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Kedves Petőfibányaiak!
Már második alkalommal köszönt ránk úgy a húsvét, hogy
nem ünnepelhetünk felhőtlenül. De ez a húsvét is lehetőséget
ad számunkra, hogy megértsük, mennyire sebezhető az
ember, és mennyire szükséges az odafigyelés, összefogás,
türelem, az önfegyelem és az emberi kapcsolataink tartalmas
megélése. Hiszem, hogy mindezeket megélve túl leszünk a
mostani nehéz időkön, és közös tapasztalatunkká válik az
összefogás és a szeretet mindent legyőző ereje. Ezért kérem,
hogy húsvét ünnepe alatt is figyeljünk egymásra, tartsuk be a
járvánnyal kapcsolatos előírásokat, és aki teheti, az maradjon
otthon! Kellemes ünnepeket!
Juhász Péter polgármester

Generál Istvánné 90 éves
Generál Istvánnét (Baráth
Margit) 90. születésnapján
szívből jövő jó kívánságokkal
köszöntötte
Petőfibánya
Községi
Önkormányzat.
Margitka néni a jókívánságok
mellé
megkapta
a
Miniszterelnök
Úr
emléklapját a vele járó
pénzjutalommal
és
az
önkormányzat támogatását.
Margitka néni 1931.03.03-án
látta meg a napvilágot
Jászberényben
egy
tízgyermekes
család
6.
gyermekeként.
Sajnos
a
testvérek közül ma már csak
hárman élnek, Nővére, Panni
92 éves, öccse, Pityu pedig 85 éves. Édesapjuk katonatiszt
volt, édesanyjuk pedig szolgálólány. Margitka néni Egerben,
az Angolkisasszonyoknál végezte tanulmányait. 1956-ban
került Petőfibányára, a férje Generál István munkája révén,
aki a bányában kapott munkát. Margitka néni dolgozott a helyi
zöldségesnél a felsőtelepen, a ruhaboltban és a fatelepen is.
1985- óta nyugdíjasként él. Születésnapján két gyermeke,
három unokája és egy dédunokája halmozta el szeretetével,
akiknek korát meghazudtoló fiatalos lendülettel, vidáman
mesél életéről, az élet adta örömeiről! Margitka néni,
további jó egészséget és örömteli szépkort kívánunk!

Körmös Gáborné kitüntetésben részesült
A Petőfibányai Lövészklub elnökének, edzőjének a sportágért
tett több évtizedes tevékenységét ismerte el rangos
kitüntetéssel a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ).
A járványügyi helyzet a díjátadást is felülírta, a Heves Megyei
Sportlövő Szövetség által javasolt személyek ugyanis az MSSZ
éves közgyűlésén, a Magyar Sportok Házában vették volna át
elismeréseiket, ám erre nem kerülhetett sor. A megyei
szövetség elnöke, Giczey András és a szervezet főtitkára,
Belkovics Béla az általános és középiskolák részére rendezett
Ki lesz Gyöngyös város bajnoka? légfegyveres verseny
díjátadóján nyújtotta át a jutalmakat. Ezen vehette át Körmös
Gáborné Siraky Aranka a díszoklevelet lelkiismeretes, odaadó
munkájáért, aki a sportlövészettel az 1960-as évek elején, a
selypi térségben ismerkedett meg, majd az MHSZ járási,
megyei és országos versenyein kezdte pályafutását. 1970 és
1973 között a Zalka Máté katonai iskola sportlövőjeként
szerepelt az országos bajnokságon és nemzetközi versenyen.
1996-tól napjainkig a Petőfibányai Lövész Sportklub elnöke,
tudásával és tapasztalatával jelentősen hozzájárul az
utánpótláskorú sportlövők eredményes szerepeléshez, legyen
szó általános és középiskolák országos bajnokságáról, vagy
éppen Diákolimpia Országos Döntőről. Jeles tanítványa,
Hordós Zoltán többszörös országos bajnoknak mondhatja
magát.
forrás: heol.hu

