnőt
keresik fel a vizsgálat elvégzésére, vagy továbbra is a szakrendelést
részesítik előnyben. Itt is elsődleges cél az elváltozások minél
korábbi stádiumban történő felismerése (ekkor nagyobb az esély
a gyógyulásra) és a méhnyakrákban elhunytak számának
csökkentése. Az eredményt minden esetben a mintavételt végző
szakrendelő vagy a védőnő ismételt személyes felkeresése során
közlik, szükség esetén újabb kenet levételét vagy további
vizsgálatokat ajánlva. Kérjük, amennyiben meghívólevelet kap,
éljen a szűrés lehetőségével! Kérdés esetén az Ön szűrési
koordinátora: Kovács István (tel.: 36/511-916, e-mail:
kovacs.istvan@heves.gov.hu)

Rock–nap
Július 7-én 16 órától a szabadtéri
színpadon a hagyományt folytatva újra
Kopasz-hegyaljai Rock-napot tartunk.
A rendezvényen
4 együttes fog szórakoztatni
minden kedves érdeklődőt!

Lomtalanítás
Több
lakos
is
érdeklődött,
hogy
mikor
lesz
Petőfibányán
lomtalanítás. Bár még
korai ennek hirdetése,
az ő kedvükért előre
jelezzük,
hogy
a
lomtalanítás
2018.
augusztus
31-én
reggel 7 órától lesz.
Addig senki ne rakjon ki a közterületre berendezési
tárgyakat, ne tároljon a közterületen semmit, ugyanis ezzel
szabálysértést követ el.

Elektronikai hulladékgyűjtés
2018. július 5-én csütörtökön 8:0016:00 óra között; 6-án pénteken
8:00-12:00 óra között elektronikai
hulladék leadására lesz lehetőség a
Fürdő épület oldalánál lévő
bejáratnál (Bánya utca 5.). Várunk
a legegyszerűbben megfogalmazva
minden olyan elektronikai háztartási hulladékot, amelyből
vezeték jön ki. (háztartási nagygép: hűtőgép, mosógép,
tűzhely, főzőlap, mikrohullámú sütő, elektromos fűtőtest,
ventilátor, képcsöves berendezés {DE CSAK ÉP
MONITORRAL! összetört képcsővel rendelkező készüléket
nem visznek el}, stb.; háztartási kisgép: porszívó, vasaló,
kenyérpirító, olajsütő, daráló, óra, stb.; IT: számítógép,
fénymásoló, számológép, vezetékes és mobiltelefon, stb.;
elektromotorral hajtott szivattyú, barkács-, illetve kerti gép,
fúró, fűrész, varrógép, fűnyíró, fűtésszabályozó, termosztát,
akkumulátor, stb.

Nyakunkon a parlagfűszezon!
Felhívom
az
ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy minden földhasználó
köteles június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt az állapotot gyomlálással, kaszálással vagy vegyszeres
irtással - a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani!
Ha
a
földhasználó
védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű
védekezést rendel el és növényvédelmi bírságot (15.000 Fttól 5.000.000 Ft-ig) szab ki az eljáró hatóság. (Jegyző,
Hatvani Földhivatal, Heves Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága) Az egészséges környezet
biztosítása érdekében közös célunk Petőfibányán is, hogy
a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén
pollentermelése
miatt
megakadályozzuk!
A
https://pbr.nebih.gov.hu
internetes
oldalon
a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a NÉBIH és a FÖMI honlapján
kialakításra került a parlagfű bejelentésre szolgáló felület,
amely felületen regisztrációt követően a bejelentő otthoni
interneteléréssel megteheti bejelentését.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt
hirdet beosztott tűzoltói munkakörre. A felhívást az
Igazgatóság honlapján lehet megtalálni. A Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség elsősorban a gyöngyösi,
hatvani és a hevesi szervezeti egységeihez (tűzoltóparancsnokságok, katasztrófavédelmi őrs) várja a
tűzoltónak jelentkezőket. Részletek a jelentkezéssel
kapcsolatban:
http://heves.katasztrofavedelem.hu/hirek/2329-legyel-abajbajutottak-megment

