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Soós Antalnét ünnepeltük

Sportpark épül az iskola előtti parkban

Július 20-án ünnepelte 90. születésnapját Soós Antalné
Kovács Valéria. Valika néni a csányi kovácsmester ötödik és
egyben legkisebb gyermekeként látta meg a napvilágot. Az
iskolai tanulmányokat szülőfalujában kezdte, de a háború
közbeszólt, befejezésre csak jóval később került sor. 1951-ben
ment férjhez, majd 1953-ban férjével úgy gondolták, hogy
Petőfibányán próbálnak szerencsét. 1977-ig a Lehel úton, egy
kislakásban éldegéltek egyetlen fiúgyermekükkel. Majd
kiköltöztek az Apci útra, az általuk épített kertes házba. 1987ben a helyi Vízműtől ment nyugdíjba. Két unokája született,
akikkel rengeteg időt töltött együtt. Férjét 1996-ban, fiát 2008ban veszítette el. A fájdalom ellenére erős maradt és segítette
unokáit. Napjainkban már sajnos egészségi állapota miatt nem
mozdul ki, otthonában rádiót hallgat, sorozatokat néz. Amíg
látása
engedte,
szeretett
olvasni
és
rejtvényt
fejteni. Születésnapi meglepetése titokban szerveződött a
Molnár-tanyán, ahol rég nem látott rokonok, az unokák, a két
kis dédunoka és a Polgármester Úr köszöntötték 90.
születésnapján szívből jövő jó kívánságokkal. Valika néni a
jókívánságok mellé megkapta a Miniszterelnök Úr emléklapját
a vele járó pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását.
További jó egészséget és örömteli szépkort kívánunk
90 éves lakosunknak!

Petőfibánya község a Nemzeti Szabadidős-Egészség
Sportpark Program IV. ütemében támogatásban részesült,
amelynek köszönhetően 1 db C típusú sportpark beruházás
megvalósításának előkészítését indítja el a közeljövőben a
BMSK Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. A C típusú sportpark az általános iskola és
a játszótér közötti területen lesz, minimálisan 90 m 2 területen.
A gumi talajburkolatra legalább 8 db eszközt telepítenek, mely
sporteszközökön a következő sportolási lehetőségeket lehet
végezni: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal,
hasizom-erősítés, hátizom-erősítés, lépcsőzés, függeszkedés.

Változás az Idősek napi támogatásban
A Képviselő-testület a COVID-járvány és az idősek védelme
érdekében módosította a szokásos Idősek napi támogatás
juttatásának formáját. A jelenlegi – főleg külföldi –
járványhelyzet alapján a szakértők azt jósolják, hogy ősszel a
járványnak még a korábbinál is erőteljesebb hulláma érkezhet.
A korábbi években október 1-jén ünnepséget rendeztünk, a
támogatást pedig az ünnepség után mindenki átvehette. Ez a
jelenlegi és akár súlyosabb helyzetben óriási veszélyt jelenhet,
így a támogatást kérelemre fogják megkapni azok, akik
jogosultak és kérik. A múlt héten minden 65. életévét
betöltött petőfibányai állandó lakost postai úton értesítettünk,
kérelemnyomtatványt küldtünk a részükre. Ha valami oknál
fogva az értesítést nem kapták volna meg, és október 1-jéig
betöltik a 65. életévüket, akkor ezt mindenképpen jelezzék a
Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon. A
kérelem azért szükséges, mivel a kifizetéshez mindenképpen
kell a TAJ száma, továbbá születési dátuma alapján a
támogatásra feljogosító adatai, illetve a kérelmező
számlaszáma,
amire
a
jogosultságot
átutalhatjuk.
Bankszámlaszám hiánya esetén természetesen készpénzben
kapják meg a támogatást, amelynek módjáról majd kapnak
további pontos tájékoztatást.
A kérelmet szeptember 1-jétől október 31-ig lehet
benyújtani.
A benyújtási határidő jogvesztő! A határidő lejártát követően
benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Csökkent a szociális étkezési térítési díj
A járványügyi helyzet okozta áremelkedés és kötelező
házhozszállítás alkalmával az egyéb járulékos költségek miatt a
Képviselő-testület tavasszal megemelte a térítési díjakat. A
szabályok enyhítésével a Képviselő-testület felülvizsgálta
korábbi döntését és csökkentette a szociális étkezés térítési
díjait. Augusztus 1-jétől az egyszeri szociális étkezés
fizetendő intézményi térítési díja: bruttó 570 Ft/ebéd,
amelyhez ezen felül az Önkormányzat még 30 Ft támogatást
nyújt.

