MI ÚJSÁG
PETŐFIBÁNYÁN?
2011.március
II. évfolyam 1. szám
PPeettőőffiibbáánnyyaa KKöözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk kkiiaaddvváánnyyaa
és szívesen élt itt, mert a munkatársak, a lakóközösség, a
telep hangulata kedves volt szívének. Pécskőy néninek 1
lánya, 2 unokája és 6 dédunokája van. Lakóházi barátnői
a következő verssel köszöntötték, amihez mi is szívből
csatlakozunk: „A kilencven az majdnem száz, összejött az
egész Ház, hoztunk finom édességet, kívánunk jó egészséget,
békességet!”
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Kétségtelenül fergeteges volt a hangulat a Nyugdíjas
Klub hagyományos farsangi összejövetelén. A hölgyek
finomabbnál finomabb süteményekkel, szendvicsekkel
készültek.

Petőfibánya
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatala
nevében minden kedves petőfibányai Hölgynek
boldog Nőnapot kívánunk!
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90. születésnapján virággal és ajándékkal köszöntötte
Pécskőy Ferencné Meződi Máriát a község Polgármester
Asszonya, Juhászné Barkóczy Éva. A bányászcsalád 61
éve érkezett Salgótarjánból a jobb megélhetés
reményében Petőfibányára.

A kis „konty alá való”, az egyébként is vidám
természetük és a fiatalokat is megszégyenítő jelmezes
felvonulás biztosította a sikert. A tánchoz a „talp alá
valóról” Hajdara Ernő gondoskodott. A szívesen látott
vendégek – Polgármester Asszony, Doktornő, néhány
képviselő -, a farsangi versek, az éneklés jó hangulatú
estét eredményezett.
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A Felső-telepen szoba-konyhás, félkomfortos lakáshoz
jutottak. Pécskőy néni az üzemi konyhán kapott állást,
ahol akkor 1500 főre is főztek. Gyorsan beilleszkedtek

Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) változása miatt a rendszeres
és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát az
eddigiektől eltérően nem július hónapban, hanem augusztus
hónapban folyósítjuk. Megértésüket köszönjük!

Gyámhatóság

AA ffeebbrruuáárrii tteessttüülleettii üüllééss ffoonnttoossaabbbb ddöönnttéésseeii

Megállni tilos tábla az orvosi rendelő előtt!

A civil és közhasznú szervezetek működésükről, vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetükről szóló beszámolójukat
A/7-es méretben a „Mi újság Petőfibányán?” című
önkormányzati időszaki lapban térítés nélkül is
megjelentethetik.

Sajnálatos módon felszólítások és kérések ellenére
továbbra sem oldódott meg az orvosi rendelő előtti
parkolás
problémája. A gépjármű-tulajdonosok
felelőtlen magatartásukkal veszélyeztetik a gyors és
szakszerű sürgősségi ellátást azzal, hogy rendelési időben
rendszeresen elfoglalják a körzeti orvos és a mentők
részére
fenntartott
parkolót.
A
Rendőrség
közreműködésével ezért a Kresz tv. 15. § (4) bekezdése
szerinti megállni tilos táblát helyezünk ki a Liszt Ferenc
utca 8. szám elé, mellyel remélhetőleg az emberéletek
védelmének érvényt tudunk szerezni. Kiegészítő táblával
látjuk el a tiltó jelzést, ennek értelmében tilos lesz
megállni a táblát követően 20 méterig 8-14 óra között,
kivéve körzeti orvos és mentők! A tábla kihelyezését
követően a Rendőrség helyszíni bírsággal fogja súlytani a
szabálytalankodókat!