Forgalmi rend változás a Fenyőfa és az Apci úton
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Fenyőfa és az
Apci út kátyúzása – az időjárástól függően – 2018.06.18-án
kezdődik. Az egyirányú Fenyőfa utca a munkálatok idejére
átmenetileg (legfeljebb 1-2 óra) le lesz zárva! Amint kész a
kátyúzás, a feladattal megbízott cég telepíti a lassító
bordákat, azaz köznyelvi nevén „fekvőrendőrt”. A Fenyőfa
utcára 3, az Apci útra 4 „fekvőrendőr” lesz telepítve, melyek
magassága 4-4 cm. A lassító bordák előtt kb. 25 méterrel
pedig „egyenetlen úttest” + 30km/h-s sebességkorlátozó
tábla lesz kihelyezve, továbbá a forgalmi rend változására
figyelmeztető közúti tábla. Felhívom az utcákban
közlekedők figyelmét, hogy a kátyúzás, illetve a fekvő
rendőrök telepítése során fokozott figyelemmel
közlekedjenek az adott szakaszokon, továbbá fogadják
türelemmel
a
munkálatok
során
előforduló
forgalomlassítást, illetve szükségszerűen előforduló
forgalomkorlátozást!

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 július 7-én lesz. (következő indulások: VIII.4.; IX.1.; X.6.;
XI.3.) A köztemető áprilistól szeptemberig 700-2000 óra között
látogatható.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
2018-ban a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje
június 26.; július 10., 24., augusztus 14., 28.; szeptember 11.,
25.; október 9., 23.; november 13., 27.; december 11., 25.

Idősgondozás és gyermekfelügyelet!
Elérhető áron és megfizethető havidíjjal okoskarkötőt lehet
igényelni a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Szolgálattól. Főbb
jellemzői: SOS riasztás, Pulzus, vérnyomásmérés, Zónakövetés,
Eltávolítás érzékelés, Akkufigyelés, CALL CENTER szolgáltatás, 2
irányú GSM hanghívás, Újratölthető telep (5 napos készenléti idő),
Por, csepp, és vízálló. Az okoskarkötő automatikusan,
adatkapcsolat segítségével küldi a legfrissebb adatokat, amelyek
azonnal megjelennek az alkalmazásban. Mivel az okoskarkötőbe
SIM kártya helyezhető, ezért bármilyen telefonról felhívható. Az
előre beállított személyek (ismerősök, rokonok) a riasztásról a
telefonközpont ügyeletesén kívül SMS és email üzenetet is kapnak.
A kezelő egy monitoron látja a riasztást indító személy adatait és
pontos földrajzi helyzetét, az okoskarkötőn pedig azonnal
visszahívja a riasztó személyt, hogy információkat szerezzen a
problémáról. Ha az ügyeletes hívására nem válaszolnak, akkor is
értesíti a 112-t. A telefonközpont ügyeletese a weboldalon
megadott adatokhoz (gyógyszerinformáció, betegségek, stb.)
hozzáfér, így a kivonuló mentőket mér ennek megfelelően tudja
előre tájékoztatni. Az okoskarkötő az időskorúak elkóborlásának
megakadályozásában és megtalálásukban is segíthet. A
weboldalon keresztül könnyen beállítható az a terület, amelynek
elhagyása esetén beindul a riasztás.
További információ és előzetes jelentkezés: Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Szolgálat Lőrinci, Bem u. 2. Tel.: 37-388-424, 37389-596; Előzetes jelentkezések leadási határideje: 2018.07.10.

Tisztelt Petőfibányaiak!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt
tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok
rendelkezésükre!
Tisztelettel:

Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

