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MI ÚJSÁG
PETŐFIBÁNYÁN?
2020.május
XI. évfolyam 1. szám
Szilágyi Irén 90 éves
Szilágyi Irént (született: Kovács Irén) 2020.02.21-én, 90.
születésnapján szívből jövő jó kívánságokkal köszöntötte
Petőfibánya Községi Önkormányzat. Irénke néni a
jókívánságok mellé megkapta a Miniszterelnök Úr emléklapját
a vele járó pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását.
Irénke néni korát meghazudtoló egészségi állapotban éli
mindennapjait, születésnapját szintén Petőfibányán élő
gyermeke otthonában töltötte.
Édesapját az első világháború után sokáig elhunytnak hitte
családja, miközben ő olasz fogságban szőlőt művelt. Mindenki
meglepődött, mikor hazaállított. Szülei az ezt követő nagyon
bizonytalan időben keltek egybe. Ebbe a családba született
meg Irénke néni 1930-ban, Felvincen (Erdélyben) második
gyermekként, nővére után. Szülei áldozatos munkájának
köszönhetően mindketten tanítóképzőt végeztek. Neki,
nyugdíjazásáig három munkahelye volt. Az első munkahelyén
ismerte meg férjét, akivel 2002-ben költöztek Petőfibányára.
„Nagyon kedves, városias település, ahol cukrászda, mészárszék, patika
és karzatos kultúrház van. Férjem elhunyta után több, mozgással
kapcsolatos trauma ért, például bokatörés, amiből komoly kórházi
rehabilitáció után jöttem helyre, mert szinte elfelejtettem, hogyan kell
járni. Sajnos ez a járási reflex probléma többször kísértett azóta, de
hála legyen Istennek, mindegyiket legyőztem és járok a mai napig is! A
napnak jó részét tévés közösségemmel töltöm, így kevésbé érzem magam
magányosnak vagy távol az aktív élettől. Két gyerekem van, akik saját
útjukat járják, persze odafigyelve rám!” További jó egészséget és
örömteli szépkort kívánunk 90 éves lakosunknak!

Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa
A járvány idején is folytatódnak a fejlesztések

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr látogatott el hozzánk a
közelmúltban azzal a céllal, hogy támogatásáról biztosítsa a
település vezetését. A megbeszélésen szó volt arról, hogy mely
álmok várnak már régóta megvalósításra, melyekhez szinte
nélkülözhetetlen
pályázati
forrásokat
találnunk.
A
járványveszély ellenére is folyamatosak a településen a
beruházások. A tavalyi évben több Magyar Falu Programra
beadott pályázatunk is nyert, melyek végrehajtása a hátráltató
körülmények ellenére sem várathat magára. Térkövet kap az
Iskola utcai óvoda udvara, felújítjuk a Petőfi utcai óvoda
parkettáját, egy szolgálati lakást teljes mértékben felújítunk,
továbbá a temető belső jobb oldalának megnyitásával
egyidejűleg még ebben az évben elkészül a jobb oldali terület
aszfaltozása is. A 2020. évben kiírt Magyar Falu Program
keretein belül folyamatosan nyújtjuk be a pályázatokat.
Sokadik alkalommal pályázunk újra az Apci út aszfaltozására,
az óvoda előtti járda felújítására, a gyermekorvosi rendelő
fűtéskorszerűsítésére, belső felújítására, egy személygépjármű
beszerzésére, közművelődési szakember bérére, továbbá
településüzemeltetési eszközök beszerzésére.
Sajnos, mint egyelőre minden rendezvény, az idei júniusi
Bányász Emléknap is elmarad, melyre a Vidékfejlesztési
Program keretében 2 millió forintot nyertünk a tavalyi évben.
A támogatási összeget nem veszítettük el, kértük a támogató
hatóságtól, hogy a rendezvény időpontját a jövő évre
halaszthassuk. Egyelőre bízunk a jövőben!

Átéltük…, túléltük…, felépítjük!

A Liszt Ferenc utca 2. számlaszáma: 62100212-10000427
Kedvezményezett: Társasház Liszt Ferenc út 2.
A közleménybe kérjük beírni:
gázrobbanás – lakók megsegítése

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.

