MI ÚJSÁG
PETŐFIBÁNYÁN?
2010. november
I. évfolyam 1. szám

Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Petőfibánya Község
Önkormányzatának
1990-1992 és 1994-2010.
ciklusidőszakban tisztséget betöltő
Polgármestere,
Fekete László
2010. október 9-én
hosszú betegség következtében
57 éves korában elhunyt.
Búcsúzni az életben sokszor még rövid időre sem könnyű,
véglegesen pedig különösen nehéz, szinte lehetetlen. Mégis, a
verses gondolatok és a némán, magunkban elmondott
fohászok mellett az emlékezés, most elvesztett szerettünk
még élénk emlékének felidézése – ha csak néhány gondolat
erejéig is -, de helyet kér magának.
Nehéz pontosan meghatároznunk, hogy mit is jelentett
számunkra Fekete László. Biztos, hogy mindenkinek van
legalább egy személyes története, meghatározó emléke Róla.
Ha életének legfontosabb és legmeghatározóbb tulajdonságait
szeretnénk megkeresni, akkor leginkább a hűség, a tisztesség,
de főként a kötelességtudás, ami elsőként eszünkbe juthat.
Nem riadt meg a feladatoktól, hanem alaposan rákészülve,
utánanézve mindennek, maximális elszántsággal végre is
hajtotta azokat.
Fekete László Ecséden született 1953-ban, itt járta általános
iskoláját, s a Bajza Gimnázium elvégzését követően rádió és
televízió műszerészként dolgozott Petőfibányán. Előkészítője
a település önállóságának, majd annak első tanácselnöke, s
közel 20 éven át polgármestere.
Nyilván nem lehet véletlen, hogy amikor a Petőfibányaiak
eldöntötték, önálló települést alakítanak, akkor ennek a
küzdelemnek az élére olyan embert kerestek és bíztak meg,
mint Fekete László, aki 2009-ben megkapta „a köz
szolgálatáért érdemrend” arany fokozatát.

Nagyon sokat küzdött, de mindig a köz érdekéért, azért, hogy
mindenkinek jobb legyen. Szerény volt, puritán a
végtelenségig. Annyira fontos volt a feladat, hogy sem a
szabadságot, sem a betegséget nem engedte meg magának az
elmúlt húsz év során.
A Petőfibányaiak sosem kételkedtek, valahogy ösztönösen
bíztak Benne. Közismert volt, hogy oroszlánként küzdött
Petőfibánya érdekeiért. Hite és igazságérzete reménytelennek
tűnő ügyeket is megmentett. Ha végigment a településen,
Neki minden épületről volt története, ismerte a fákat,
bokrokat, tele volt tervekkel. Munkája eredményét, keze
nyomát még hosszú éveken át őrzi minden. Kitörölhetetlenül
örökre beírta magát a település történelmi aranykönyvébe.
Nagyon magasra tette a mércét, s amit örökül hagyott, annak
ápolása és gyarapítása az itt élők mindenkori kötelessége.
Olyan felelősen gondolkodó ember volt, aki az élete árán is
végrehajtotta a rábízott feladatot.
Amikor kiderült, hogy mekkora a baj, nem engedte, hogy
betegnek lássák, azt pedig főleg nem, hogy sajnálják. Sőt,
minden feladatot továbbra is pontosan, precízen teljesített
hatalmas önfegyelemmel.
Fekete László Petőfibánya örökös polgármestere, a köz
szolgálatának példaképe.
Szavai, tettei, iránymutatásai mindig bennünk élnek majd!
Búcsúzunk Tőle, de ígérjük, mindig velünk marad a
szívünkben.