A Képviselő-testület 2011. április 1-jétől már nem tudja
ingyenesen biztosítani a 70 éven felüli egyedülálló, állandó
lakosok részére a szemétszállítást. Megértésüket köszönjük!
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Mini Manó Óvodában 2011. szeptember
1. napjával egységes óvoda-bölcsőde intézményegység
kezdje meg a működését.
A Képviselő-testület állattartási rendeletében eb-összeírásról
rendelkezett. Ennek értelmében minden tulajdonos köteles
közreműködni az eb-összeírást végző személlyel. Az eb tartója
köteles az eb-összeírást végző személy kérésére a szükséges
adatokat szolgáltatni, az eb-összeírásban részt venni. Az eb
tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért
ebet harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten
– saját költségére magánállatorvossal veszettség ellen
beoltatni. Az eb tartója köteles: az oltási igazolását a
legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult
hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztésre
esetén megfelelő igazolásról gondoskodni. A gazdátlan, kóbor
ebek elfogásáról és elszállításáról az önkormányzat az általa
megbízott Gyepmester útján gondoskodik. Amennyiben a
gazdátlan eb tulajdonosának kilétéről tudomást szerzünk, az
elfogás költségeit az ebtulajdonosra hárítjuk át, illetve ellene
szabálysértési eljárás indul.
Amennyiben az ebtulajdonos cselekménye vagy mulasztása
nem bűncselekmény, és nem törvény, kormányrendelet által
nevesített szabálysértés – „az állatok tartására vonatkozó helyi
szabályok megszegése” szabálysértést követi el és 50.000,- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Dr. Gyirán Viktor
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Tisztelt Petőfibányai lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni
Önöket a Petőfibányai Polgárőrség 2010. évben végzett
munkájáról. 2011. február 13-án megtartottuk éves záró
Közgyűlésünket, ahol értékeltük az egyesület 2010. évi
munkáját, pénzügyi és fegyelmi helyzetét. A tavalyi évben jól
teljesítő polgárőrök jutalmazásban részesültek. A Petőfibányai
Polgárőrség 2010. évben végzett munkájának statisztikai
adatai: Szolgálatban töltött idő összesen: 5982 óra, ebből
rendőrrel közösen: 1290 óra, katasztrófa védelemben: 240 óra,
környezetvédelemben: 390 óra. Szolgálatteljesítésünk során
részt vettünk a rendőrséggel közösen 3 esetben elfogásban,
tettenérésben, eltűnt személy felkutatásában, karitatív
tevékenység végzésében, bűnmegelőzési és közlekedési
akciókban. 358 alkalommal nyújtottunk segítséget a lakosság
részére. A Gazdasági beszámolóban elhangzottak alapján az
Egyesület kiadásait a 2010. évben a támogatásokból és egyéb
pályázatokból befolyt összegekből finanszíroztuk. Ezúton
kérjük a vállalkozókat és a lakosságot, hogy támogassa adója
1 %-val a Petőfibányai Polgárőrséget, melynek számlaszáma:
62100212-15600039 Hatvan és Vidéke Tksz Petőfibányai Kir.
A fenti pénzintézetnél csekkes befizetés útján is lehet
támogatást eszközölni. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
település közbiztonságával kapcsolatos észrevételeiket - név
nélkül - megtehetik a 0630/621-1173, a 0630/621-1174 és a
0630/296-1120-as szolgálati telefonszámokon.
Továbbra is az Önök szolgálatára vagyunk!
Petőfibányai Polgárőrség