2020. április 7-én kedden minden úgy indult Petőfibányán is, mint
ahogyan az egyébként a kijárási tilalom idejére már megszokottá
vált. A lakosok már-már éppen belenyugodtak, hogy nincs
szomszédolás; és akkor már mindannyian tudat alatt éreztük azt
is, hogy a húsvéti jövés-menés idén otthonmaradós lesz. Az élet
persze nem állhat meg. Az önkormányzat minden szabad
kapacitását, sőt néha már az azon felüli erejét is abba fektette,
hogy maszkokat gyártson, hordjon a lakosságnak, ebédet az
időseknek, gyerekeknek, és még sorolhatnánk. Ugyanakkor pedig
egy újratervezett, központilag jelentős mértékben csökkentett
költségvetéssel a korábban elképzelt fejlesztéseket is újragondolja,
és esetleg a hátráltató körülmények ellenére is mégis megvalósítsa.
Ezen a szép napos reggelen is éppen az egyik ilyen, már-már
halaszthatatlannak tűnő kátyúzás kezdődött a Liszt Ferenc utca
legelején. Előző napon a lakók, az ott parkoló autók tulajdonosai
tájékoztatást kaptak, hogy ne parkoljanak a környéken, mert azzal
akadályozzák a munkát, de a kijárási tilalom miatt egyébként is
alig járt arra valaki, pedig ilyenkor a Liszt F. u. 2. üzlete előtt
általában már kígyóztak a sorok. Akinek el kellett mennie a
munkába, az ezt már megtette, az iskolások, óvodások otthon
tanultak, játszottak, a nagyobbak készültek az online tanórára.
Csak az a fránya légkalapács ne zakatolna – gondolhatták a zajra
érzékenyek. De egyszer csak az is leállt, a Liszt Ferenc utca 2.
alatti utat feltörő munkások abbahagyták az úttörést és elindultak
egy kis pihenőre. Ekkor feltűnően nagy csönd nehezedett a
környékre, a madarak is elhallgattak egy pillanatra, a lakók pedig
fellélegeztek. De jó, talán nem zakatolnak már tovább! Egy
hetedikes pedig éppen e sorokat mormolta: „Szó bennszakad, hang
fennakad, Lehellet megszegik. - Ajtó megől …” óriási robbanás, s
szürke füst emelkedik. 8 óra 50 perc. Mi az, mi történt? - szaladt
ki mindenki az útra, még Selypen is, pedig az már 2 kilométer is
megvan! Nem úgy a Liszt Ferenc u. 2. épületében tartózkodó,
lakó vagy éppen vásárló, akinek földbe gyökerezett a lába, s a
legnagyobb tanácstalanság ült a maszkkal fedett arcokra, mi
történt, hova meneküljünk? …
Lehetne továbbfűzni mindazt, amit mi, lakók úgy éltünk át,
mintha bombatámadás ért volna bennünket, de az emlékek csak
fájóbbá teszik a gázrobbanást. Ugyanakkor mégis beszélnünk kell
róla, hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a híradások
szerint csak katasztrófaként emlegetett robbanás következtében
egyetlen emberen kívül senki nem sérült meg!
Abban a robbanásban, amely az üvegszilánkokat még a Tárna
utcán parkoló autók tetejére is rászórta; amely a Liszt F. utca 1.
ablakait is kitörte; amely olyan erővel szakította ki helyéből az
acélkorlátot, hogy az belefúródott a szemközti fodrászüzlet
falába; amely akár az egész, 36 lakásos társasházat is romba
dönthette volna, vagy tűzbe boríthatta volna az egész utcát!
Bár katasztrófa történt, mégis szerencsések vagyunk,
mindannyian túléltük – karcolások nélkül! Az L-épület lakói, a
boltban éppen vásárlók, a járvány miatt 9 óra előtt az ügyeiket
intéző 65 éven aluliak és a vásárlásra készülődő nyugdíjasok, az
utat éppen kátyúzó munkások, vagy csak az éppen arra járó
gyalogosok, autósok…
Ha idén el is maradt a Húsvét, azért imáink valahol
meghallgattattak…

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} lehet.