Kedves petőfibányai Lakosok!
Petőfibánya Polgármestere és a Képviselő-testület üdvözli Önöket a „Mi Újság Petőfibányán?” című lap 1.
számának megjelenése kapcsán. Megragadva ezen ünnepi alkalmat megköszönjük, hogy szavazatukkal
hozzásegítettek bennünket, hogy az elkövetkező négy évben községünk életében befolyással bírjunk.
Újságunk létrehozásával szeretnénk azt az űrt kitölteni Petőfibánya életében, hogy a lakosság a településen
zajló eseményeket megismerje, együtt éljen vele, és az újságban megjelenő információk birtokában jobbító
javaslatokkal segítse a megválasztott Polgármester és a Képviselő-testület munkáját.
Petőfibánya életében 2010. október 3-án teljes megújulás következett be. 20 év után új polgármestere lett a
településnek és az új Képviselő-testület tagjai is kivétel nélkül az előző ciklusokban még nem dolgozó
állampolgárok lettek.
Polgármester:
Juhászné Barkóczy Éva
Alpolgármester: Székelyné Szécsi Judit
Képviselők:
Ambrus Zoltán
Mizser László
Nagy Katalin
Papp Tamás
Ruzsom Lajos
A Képviselő-testület egy kötelező, Pénzügyi
Bizottságot hozott létre az alakuló ülésén.
Elnök: Ruzsom Lajos. Tagok: Mizser László,
Papp Tamás. Külsős tagok: Bodáné Kókai Ilona,
Dorner Gábor.

A
2010.
évben
kötelezően
megtartandó
Közmeghallgatás időpontja: 2010.11.17. 18.ºº óra.
A 2010. évben tervezett Képviselő-testületi ülések
időpontjai:
2010. november 10. 16ºº óra
2010. december 15. 16ºº óra

A polgármester, az alpolgármester és a képviselők
tiszteletdíjainak összegét az alakuló ülésen az 1994. évi
LXIV. törvény – a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról
–
szerint
a
Képviselő-testület
megszavazta.
Juhászné Barkóczy Éva

P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L ÜGYFÉLFOGADÁSA
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
8,00 – 12,00-ig
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
8,00 – 12,00-ig
l3,00 – 16,00-ig
ÜGYFÉLFOGADÁSI SZÜNNAP
8,00 – 12,00-ig
13,00 – 16,00-ig
8,00 – 12,00-ig
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

ADÓHATÓSÁG ÜGYFÉLFOGADÁSA: KEDD
CSÜTÖRTÖK

Tisztelt Vállalkozók!
Ezen kiadványunk terjedelmét, illetve tartalmát bővíteni
kívánjuk. Amennyiben Ön hirdetni akar, úgy lehetőséget
biztosítunk minden érdeklődőnek, hogy vállalkozásáról
hirdetés jelenjen meg következő számainkban.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal. Jegyző

l3,00 – 16,00-ig
8,00 – 12,00-ig,

13,00 – 16,00-ig

Mi újság Petőfibányán?
Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa –
Kiadó: Petőfibánya Község Önkormányzatának
képviseletében Juhászné Barkóczy Éva polgármester –
Főszerkesztő: Dr. Gyirán Viktor jegyző – Szerkeszti:
Szerkesztőbizottság – Nyomda: DTPeRINT Bt.
Szombathely - Megjelenik 1500 példányban

Mini Manó Óvoda hírei
E tanévtől minden csoportunk vegyes életkorú
gyermekek közössége. Az óvodába a felvétel folyamatos,
minden óvódás korú gyermeket szeretettel várunk!
Rendszeres események:
Totyogó- klub: Minden második hét hétfőjén,
16.30-kor a régi óvodában várjuk azokat a piciket és
szüleiket, akik szeretnének közös játékkal, ismerkedéssel
felkészülni az óvodás életre.
Néptánc gyermekeknek: Minden csütörtök
délután, 15.30-tól várjuk a gyermekeket hivatásos
néptánc-pedagógus irányításával. Térítés: 2.000,Ft/fő/hó, testvéreknek 1.500,- Ft Ft/fő/hó.
Étkezési térítési díj befizetés: minden hónap 10-e utáni
első két munkanap, a gazdasági irodában.
Martinkovics Sándorné

Petőfi Sándor Általános Iskola hírei
A Petőfi Sándor Általános Iskola 2010. szeptember
1-jén 149 tanulóval kezdte el a 2010-2011. tanévet. A
Képviselő-testület 2010. szeptember 15-én döntött az új
igazgató személyéről. A 4 fő pályázó közül Hegedűsné
Ivády Gabriella kapott bizalmat, aki Pappné Lipták
Edit igazgatóhelyettes segítségével irányítja az
intézményt.