Dr. Gyirán Viktor
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I. ülés: 2011. január 12. szerda 16ºº óra
II. ülés: 2011. február 15. kedd 16ºº óra
III. ülés: 2011. március 16. szerda 16ºº óra
IV. ülés: 2011. április 20. szerda 16ºº óra
V. ülés: 2011. május 25. szerda 16ºº óra
VI. ülés: 2011. június 22. szerda 16ºº óra
VII. ülés: 2011. július 20. szerda 16ºº óra
VIII. ülés: 2011. augusztus 24. szerda 16ºº óra
IX. ülés: 2011. szeptember 21. szerda 16ºº óra
X. ülés: 2011. október 19. szerda 16ºº óra
XI. ülés: 2011. november 16. szerda 16ºº óra
XII. ülés: 2011. december 14. szerda 16ºº óra
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Az alakuló ülésen azt döntötte el a Képviselő-testület, hogy a
képviselők felosztják a települést egymás között, amelynek
célja, hogy a lakossággal szorosabb kapcsolat alakuljon ki.
Ezáltal egy-egy terület problémája jobban bekerülne a
Képviselő-testület elé. Bár minden Képviselő a teljes
településért felelős, és egész Petőfibányát képviseli, ezzel a
megoldással viszont koncentráltabban is a Képviselő-testület
elé kerülhetnek korábban elhanyagolt területek problémái is.
Kérünk minden kedves petőfibányai lakost, hogy
problémájával keresse a Képviselőket! Petőfibánya Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2010.11.10-én
a
következőképpen osztotta fel Petőfibánya utcáit:
1. terület: Ambrus Zoltán (Fenyőfa utca, Lehel utca, Mária
utca, Bánya utca, Petőfi tér, Selypi út)
2. terület: Ruzsom Lajos (Apci út, Fazekas utca, Szabadság
utca, Hegyalja utca, Hársfa utca, Iskola utca)
3. terület: Székelyné Szécsy Judit (Dózsa György utca,
Ifjúság utca,)
4. terület: Papp Tamás (Liszt Ferenc utca)
5. terület: Nagy Katalin (Akácfa utca, Petőfi Sándor utca,
Tárna utca, Deák Ferenc utca)
6. terület: Mizser László (Felsőtelep – Jókai utca, Dobó utca,
Puskin utca)
Juhászné Barkóczy Éva
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Nagy örömmel tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
Petőfibánya Község néhány hét leforgása alatt három
pályázaton is nyert:
1.) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északmagyarországi
Operatív
Program
támogatási
rendszeréhez benyújtott „Mini Manó Óvoda
bővítése” című, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0012 jelű
pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító
Hatóság vezetője 2011.01.10-én 99 360 563 Ft
összköltséggel támogatásra érdemesnek ítélte. A
település által biztosítandó önerő 12 381 308 Ft.
2.) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet
és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Általános Iskola hőszigetelése” című,
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126 jelű pályázatot az
Energia Központ Nonprofit Kft. vezetője 2011.01.10én 55 716 035 Ft összeggel támogatásra érdemesnek
ítélte. Ezen az összegen felül a pályázathoz a település
által biztosítandó önerő 30 458 482 Ft.
3.) 2011.02.16-án a Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatósága helyt adott Petőfibánya Község
Önkormányzata által benyújtott pályázati igénynek, s a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához
nyújtandó
támogatás
pályázati
felhívásának keretében 4 963 055 Ft összeget ítélt meg a
Kulturális turizmus fejlesztésére.

A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai február 25-én
jelmezbállal zárták 3 hetet meghaladó projektjüket, melynek
témája a farsang volt. A rendezvénynek a községi Művelődési
ház adott helyet. A bált megelőző napokban játékos feladatok,
kreatív tevékenységek révén jutottak a gyerekek ismeretekhez
a farsang hagyományához kapcsolódóan. Úgy a tanítási
órákon, mint a délutáni tevékenységek során önállóan,
csoportokban, illetve közösen gyűjtöttek anyagot az iskola
tanulói. Életkori sajátosságait figyelembe véve különböző
program szerint haladt az alsó és felső tagozat lelkes
csoportja. A bálban bemutatásra került az alsó tagozatosok
farsangi műsora, a felső tagozatos diákok közül az 5.
osztályosok egy bálnyitó jelenetet adtak elő, a 8. osztályosok
pedig
nyitótáncot,
keringőt
tanultak
az
eddigi
hagyományokhoz igazodva, mellyel nagy sikert arattak. A
szülői munkaközösség fogta át szervező munkájával a
rendezvényt, a szülők pedig sütöttek, díszítettek, enni- és
innivalóról gondoskodtak. A bál fő eseménye a nyitótánc
mellett a jelmezes felvonulás volt. Csoportos jelmezzel
készültek az osztályok, de sok ötletes, egyéni bemutatkozót is
láthattak a résztvevők. A zsűri két kategóriában hirdetett
helyezést, sőt még különdíjat is átadott. Természetesen a
tombolahúzás sem hiányzott ezen az estén. Nagy izgalom
közepette vállalkozók és szülők által felajánlott ajándékokat
lehetett megnyerni a szerencsejegyekkel. Nagy volt a
vigadalom, a jókedv és a tánc. Mindenki nagyon jól érezte
magát ezen az estén! Méltó zárása volt ez a rendezvény a több
hétig tartó munkának!
Hegedűsné Ivády Gabriella