KORONAVÍRUS
Minden kedves petőfibányai lakost arra kérünk, hogy használják a
szétosztott maszkokat! Sok-sok önzetlen önkéntes vállalta a
maszkok gyártását, szétosztását, a Magyar Rákellenes Liga helyi
szervezete 75.000 forinttal támogatta az anyagköltséget. Ha
tehetik, maradjanak otthon, viszont ha szükséges közösségbe
menniük, akkor mindenképpen használják! Védjék meg saját és
mások életét azzal, hogy odafigyelnek a higiéniára, a kézmosásra,
az egymástól való megfelelő távolság tartására, s mivel van
birtokunkban maszk, nagy tisztelettel mindenkitől azt kérjük:
viseljük! – egészségünk megőrzése érdekében. Köszönjük!

Folytatódik a garázsok alatti területek értékesítése
A koronavírus miatt a legutóbb tervezett homokbányai (Ifjúság
utcai) garázsok mérését félbeszakítottuk. Mára talán tudunk
annyira vigyázni magunkra és egymásra is, hogy a megfelelő
óvintézkedések betartásával folytathatjuk a garázsok mérését. Az
Ifjúság utcai garázsok tulajdonosait kérjük, hogy május 20-án
délelőtt 10-12 óra, vagy május 27-én 13-14 óra között
szíveskedjenek lehetővé tenni a garázsok alapterületének mérését!
Ezeken a napokon a mérést követően a m2-ek alapján kiszámított
összeg fizetésére csekket kapnak. Annak befizetését követően
értesítünk mindenkit a szerződés aláírásának időpontjáról, amely a
Polgármesteri Hivatalban lesz. A megadott időpontokban bárki
eljárhat, akire rábízzák a garázs kulcsait. Amennyiben a mérésről
lemaradnak, utólag ez ügyben érdeklődjenek a Polgármesteri
Hivatalban! Maszkot mindenképpen viseljenek!
A személyi jövedelemadó 1 %-áról az 1996. évi CXXVI. törvény
1. § (4) bekezdése szerint a magánszemély külön nyilatkozatban
rendelkezhet befizetett adójának 1 %-áról egy kedvezményezett
javára. A törvény alapján Petőfibányán a következő civil
kedvezményezettek részesülhetnek ezen felajánlásban:
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány:
18576016-1-10
Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány:
18574681-1-10
Petőfibányai Polgárőr Egyesület:
18578867-1-10
Petőfibányáért Egyesület:
18590135-1-10
Petőfibányai Bányász Sportkör
19921141-1-10
Petőfi Sándor Lövészklub:
18576573-1-10
Petőfibányai Lóbarát Egyesület:
18592876-1-10
Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány 18591851-1-10
Petőfibányai Bányász Horgászegyesület 19923631-1-10
Magyar Rákellenes Liga
19653417-2-43
Köszönjük mindazoknak, akik a petőfibányai
kedvezményezetteket támogatják adójuk 1%-ával!

civil

Óvodai és
bölcsődei „élet”
az országos
veszélyhelyzet
kihirdetése után
Mint Önök tudják,
2020. március 18án már nem
fogadtunk
gyermekeket. Az
első napokon,
munkatársi és
nevelőtestületi
értekezleten
beszéltük meg az
előttünk álló
időszak feladatait.
Ø
Körültekintő szervezési munkával megoldottuk, hogy az
iskolai, óvodai, bölcsődei és a szociális étkeztetésben résztvevők
az igények felmérése után, minden nap - továbbra is kétfogásos meleg ebédhez jussanak.
Konyhai dolgozóink folyamatosan főznek, és adagolnak a
beszerzett egyszer használatos ételdobozokba. Kollégáink
(óvodapedagógusaink, dajkák, gondozónők) három körzetben
vesznek részt a szociális ebéd házhozszállításában az arra
rászorulók részére. Többen vállaltak szociális segítő munkát,
segítik az időseket, bevásárolnak, beszerzik a gyógyszereket,
maszkokat varrtak.
Ø
Megköszönve nyugdíjas óvodapedagógusaink munkáját,
megkértük őket arra, hogy vigyázzanak az egészségükre, és
„Maradjanak otthon!” Ha újra indulunk, továbbra is számítunk
rájuk!
Ø
Óvodapedagógusaink folyamatosan figyelemmel kísérik
az Óvoda és Bölcsőde éves nevelési tervét. Az ez alapján
meghatározott aktuális nevelési tartalmakat megpróbálják az
óvoda frissen létrehozott felületén élményszerűen feldolgozni
(Víz világnapja, Húsvét, Tavasz, Egészség, Közlekedés, Anyák
napja). Vállalták, hogy rendszeresen, az óvodai foglalkozási
tartalmaknak megfelelő, apró tevékenységeket bemutató, és a
gyermekek fejlesztését elősegítő válogatásokat, videókat
készítenek.
Óvónőink szeretnének segíteni a Szülőknek. Közösségi
oldalunkon folyamatosan teszünk közzé olyan linkeket, melyből
ötleteket meríthetnek egy kis kézműveskedéshez, meséléshez,
mozgáshoz.
Ez az időszak lehetőséget biztosít az olyan feladatokra, amikre
nem, vagy csak nagyon nehezen tudunk időt szánni a mindennapi
működés mellett. Napi feladatként átvizsgáljuk az óvoda
alapdokumentumaink tartalmát, ahol kell, kidolgozzuk a
módosítási javaslatainkat. Ilyen a Házirend, SzMSz, Pedagógiai
Program, az óvoda „Szokás és Szabályrendszer”-e, „Gyermekek
fejlődésének nyomon követése” dokumentum, digitális
csoportnapló.
Folyik az óvodai udvar pályázat útján történő térkövezése, játékok
felújítása, a régi óvoda Maci csoportjának parketta-felújítása és a
nyitásra készülve az egészségügyi fertőtlenítés és nagytakarítás.
Mindeközben az óvoda elérhetősége folyamatosan biztosított. A
kéréseket, megkereséseket folyamatosan fogadjuk. Óvodánkba,
bölcsődénkbe április 14-22-ig volt lehetőség a beiratkozásra. Az
Országos veszélyhelyzetre való tekintettel az EMMI
7/2020.(III.25.) határozatának értelmében a beiratkozásnál is
próbáltuk a személyes kontaktusokat elkerülni. Ezért a
megszokottól elérően, a megjelölt időpontokban TELEFONON
vártuk jelentkezésüket. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a

gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus
31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) köteles
óvodai nevelésben részt venni! Bölcsődébe a gyermek húszhetes
korától vehető fel harmadik életévének betöltéséig, annak az
évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti.
Aki véletlenül lemaradt, ne essen kétségbe! Ha úgy dönt, akkor a
37/387361-es telefonszámon még kérheti gyermeke felvételét.
Jó egészséget! Vigyázzanak Magukra és Családjukra!

Martinkovics Sándorné, óvodavezető

A Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója
Iskolánk falai között március közepe óta nagyon kevesen
fordultak meg. Csendesek a folyosók, a tantermek, a tornaterem.
A csengőt is kikapcsoltuk. Kinek és mit jelezzen? Azóta
digitálisan oktatunk. Csak úgy, egyik napról a másikra ripsz-ropsz
átálltunk e csodára. Nem volt könnyű feladat! Erről több ezer
oldalnyi cikk, írás, elemzés született már. Tudunk a sikerekről, a
problémákról,
megpróbáljuk
közösen
teljesíteni
a
követelményeket. Az tény, hogy mindenki nagyon elfáradt,
örömmel várta kicsi és nagy, a pedagógus, a szülő és a diák is
egyaránt a tavaszi szünetet. Iskolánkban ez a hagyománynak
megfelelően hosszabb volt, hiszen 3 nap igazgatói szünettel
megtoldottuk. Április 20-án újraindult a tanulás „homeoffice”ban. Köszönjük a szülők türelmét, a gyermekek kitartását, a
pedagógusaink leleményességét! Az elmúlt napokban zajlott a
leendő elsősök beiratkozása is. Sajnos ez sem személyesen
történt, pedig nagyon vártuk volna újra a személyes találkozást
leendő tanítványainkkal és szüleikkel. Örömmel vettük
tudomásul, hogy szeptembertől 23 fővel indul majd az 1.
osztályunk és nemcsak petőfibányai gyermekekkel! Bízunk abban,
hogy a végzős 8. osztályos diákjainktól is méltón el tudunk majd
búcsúzni a tanév végén!

