
„Ésszel, szívvel Petőfibányáért 2010-2014.” 

Általános Iskola felújítása 
 

Az „Általános Iskola 
hőszigetelése” című, 

KEOP-5.3.0/A/09-
2010-0126 jelű 
nyertes pályázat 
munkálatai rendkívül 
gyorsan haladnak.  
A 2011. 07. 11-én 

elkezdett 
munkálatokkal 

egyelőre minden 
rendben van, bár a megvalósításra biztosított végső időpont 
szeptember 30-a, a 
kivitelező ígérete 
szerint már akár 
augusztus végére 
készen lesznek a 
legfőbb feladatokkal, 
így szeptemberben a 
tanulók már 
birtokba vehetik az 
osztálytermeket, 
illetve megindulhat 
az oktatás. 
 

Tüdőszűrés a Művelődési Házban 
 

Szeptember 15., 16., 20.:  8ºº-14ºº 
 Szeptember 19., 21.:   11ºº-17ºº 

 
A mellkasröntgen-vizsgálat 18 év alattiaknak ingyenes, de 
beutaló és írásos szülői beleegyező nyilatkozat szükséges!  
18-40 év között csak a munkaköri, szakmai, illetve személyi 
higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat keretében járványügyi 
érdekből kiemelt munkakörök esetében kell, amely beutaló és 
térítésköteles, díja 860,- Ft. 40 éves kor felett viszont ajánlott 
az évenkénti szűrővizsgálat. (évente 1 alkalommal ingyenes) 
 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre 
 
Felhívjuk 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 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig) szab ki az eljáró 
hatóság. Az egészséges környezet biztosítása érdekében 
közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését 
allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk! 
 

Iskolakezdési támogatás 
 
A nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról 
szóló 14/2008.(IV.09.) önkormányzati rendelet alapján 
iskolakezdési támogatásra jogosult a petőfibányai 
lakóhellyel rendelkező szülő, vagy más törvényes 
képviselő közép, illetve felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermekei 
után tanszer, könyv, írószer vásárlása céljából. Az 
iskolakezdési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez 
mellékelni kell a tanuló iskolalátogatási igazolását. (az 
iskolalátogatási igazolásra írassák rá, hogy a tanuló 
nappali tagozaton tanul!) A kérelem 08.21–10.22. között 
nyújtható be. A támogatás mértéke 3500.- Ft 
gyermekenként, melyet vásárlási utalvány formájában 
biztosít az Önkormányzat.  

Vízelvezető árkok tisztítása 
 

A településre lezúduló időnként nagy mennyiségű csapadék 
miatt sok helyen problémát okoz a vízelvezető árkok 
elhanyagolt állapota. A problémák elkerülése érdekében 
felkérjük a tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdonosokat, hogy a 
kiszámíthatatlan időjárásra való tekintettel még fokozottabb 
figyelemmel, rendszeresen takarítsák az ingatlanuk előtti 
árokszakaszt és bejáró átereszeket! Az ingatlanuk előtti 
feliszapolódott árkokat folyamatosan tartsák tisztán, hogy 
ezzel biztosítsák a csapadékvíz zavartalan lefolyását! 

 
Nyári gyermekétkeztetés 

 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 16/2011.(IV.29.) 
rendelete alapján 2011 nyarán lehetősége volt az 
Önkormányzatoknak szociális nyári gyermekétkeztetés 
biztosítására. Idén már csak azok az önkormányzatok 
pályázhattak, akik az 50%-os állami támogatás mellé saját 
erőből a másik 50%-ot biztosítani tudták a nyári étkeztetés 
finanszírozásához. Az állami és helyi szabályozás figyelembe 
vételével Petőfibányán idén 42 szociálisan rászoruló, 
hátrányos helyzetű gyermek kapott támogatást 
készételkonzerv formájában. A konzervek osztását a gyámügyi 
ügyintéző, Pollákné Vanicsek Judit és a Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozója, Novák Emese bonyolította le 
2011. 06. 27 - 2011. 08. 22. között.  A családok nagy örömmel 
fogadták a készételcsomagokat. Bízunk abban, hogy jövőre 
még több rászoruló gyermek részesülhet ilyen támogatásban! 
 

Mini Manó Hírek 
 
Nemcsak az iskolában csöngetnek be. A mi 
csoportszobáinkban is már egyre több apróság játszik 
önfeledten. Folyamatosan érkeznek a még pityergő, három, de 
néha két és féléves gyermekek, hogy napok múlva már Ők 
vigasztalják a „piciket”. Ettől az évtől indul a bölcsőde-óvoda 
csoportunk, ahová szívesen várjuk azokat a két éves 
gyermekeket, akiknek szülője dolgozni szeretne. Az óvodába a 
felvétel folyamatos, minden óvódás korú gyermeket 
szeretettel várunk! Helyes életvitelt, környezettudatos 
magatartást a gyermeknél csak szülői segítséggel érhetünk el, 
ezért fontos feladatunknak tartjuk a szülőkkel való 
együttműködés minél magasabb szintre való juttatását, mert 
csak együtt, és ugyanarra nevelve érhetjük el célunkat.  
Kedves Szülők! Ezúton hívunk meg mindenkit a 
szeptemberben tartandó összevont szülői értekezletre. (az 
óvodai faliújságon meghirdetett időpontban!) Várjuk azokat a 
szülőket is, akiknek gyermekük még csak készülődik az 
óvodába. A tanév folyamán minden rendezvényen szívesen 
látjuk Önöket és gyermekeiket, hogy az óvodás életbe való 
beilleszkedés minél zökkenőmentesebb legyen. 
  
Totyogó- klub: Szeptember második hétfőjén, 16³º-kor a 
régi óvodában várjuk azokat a piciket és szüleiket, akik 
szeretnének közös játékkal, ismerkedéssel felkészülni az 
óvodás életre. 

Martinkovics Sándorné 
 

Önkormányzat pályázati hirdetménye 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata Karbantartó 
Csoportjába keres legalább szakmunkás végzettségű 
munkatársat összetett jellegű munka végzésére. Vízvezeték-
szerelői végzettség előnyt jelent. Az illetmény és egyéb 
juttatások megállapítása a Kjt. alapján történik.  

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30. 
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