Mindhárom pályázat még az előző Képviselő-testületek
döntése
alapján,
s
eredményes
munkájának
köszönhetően lett beadva, ezért köszönetünket fejezzük
ki mindannyiuknak, s elsősorban Fekete László néhai
polgármester úrnak, aki utolsó pillanataiban is minden
erejével e pályázatok sikeréért dolgozott. Köszönjük!

PPeettőőffiibbáánnyyaa K
Köözzsséégg 22001111.. éévvii kkööllttssééggvveettééssee
2011.02.15-én a Képviselő-testület elfogadta Községünk
2011. évi költségvetési előirányzatát, melynek főösszege
497.301 eFt, ebből 328.007 eFt-ot kívánunk elkölteni.
Beruházásokra, felújításokra 52.404 eFt jut, mely összeg
tartalmazza az óvodabővítés és iskolafelújítás pályázati
önerejét, rendezési terv felülvizsgálatát, a Vízmű épület
részfelújítását, gyermekorvosi rendelő tetőjavítását, az
iskola
kézműves
termében
parkettacserét,
haszongépjármű és fűkasza vásárlást, települési lépcsők
egy részének felújítását, az óvodába mélyhűtőláda
vásárlását. Támogatásokra 10.012 eFt-ot szavazott meg
a Képviselő-testület, ezen összegekből a településen lévő
társadalmi szervezetek, egyesületek, és a PKTK
Alapítvány részesül. Szociálpolitikai ellátásokra és egyéb
segélyekre 7.011 eFt az előirányzott összeg, mely
tartalmazza többek között a munkanélküli ellátások,
különféle támogatások önerejét, valamint az
önkormányzat által nyújtott segélyeket. 258.580 eFt-ból
gazdálkodnak az intézmények (óvoda, iskola, védőnő,
családsegítő, karbantartók) és a Polgármesteri Hivatal.
Ezek fedezik a személyi juttatások, a dologi kiadások, és
a szolgáltatások miatti kifizetéseket.
Juhászné Barkóczy Éva
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A legenda újraindul! Mi is az a legenda Petőfibánya
Sporttörténetében? A Teke Szakosztályról van szó. Ez az a
szakosztály, amely Petőfibánya színeiben sok sikert ért el a
múltban, és reményeink szerint a jövőben is! Jó emlékezni a
régi nagycsapatra. Tudomásul kell azonban venni, hogy régen
nagyobb lehetőségek voltak, amíg a bánya és a környék
üzemei termeltek, jobbak voltak az anyagi körülmények.
Ennek ellenére most már 2 éve, hogy mégis újraindult a
Tekecsapat sporttevékenysége. A csapat lelkesedése
határtalan, vezetésem alatt a csapat jól teljesíti a
követelményeket, amely meg is látszik az eredményeken. Jelen
állás szerint a nemzeti bajnokság 3. osztályában játszunk, az
NBIII. Észak-keleti csoportban. Az őszi forduló befejeztével
az 1. helyen végeztünk.
Balla László Teke Szakosztályvezető
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A petőfibányai Bányász Sportegyesület 2011. február 4-én
közgyűlést tartott, ahol Fehérvári Tamás sportelnök úr a
2010. évi beszámolóját terjesztette a megjelentek elé. A
közgyűlés a beszámolót nem fogadta el, ezért az elnök úr és a
vezetőségi tagok lemondtak tisztségükről. Fentiek miatt 2011.
február 9-én tisztújító közgyűlést tartottak, melyen a tagság új
vezetőséget választott a Sportegyesület élére.
Ügyvezető elnök: Dósa Johanna
Vezetőségi tagok: Gubis István, Juhász Péter, Kovács
Mihály, Ludányi Norbert és Rezes László
Társadalmi elnök: Juhászné Barkóczy Éva
A sportkörnél jelenleg 3 szakosztály működik:
Futball szakosztály két csapattal:
 ifjúsági csapat, vezetője: Kotrócz Gábor
 felnőtt csapat, vezetője: Török Gábor
Ökölvívó szakosztály, vezetője: Juhász László
Teke szakosztály, vezetője: Balla László
Aki szívén viseli a petőfibányai sportéletet és szívesen tesz
azért, hogy a Bányász Sportkör újra a megérdemelt helyét
foglalja el községünk életében, annak jelentkezését várjuk
egyesületünkbe tagként, hogy tagdíjával is támogassa
településünk sportéletének fellendülését.
Tagsági díj:
felnőtt: 2.000 Ft/év
gyermek és nyugdíjas: 1.000 Ft/év