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató

A kátyúzást a járvány sem állíthatja meg
A korábbi terveknek megfelelően elkezdődött a település
belterületi útjainak kátyúzása az Önkormányzat megbízásából és
finanszírozásában.
Minden
aszfaltozott,
megrongálódott
belterületi útburkolatot javítanak, amely az Önkormányzat
kezelésében áll. A munkálatok során kátyúzzák az Akácfa utca
elejét, a Liszt Ferenc utca-Akácfa utca sarkát, a Liszt Ferenc utca
alsó és felső szakaszát, a Sport-Jókai utáni Y-szakaszt, a Sport
utca teljes szakaszát, a Puskin közt, a Jókai utcát, a Bánya utca 9től, a régi, nem felújított szakaszt, a Hatvani utca- Selypi utca
sarkot és a Lehel utcát. A munka során körbevágják a kátyúkat,
elszállítják a keletkezett aszfalthulladékot, majd következik a
visszaaszfaltozás,
amelyet
szakaszosan végeznek el.
Köszönjük türelmüket azokon
az
útszakaszokon,
ahol
munkálatokat
végeznek!
Balesetmentes
közlekedést
kívánunk!

Fűnyírás a közterületeken

A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó
„Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek
támogatása” c. Felhívás keretében, a felhívás kódszáma: VP619.2.1.-98-3-17 pályázatot nyert PKTK-Petőfibányai Kulturális és
Testnevelési Közalapítvány:
Napvitorla kialakítása a szabadtéri színpad fölé címmel.
Elnyert összeg: 3 252 411 Ft.
Petőfibánya közösségi élete rendkívül sokszínű. A hagyományok
és a múlt ápolása nagyon fontos az PKTK-Petőfibányai
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány számára. A település
nem rendelkezett olyan megfelelően kialakított fedett térrel, ahol
nyáron megrendezett rendezvények lebonyolíthatók. A kültéri
rendezvények
kényelmes
megvalósítása
érdekében
elengedhetetlenné vált a napvitorla beszerzése a szabadtéri
színpad fölé. A napvitorla beszerzése megtörtént 2019.
szeptemberben. A széláteresztő napvitorla funkciója a
napvédelem. KO33 rozsdamentes oszlopok tartják a vitorlákat. A
vitorlák 6 db 34 ,5 négyzetméteres egyedi négyszög alakú.
Helyszín: 3023 Petőfibánya, Hrsz. 307. Művelődési Ház oldalában
lévő szabadtéri színpad. Az átadása rendezvény keretében
megtörtént: 2019. szeptember 7-én.

Az Önkormányzat egész évre szóló szerződést kötött a helyi
Royal-Dream Kft.-vel a település közterületeinek gépi fűnyírására.
A fűnyíró nagy teljesítményű, a kisebb kavicsokat is képes
messzebbre repíteni, ezért a traktort üzemeltető kérése, hogy a
traktor legalább 15 méteres közelében munka közben
semmiképpen ne tartózkodjanak, mert tilos és életveszélyes!
A fűnyírást a vállalkozással egyidejűleg az önkormányzati brigád
és a közfoglalkoztatottak is végzik. A tavaszköszöntő ugyan
elmaradt, viszont folyamatosan végezzük a közterületek
bokrainak, fáinak gallyazását, mely munka megkönnyítése
érdekében beszereztünk egy ágaprító gépet is.

A BenAur TRADE Kft. Petőfibánya Petőfi tér 2 (C&C Kft
utáni garázssor) tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdte
tevékenységét: Zöldség, gyümölcs vegyeskereskedés; Játék,
DISNEY termékek, Babaholmik, gyermek ruházat, Autóalkatrész,
tartozékok beszerzése. (Bővebb infó telefonon)
Kiszállítás: Ön elküldi, mire lenne szüksége és mi kiszállítjuk.
Rendeléseiket előző nap kérjük leadni! 1500 Ft felett a kiszállítás
ingyenes Petőfibánya területén. Ünnep- és munkaszüneti
napokon is!
Nyitva tartás: Hétfő – Szombat: 8:00-18:00
16:00 Üzlet telefonszáma: 06-20/547-9510

Vasárnap: 8:00-

Ebéd házhoz szállítása, Bankkártyás sárga csekk befizetése.
Érdeklődni: Komjáti József: 70/701-8046, Komjáti Tibor:
70/605-4554.
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.

MI ÚJSÁG PETŐFIBÁNYÁN?
Petőfibánya Község
Önkormányzatának kiadványa – Kiadó: Petőfibánya Község
Önkormányzatának képviseletében Juhász Péter polgármester –
Főszerkesztő: Dr. Gyirán Viktor jegyző – Szerkeszti:
Szerkesztőbizottság – Nyomdai munka: NVStudio –
Ny.sz.:163/0882/2/2010. Megjelenik 1300 plny.

