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Első lépések a petőfibányai templomért

„Petőfibánya Község Díszpolgára”

Augusztus 7-én délután dr. Beer Miklós püspök úr, a
váci egyházmegye irányítója rövid látogatást tett a
hatvani kistérségben működő Zagyvaság Vidékfejlesztési
Egyesület vezetőinél Petőfibányán.
Juhászné Barkóczy Éva az Egyesület elnöke,
Petőfibánya polgármestere bemutatta a településre
tervezett templom helyszínét és látványterveit. Ezt
követően dr. Beer Miklós püspök úr dr. Eperjesi
Tamással a VKSZI igazgatójával, dr. Forgács Györggyel
a Zagyvaság VKE elnökhelyettesével és Hargitai Katalin
főtitkárral áttekintette a térségi vidékfejlesztési
programokhoz az egyházi szervezetek kapcsolódási
lehetőségeit. A kötetlen beszélgetésen részt vett Rados
László úr Lőrinci plébános, Székelyné Szécsy Judit, a
település alpolgármestere és dr. Gyirán Viktor
Petőfibánya jegyzője is.
Dr. Beer Mikós püspök úr javaslata szerint a
közeljövőben közösen véglegesítik a rövid és hosszú
távú együttműködés lehetőségeit.

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete „Petőfibánya Község Díszpolgára” cím
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Tankönyvosztás – Tanévnyitó
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a tankönyvosztás
szeptember 2-án lesz, délelőtt 9ºº és 12ºº óra között az
alsó tagozat számára, 13ºº és 16ºº óra között a felső
tagozat számára. A felújítás miatt a tanévnyitó
szeptember 5-én reggel 8ºº órakor lesz, utána pedig
tanítási órákat tartunk.
Hegedűsné Ivády Gabriella

„Ésszel, szívvel Petőfibányáért 2010-2014.”

Nyitott Napok a Művelődési Házban
2011. július 18-tól 22-ig és augusztus 1-jétől 5-ig a Művelődési
Házban az általános iskolás gyerekek számára Szabalics
Erika és Ficsór Miklósné a PKTK titkára délelőtti
foglalkozásokat tartott. Volt többek között filmvetítés,
kézműves foglalkozás, vetélkedő, de lehetett társasjátékokat
játszani és csocsózni is. Laczik Dalma: „…Készítettünk
papírvirágot hurkapálcára, drótból karkötőt, üvegfestéssel
képet és még sok minden szépet. Jövőre is eljövünk, bár
tarthatna kicsit tovább!” Burai Dorka: „…Amiket csináltunk,
nagyon szépek lettek, valamelyik nehéz volt, valamelyik
könnyű. Moziztunk, az Atlantis című mesét néztük, volt
hozzá kukorica meg üdítő. Nagyon jó volt.” Pálinkás
Antónia: „…Nekem a legjobban az tetszett, hogy mindig
csocsóztunk a feladatok végén. Csináltunk kókuszgolyót és
moziztunk is.”