A Fenyőfa utca útburkolatának állapota az út szélessége miatt,
illetve az arra közlekedők sebességtúllépésének is
„köszönhetően”
folyamatosan
romlik.
Lakossági
kezdeményezésre az elmúlt időszakokban több alkalommal is
megvizsgáltuk szakhatóságok bevonásával annak lehetőségét,
hogy megóvjuk az utca állapotát. Ennek eredményeképpen
forgalomrend-változást vezetünk be a következőképpen:
Behajtani tilos táblát helyezünk ki az Apci út három
útkereszteződésénél: 1) Apcról érkezőknek behajtani tilos a
Fenyőfa utcára, 2) az Apci útról behajtani tilos a Kállai utcára,
3) az Apci útról behajtani tilos a Bartók Béla utcára.
Ezáltal a Fenyőfa utcára csak a Selypi útról lehet behajtani. A
táblák kihelyezését követően kérjük a lakosságot, hogy
fokozottabb
figyelemmel
közlekedjenek
az
adott
útszakaszokon!
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A Képviselő-testület arról döntött az alakuló ülésén, hogy a
testület tagjai kapjanak egy-egy hordozható számítógépet.
Ennek beszerzését azért szavazta meg egyhangúlag a
Képviselő-testület, mert a bruttó 420.000,- Ft egyszeri
költséggel a továbbiakban évente körülbelül legalább
ugyanennyi megtakarítást érünk el azzal, hogy nem papíron
kerül ki a testületi anyag a képviselőkhöz, hanem elektronikus
formában, e-mailben. Ez az elkövetkező négy évben
megközelítően 1.500.000,- Ft megtakarítást fog eredményezni,
amit a település érdekében jobb célra is fel tudunk majd
használni. Internet-előfizetést a Képviselők nem kaptak, azt
mindenki saját maga fizeti. A netbook-ot a képviselői
mandátum lejártával vissza kell szolgáltatni. A képviselők a
netbook-ot csak a célnak megfelelően tudják használni,
ugyanis az eszköz kisméretű, kisteljesítményű számítógép,
amelyen nem lehet erőforrás-igényesebb programokat
futtatni, egyéb magánhasználatra ezért nem is célszerű
használni, csak kifejezetten a testületi anyagok tárolására,
illetve olvasására alkalmas. Ezáltal az élettartamuk is
várhatóan meghosszabbodik.
Juhászné Barkóczy Éva
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Kiadványunk terjedelmét, illetve tartalmát bővíteni kívánjuk.
Amennyiben Ön hirdetni akar, úgy lehetőséget biztosítunk
minden érdeklődőnek, hogy vállalkozásáról hirdetés jelenjen
meg következő számainkban. Hirdetésfelvétel a Polgármesteri
Hivatalban. A hirdetési díj Pénzügyön történő befizetését
követően a word formátumú hirdetést a következő e-mail
címre kérjük megküldeni: pbanyaje@t-online.hu
A Mi újság Petőfibányán? című időközi lapban a
hirdetés közzétételének díja:
A/5-ös méretben számonként 8.000,- Ft+ÁFA, A/6-os
méretben 4.000,- Ft+ÁFA, A/7-es méretben 2.000,Ft+ÁFA, A/8-as méretben 1.000,- Ft+ÁFA.