Lakossági használt sütőolaj (és
zsír) begyűjtés
Február 22-én került kihelyezésre az
Iskola utca 3/A. alatti óvodai konyha
nagykapuja
elé
a
„HASZNÁLT
SÜTŐOLAJ ÉS ZSIRADÉK GYŰJTŐ”
feliratú sárga színű kuka. Alig telt el
három hét, s a kuka megtelt, az olajat el
is szállították, így újra várja a lakossági
sütőolajat és zsiradékot. Ha hihetünk a környezetvédők
számításainak, Petőfibánya lakossága ezzel az egyetlen, olajjal
telerakott kukával kb. 100.000.000 liter ivóvizet mentett meg
szennyezéstől.
Az
összegyűjtött
olaj
100%-ban
újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során bioetanol készül
belőle. A gyűjtőcég ezen felül minden hasznosítható
begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25 forint visszatérítést ad
a PKTK közalapítvány részére.
Kérünk minden kedves háziasszonyt, gyűjtse flakonba az
elhasznált olajat, zsírt, s helyezze a sárga színű kukába!

Petőfibánya ragaszkodik az egészséges levegőhöz
és füstmentes marad, tilos az avarégetés!
2021. január 1-től országszerte, így Petőfibányán is tilos az
avarégetés és a kerti hulladék égetése. A cél a levegő
minőségének javítása és a lakosság egészségének védelme
településünkön és Magyarországon, ugyanis a levegő nem
megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás van
folyamatban a magyar állam ellen.
A veszélyhelyzet alatt az önkormányzat átmenetileg újra
engedélyezhetné az égetést, viszont a korábbi tapasztalatok és
a lakosság nagyobb részének (kb.3/4) kérésére az
önkormányzat inkább az egészségesebb megoldást választja. A
levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének
védelme érdekében havonta egy alkalommal mindenkinek
lehetősége van a zöldhulladék elszállításának ingyenes
igénybevételére. Az avar és kerti hulladék égetés hatósági
ellenőrzésével, valamint a szükséges eljárás lefolytatásával
kapcsolatban az eljáró hatóság az illetékes járási
környezetvédelmi hatóság (levegőtisztaság-védelmi hatásköre)
és a katasztrófavédelem. Avarégetés helyett válasszuk a
komposztálást!
A
komposztáláskor
maradéktalanul
elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön!” David Brower
Tisztelt Lakosság! Kedves Átutazók!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2021.
2021-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje –
április 13., 27.; május 11., 25.; június 8., 22. A járat szerinti
kommunális hulladék elszállítása változatlan. A március 20-át
követően legközelebb zöldhulladék elszállítása előreláthatólag
május 15-én és június 19-én lesz.

Bár egyre többen gondolkodunk felelősen, tudatosan, s
gyűjtjük szelektíven a szemetet, mégis mindig akadnak olyan
emberek, akik senkivel és semmivel sem törődve képesek
bárhol, akár az utcán is eldobni a szemetet. Sőt még ők vannak
felháborodva, ha a bátorságot véve figyelmeztetjük őket a
kötelességükre. Igen, emberi kötelesség a szemeteléstől való
tartózkodás, mert a többségnek joga van a tiszta, egészséges
környezethez! Ennek ellenére évek, évtizedek óta harcolunk a
szemetelőkkel, sőt az illegális hulladéklerakókkal. A törvény
egyre szigorúbban bünteti az illegális hulladéklerakást, de még
mindig vannak felelőtlen emberek, ezért mindenkit arra
kérünk, ne hagyjuk, hogy Petőfibánya szemétteleppé váljon!
Kérjük, ha látják, hogy valaki szemetel, zsákokat, sittet vagy
egyéb hulladékot pakol le, azonnal hívják a Polgárőrséget, a
Rendőrséget, a Körzeti Megbízottat, vagy a Polgármesteri
Hivatalt! Ma már szinte mindenkinél van egy azonnal
bevethető fényképezőgép a telefonján, kérjük, ha tehetik,
készítsenek az elkövetőről fényképet! Ha sikerül beazonosítani
az elkövetőt, és megkapja méltó büntetését, remélhetőleg
örökre elvesszük a kedvét a szemetelésről!
Pásztor Sándor telefonszáma: 0630/621-1108; Körzeti
megbízott: 0620/776-8099; Hivatal: 0630/190-0022
onkormanyzat@petofibanya.hu