Átéltük

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, PETŐFIBÁNYAI KULTURÁLIS ÉS TESTNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉS A
PETŐFIBÁNYÁÉRT EGYESÜLET TISZTELETTEL MEGHÍVJA TELEPÜLÉSÜNK MINDEN LAKOSÁT KÉTNAPOS RENDEZVÉNYÉRE

Szeptember 11.
16:00
17:00
18:00

Felújított óvodaudvar és
sportkomplexum épület átadása
Ünnepi köszöntő
Díszpolgári címek átadása
Varga Miklós műsora
Vendéglátás

Szeptember 12.
8:30
9:00

Bányász fúvószenekar felvonulása
Bányász emlékünnepség:
bányászok köszöntése és koszorúzás

FŐZŐFESZTIVÁL 7 órától
Jelentkezés: 37/ 788-944
EGÉSZSÉGÜGYI
SZŰRÉSEK
14 ÓRÁTÓL

10 órától gyermekprogramok
makettező kiállítás és foglalkozás –
csillámtetoválás – arcfestés – lufihajtogatás –
játszóház, ugrálóvár – lovaglás
10:00 INTERAKTÍV GÓLYALÁBAS MŰSOR
11:00 VITÉZ KATINKA MESESZÍNHÁZ

ÓVODA ÉS ISKOLA MŰSORA
HAJDARA ERNŐ
BLACK JAM HIP-HOP
FolkKomm NÉPTÁNCEGYÜTTES
HÉHALMI BOSZORKÁNYOK
17:30 MUZSIKÁLÓ FILMKOCKÁK
15:00

Csengeri Attila – Gregor Bernadett –
Köllő Babett – Göth Péter – Szász Kati

19:00 WOLF KATI
20:00 DELHUSA GJON
TŰZIJÁTÉK
RETRO DISCO DJ MIKÓ ZSOLT
BÜFÉ – VÁSÁRI FINOMSÁGOK ÉS ÁRUSOK

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK
A RENDEZVÉNY PROGRAMJAIN VALÓ RÉSZVÉTEL DÍJTALAN, AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!

AZ ÉLET NEM JÁTÉK! ADJ V É R T!
Irányított
véradás volt
augusztus 5-én

Különleges tanévzárás
a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskolában
2020. tavaszától online oktatás kezdődött Magyarországon a
COVID-19 vírus miatt. Így iskolánk is az internet segítségével
folytatta tovább pedagógiai tevékenységét. Ez a furcsa helyzet a
végzős 8. osztályosainkat érintette leginkább, hiszen a várva várt
ballagás sem a megszokott keretek között történt. 2020. június
19-én délután 3 órakor a tanteremben gyűltek össze a 8.
osztályosok, ahol osztályfőnökük, Szőllőskey Szilvia tanár néni
személyre szólóan köszönt el tanítványaitól. A 7. osztály
képviselői pedig átadták a ballagó tarisznyákat. Ezt követően a
végzősök ballagási énekeket énekelve kivonultak az épület elé,
ahol a tantestület és a szülők várták őket. Itt újra búcsúbeszédek
és versek hangzottak el, majd felrepültek a távozást jelképező
léggömbök és volt diákjaink elhagyták az „alma mater”-üket. Sok
sikert kívánunk nekik a középiskolában és a magánéletben
egyaránt! A többi osztály számára a bizonyítványok kiosztása is
nagyon szűk keretek között történt, betartva a vírusvédelmi
előírásokat. Az online oktatás senkinek sem volt könnyű, ezért
büszkék vagyunk arra, hogy az iskola tanulmányi átlaga nem
romlott, 3,9 lett. Hárman: Máté Márk 6. osztályos, Győri Dávid
és Rácz-Varga Kitti 7. osztályos tanulóink tantestületi
elismerésben részesültek, hiszen a kitűnő bizonyítványuk mellé
legalább 5 tantárgyból kaptak dicséretet. Nagyon reméljük, hogy
2020. szeptember 1-jén egy hagyományos, új tanévet indíthatunk!
Még néhány hét van a nyárból, erre az időre kellemes vakációt,
tartalmas pihenést kívánunk Mindenkinek!

Hegedűsné Ivády Gabriella igazgató

Nyári táborok
a petőfibányai
strandon
Már nagyon sok
éve szervez az
Elsőszeretet
Baptista Gyülekezetünk nyári táborokat a gyermek és az ifjúsági
korosztály számára. Célunk, hogy a résztvevők ne csak jól érezzék
magukat, hanem megismerhessék Isten szeretetét is. A Biblia
táborban 160 fő, a Baseball táborban 70 fő, a Tini táborban pedig
50 fő gyerek és a szolgáló segítő vett részt. Köszönetünket
fejezzük ki a szülőknek, akik ránk bízzák a gyermekeiket erre az
időre! Köszönjük továbbá az Önkormányzatnak és a PKTK-nak,
hogy számunkra minden évben biztosítják a táborhelyet és ezzel
örök élménnyel gazdagítják a táborozókat!

Fülöp Miklós gyülekezeti lelkész

A véradásra 65 fő
jelentkezett, ebből
57 esetben sor
kerülhetett
a
véradásra. 44-en
kifejezetten a két beteg részére szervezett irányított véradásra
érkezett. Az irányított véradás folytatására, illetve az augusztusban
kimaradók véradására szeptember 1-jén 10-12 óra között újabb
véradást szervezünk a Művelődési házban, melyre minden kedves
segíteni szándékozót várunk! Köszönjük véradóink segítségét!

OkosÓvodával bővültünk
Nyert a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által „OkosÓvoda Program”
keretében meghirdetett pályázaton a Petőfibányai Mini Manó
Óvoda és Bölcsőde. Az OkosÓvoda Programban az intézmények
egységes szolgáltatásként kész arculati elemeket tartalmazó
modulokból a saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki honlapjukat.
A nyertes óvodák a honlapjuk kialakítására és üzemeltetésére egy
munkatársuk számára ingyenes felkészítést, valamint 1500 MB
tárhelyet, 1 db .hu domain nevet és 3 db e-mail címet kapnak
ingyenesen.

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.

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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