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Településünkön sajnos ismét megjelentek a trükkös tolvajok!
A magukat vas-, fémhulladék vagy egyéb eszközöket
felvásárlónak kiadó személyek csöngetnek be főleg idős
emberekhez. Mikor a kialkudott pénzt akarják kifizetni, akkor
„derül” ki a vevők számára, hogy csak nagy címletű bankójuk
van, így az ingatlan tulajdonosát megkérik, váltsa fel azt. A
gyanútlan ember alkalmi vendégei előtt veszi elő pénzét. Ezt
követően elterelik a figyelmét, s ez idő alatt elveszik teljes
megtakarítását. Majd a vevők hirtelen elállnak az üzlettől és
gyorsan távoznak. A bűnelkövetők mostanában szakosodnak
a trükkös módszerekre, többször megtévesztve főleg az idős
embereket. Az elkövetők különböző szolgáltató, illetve
önkormányzat munkatársainak adják ki magukat.
Van megoldás ellenük: Idegeneket ne engedjenek be a
lakásukba, kertjükbe! Főleg az egyedülálló, idős emberek a
fenti és hasonló ál-ajánlatokat ne fogadják el, a magukat
hivatalos személyeknek kiadóktól minden esetben kérjenek
igazolványt! Továbbá alkalmi vendégeiket soha ne hagyják
felügyelet nélkül!
További jótanácsok: Lehetőség szerint kerítésen át
kérdezzék meg az önökhöz becsengetőket jövetelük céljáról,
és mielőtt beengednék őket, bizonyosodjanak meg állításuk
valódiságáról. A tettesek általában a következő fals
történetekkel keresik fel a kiszemelt áldozataikat: - Tartoznak
az ott lakó egyik rokonának, és a kölcsönt szeretnék
visszafizetni, - zöldséget, szenet, fát árulnak, - vashulladékot,
papírt vásárolnak, - nyugdíjfolyósító intézettől eseti nyugdíjat
hoztak. Válasz trükkök: Ha rosszullétre hivatkozva idegenek
vizet kérnek, ajánlják fel, hogy értesítik a mentőszolgálatot. Ha
készpénzt akarnak önökkel felváltatni, javasolják a
legközelebbi pénztárgéppel rendelkező üzletet.
Figyeljék meg jól a személyeket, ruházatukat, különös
ismertetőjegyeiket, és jegyezzék fel a gépkocsijuk
rendszámát. Ha olyan telefonnal rendelkeznek, amiben
van fényképezőgép, készítsenek róluk és az általuk
használt gépkocsiról felvételt.
Ha településünkön gyanús idegeneket látnak, vagy
bűncselekmény
elkövetését
észlelik,
haladéktalanul
értesítsenek: 06-20-776-8097, vagy a polgárőrség vezetőjét:
Bun Elemér 06-30-621-1968. Ha egyik számot sem tudják
elérni, akkor a Hatvani Rendőrkapitányságot a 06-37342-244-es vagy a díjmentesen hívható 112, vagy a 107
telefonszámokon.
Nagy Endre
M
MII Ú
ÚJJSSÁÁG
G PPE
ETTŐ
ŐFFIIBBÁÁN
NYYÁÁN
N?? Petőfibánya Község
Önkormányzatának kiadványa – Kiadó: Petőfibánya Község
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