Több fát is ki kellett vágni a
településen
Az Önkormányzat Képviselő-testülete
a
tél
folyamán
szakértő
közreműködésével bejárta a település
közterületein lévő fákat, s vágásra
jelölte azokat, amelyek esetében
valószínűsíthető volt a korhadás, illetve
balesetveszély. Ezek egyik volt a Tárna
utca elejére behajló (sokak kedvencének
tartott) fűzfa is. A fát több szakember
is megvizsgálta, akik egyértelműen azt javasolták, hogy ennek a
fának a kivágása is szükséges. Őket igazolták a vágást követően
látottak, ugyanis a kívülről szép, látványos öreg fa belülről már
teljesen elkorhadt, s nem csak
balesetveszélyes, de egy nagyobb
viharban akár életveszélyes is
lehetett volna. Most már nyugodtan
közlekedhetnek az arra járók,
semmilyen veszély nem fenyegeti az
ott élőket. Felkérjük a tisztelt
Lakosságot, hogy ha a település
bármely részén látnak olyan fát,
amelynek
törzsén,
koronáján
betegségre
utaló
nyomok
árulkodhatnak a fa egészségi
állapotára,
azt
haladéktalanul
jelezzék a Polgármesteri Hivatalba,
hogy mielőbb meg tudjuk tenni a
szükséges intézkedéseket!

Petőfibánya lakossága örökbe fogadta
a szurikátákat

A Gyöngyösi Állatkert 2020.11.10. éjféltől, határozatlan ideig nem
fogadhat vendégeket, látogatókat. Heves megye szinte minden
állatbarátja megmozdult a bajba került állatok megsegítése,
élelmezése érdekében. Így tett Petőfibánya lakossága is, akik
összesen 206.000Ft támogatást utaltak el az Állatkert számlájára.
Ezen
felül
az
Önkormányzat
is
támogatta 50.000Ft-tal
az állatkerti lakókat.
Reméljük, minden kis
lakó egészséges és
hamarosan
személyesen
is
találkozhatunk velük!

Felhívás házszám kirakására
Az Önkormányzat lecserélte a több
évtizedes, rozsdás utcanévtáblákat. A
házszám kirakása viszont az ingatlan
tulajdonosának kötelezettsége. A
Posta is jelezte felénk, hogy házszám
hiányában nem mindig sikerül
megfelelően azonosítania a postai
kézbesítőnek a címzettet. (Ez ugyancsak igaz a társasházi lakások
ajtajára és a postaládákra is!) Az Országos Mentőszolgálat is
kérte, hogy hívjuk fel a figyelmet erre, ugyanis sajnos előfordul,
hogy a GPS nem annyira pontos, így hiába az egyértelmű
segélyhívás, a mentősnek mégis sokszor - akár percekig is számolgatnia kell a házakat, míg odatalál a pontos címre, ahonnan
a riasztást kapta. Ezeken a perceken pedig életek múlhatnak!
Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ingatlanán
gondoskodjon megfelelő méretű és felismerhető házszám
kifüggesztéséről!

A járványügyi helyzetre tekintettel csak indokolt esetben, előzetes
megbeszélés alapján lehet jönni a háziorvosi rendelésre. Akinek
halasztható több éven át meglévő panaszai vannak, kérjük ne
terhelje most az egészségügyet!
Az oltások
Sajnos azt nem tudjuk megmondani, hogy ki mikor kerül sorra,
hiszen nem tudjuk mikor, mennyi oltóanyagot kapunk. Segítség
számunkra, ha tudjuk, hogy melyik oltást fogadják el. Az oltás
időpontjáról telefonos értesítést kapnak a háziorvosi rendelőből.
Kérjük, hogy oltási napokon ne zavarják a munkánkat!
A receptrendelés a továbbiakban sem változott: 07:30-08:30
között lehet, akár személyesen akár telefonon receptet felíratni.
Kérjük, hogy telefonos receptrendelésnél készítsék ki előre a
gyógyszerek nevét és pontosan, röviden adják le rendeléseiket!
Hajszán doktornőt 09:00-11:00 közötti időtartamban tudják
elérni. Kérjük, hogy telefonálás alkalmával lehetőleg röviden,
lényegre törően fogalmazzanak, mert rengeteg a bejövő telefon!
Ezen időpontokon felül kérjük ne zavarják meg munkánkat!
Ebben a helyzetben különösen fontos a pontos, sok irányú
munkavégzés. Ezért szükséges, hogy kizárólag a megadott
időszakokban keressenek minket!
Megértésükben, segítőszándékukban bízva köszönjük fentiek
betartását!

az orvosi
rendelő
dolgozói
Vigyázzanak
magukra,
egymásra!