A TANÉV RENDJE
A tényleges tanítási napok száma: 183 nap.
2010. szept. 1-től 2011. jan. 14-ig. Első félév
2011. jan. 14. Osztályozó értekezlet
2011. jan. 17. Értesítés a félévi eredményekről
2011. jan. 17-től jún. 15-ig Második félév
2011. jún. 15. Utolsó tanítási nap
2011. jún. 18. Évzáró, ballagás

Szünetek rendje:

2010. dec.22-tól - 2011. jan.2-ig Téli szünet
2010. dec. 21. Szünet előtti utolsó tanítási nap
2011. jan. 3. Szünet utáni első tanítási nap
2011. ápr. 21. -26. Tavaszi szünet
2011. ápr. 20. Szünet előtti utolsó tanítási nap
2011. ápr. 27. Szünet utáni első tanítási nap

Szülői fórumok:

2011. jan. 24 – 28-ig. Osztály szülői értekezlet
2010. nov.10. Nyílt nap
2010 nov. 21. Fogadóóra
2011. április. 14. Nyílt nap
2011. április 18. Fogadóóra

Hegedűsné Ivády Gabriella
A
Petőfi
Sándor
Általános
Iskola
Szülői
Munkaközössége 2010.12.10-én, 1400-1700 óráig tartja
hagyományos Luca napi vásárát. A karácsonyi
hangulatú rendezvényen szép ajándékokat, tetszetős
dísztárgyakat kínálunk az érdeklődőknek. A vásáron
befolyt összeggel az osztályok gyermekprogramjait
támogatjuk. Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!
Ruzsomné Németh Anna

A Petőfibányai Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
FELHÍVÁS!
A Karácsony közeledtével újra ruha- és játékgyűjtést
szervez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
Szívesen fogadok jó állapotban lévő gyermekruhákat
és még használható játékokat, amiket a rászoruló
gyermekekhez juttatok el Karácsony előtt. Kérem
adományaikat 2010.12.15-ig adják le a Szolgálatba annak
érdekében, hogy időben a Karácsonyfa alá
kerülhessenek az ajándékok.
Segítségkérés módjai:
Személyesen: 3023 Petőfibánya, Akácfa út 1. (a volt
Gyermekorvosi Rendelő régi „fertőző beteg bejárója”)
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, szerda: 7:30-12:00.
kedd, csütörtök: 12:30-16:00
péntek: 7:30-12:00; 12:30-13:30
telefonon: 37/587-062
Fekete-Novák Emese

Petőfibányai Bányász Sportkör
Az 1946-ban alakult Petőfibányai Bányász Sportkörnek
jelenleg 3 szakosztálya működik: labdarúgó, teke és
ökölvívó szakosztály. Labdarúgó csapatunk a Megye II.
Bajnokságban vesz részt. A felnőtt csapat teljesítménye
jelen pillanatban elég hullámzó. Az ifjúsági csapat a
2009/2010-es bajnoki évben megszerezte az első helyet,
idén is nagyon jól szerepelnek, újból esélyesek a bajnoki
cím elnyerésére. Az ökölvívó szakosztályunkhoz egyre
több fiatal sportoló csatlakozik. A versenysportolóink
mellett, a sportolni vágyó fiatalság is részt vesz az
edzéseken.
Kimagasló
eredményeink:
Serdülő
korcsoportban országos bajnokságon Lakatos Vitold és
Nagy
Kristóf
bronzérmet
szereztek,
Junior
korcsoportban országos bajnokságon Lakatos Enrico
bronzérmet szerzett. Pályafutását figyelemmel kísérik,
hosszabb távon a válogatott keretben is számítanak rá.
Kimagasló teljesítményt nyújt Szekeres Norbert, aki
profiként tevékenykedik tovább. Felkészülési munkáit
Juhász László irányítja.
Fehérvári Tamás