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról!

A Petőfibányai Bányász SK hírei

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:

Sajnos továbbra is a Covid járvány a
főszereplő a Bányász SK életében. Az
ökölvívás jelenleg csak szigorú
korlátok között működhet, Szekeres
Norbert egyéni edzéseket tart igazolt
sportolóknak. A Bozsik-tornák a
tavasszal elmaradnak, így a kis
utánpótlás labdarúgóink sajnos jelenleg nem tudnak szervezett
kereteken belül focizni. A felnőtt csapat felkészülése a tervek
szerint sikerült, minden felkészülési mérkőzést sikerrel zárt a
Bányász. A bajnokság első fordulójában a Boldog csapata érkezett
volna hozzánk, kérésükre azonban halasztanunk kellett a meccset,
szintén a járvány miatt. A második fordulóban Ivádra látogatott a
csapat, ahol egy nagy csatában 2:1-es vereséget szenvedtek a fiúk
az NB1-et is megjárt, valamint strandfoci és futsal válogatott
labdarúgókat is felvonultató Bodon Péter FC ellen. A következő
fordulókban 3 hazai mérkőzés következik, amit sajnos zárt kapuk
mögött kell megrendeznünk. Fontos megemlítenünk, hogy több
helyi vállalkozó is a Bányász mögé állt, és már Dóra Adriána és
Szabó Attila egyéni vállalkozók támogatásai meg is érkeztek a
Bányászhoz! Köszönjük Nekik!
Hajrá Bányász!

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

Tájékoztató a garázsok alatti területek
értékesítésének állapotáról
Sajnos a járványügyi előírások hátráltatják a garázsok alatti
területek értékesítését. A korábbi mérések alkalmával sikerült
szinte minden garázs területét lemérni, a vevők nagy többsége
már be is fizette a teljes vételárat. A szerződés aláírásához viszont
a vevőnek, az eladónak és az ingatlan adásvételi szerződést
lebonyolító ügyvédnek lehetőleg egy időben, egy helyen meg
kellene jelennie, hogy a szerződés megfeleljen a szerződéskötésre
vonatkozó szabályoknak. Az adásvételi szerződések előkészítését
folyamatosan végezzük, illetve ügyvéddel egyeztetve a
szerződések aláírására vonatkozóan a skipe-on történő hitelesítést
fogjuk alkalmazni. Mivel a járvány terjedése jelenleg felszálló
ágban van, illetve a Hivatalok sem tarthatnak ügyfélfogadást, így a
szerződésekkel egyelőre várnunk kell. Kérünk mindenkit a
türelemre, a befizetéseket nyilvántartjuk. Azt a néhány
garázstulajdonost, aki még nem élt a vásárlás lehetőségével, arra
kérjük, jelezze a Hivatal felé vételi szándékát! Amint a járvány
enyhülni fog, az adásvételi szerződések aláírása érdekében
mindenkit értesíteni fogunk.

Petőfibánya díszpolgára címre
javaslatokat várunk
„Petőfibánya Község Díszpolgára” és „Posztumusz
Díszpolgára” cím annak a magyar állampolgárnak
adományozható, aki Petőfibánya Község érdekében kifejtett
kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével
olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen
hozzájárult Petőfibánya fejlődéséhez, értékei megóvásához,
lakosai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. Az
ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy életútjának,
tevékenységének ismertetését; az elismerés alapját képező mű,
alkotás, cselekmény leírását, bemutatását; az előbbiekben foglaltak
községi jelentőségének méltatását. A képviselő-testület a
díszpolgári cím odaítéléséről minősített többséggel határozatban
dönt. A javaslatokat e-mailben várjuk 2021.06.09-ig az
onkormanyzat@petofibanya.hu címre.

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.

50 órás közösségi szolgálat Petőfibányán
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.
MI ÚJSÁG PETŐFIBÁNYÁN?
Petőfibánya Község
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