Polgármesteri Hivatal hirdetménye
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör
betöltésére keres középfokú pénzügyi végzettségű
munkatársat 6 havi próbaidő kikötésével önkormányzati
gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok
ellátására. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján történik. A munkakör betöltéséről a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt. Az elbírálásnál előnyt élvez a Word
és Excel magas szintű felhasználói ismerete. A
jelentkezőket a Polgármester és a Jegyző személyesen is
meghallgatja. Az állás betöltésének kezdő időpontja: 2010.
december 01.
Dr. Gyirán Viktor

Petőfibánya Község Önkormányzata és a Petőfibányai
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 2010. október
22-én megemlékezést tartott a Művelődési Ház melletti
szabadtéri

színpadon az

1956-os

forradalom és

szabadságharc 54. évfordulója, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltása alkalmából. A köszöntőt
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató mondta, az
ünnepi műsort pedig a Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulói adták elő.

Házasságot kötöttek 2010-ben

Bryla Krisztián & Juhász Krisztina
Kiss Krisztián & Péter Gyöngyi
Torják Krisztián & Antal Andrea
Szabó Lajos & Lamos Irén
Gyalog Péter & Czura Diána
Török László & Nagy Katalin
Anyakönyvvezetők

Petőfibánya Vöröskereszt
Alapszervezete
2010.11.16-án (kedd) 9ºº órától 12ºº óráig VÉRADÁS
lesz a Művelődési Házban. Kérjük minél többen
jelentkezzenek. Aki vért ad, az három betegen segíthet!
2010.11.09-12. (kedd-péntek) 8ºº órától 16ºº óráig a
Vöröskereszt az elmúlt évekhez hasonlóan ruhaosztást
tart a volt Novum helyiségében.
Kotrócz Józsefné

Tájékoztató helyi adókról
Községünkben három adónemben vet ki adót az
önkormányzat a vállalkozókra. Iparűzési adó: 1 %,
építményadó: 450,-Ft/m2/év, telekadó: 100,-Ft/m2/év.
Lakossági adót nem szed önkormányzatunk. Az
adókötelezettséget és annak változását 15 napon belül kell
írásban bejelenteni az adóhatósághoz, kivéve a gépjármű adásvételt, melyet az Okmányirodánál kell bejelenteni. 2010. évi
adófizetési határidő: Iparűzési adófeltöltési kötelezettség
fizetési határideje: 2010. december 20. A kettős könyvvitelt
vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak
az adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki
kell egészítenie. E rendelkezés csak arra az adózóra
vonatkozik, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves
szinten számított árbevétele meghaladta az 50 millió forintot.
Petőfibánya Község Adóhatósága

Rendőrségi tájékoztató
Nagy Endre r.tzls körzeti megbízott minden hónap
második hetének pénteki napján 10-12 óra között
fogadó órát tart a Polgármesteri Hivatal épületében.
Tel.: 0620/776-8097., Sürgős esetben: 0637/342-244
(Hatvani Rendőrkap.), díjmentesen hívható: 112, 107.
Nagy Endre

Védőnői Szolgálat
Tanácsadás rendje:
Várandós tanácsadás. Kedd 9-12-ig
Első jelentkezés telefonos időpont egyeztetéssel
Csecsemő és kisded tanácsadás
Védőnői: Szerda 9-11-ig
Orvossal: Szerda 11-12-ig
Telefon: 37/387-489 és 70/334-7828

Újszülötteink 2010-ben
Gábor Rebeka
2010.01.25. (Sajti Ilona)
Gilián Milán
2010.01.27 (Laczkó Anikó)
Bangó Mihály
2010.02.12 (Juhász Éva)
Kiss Klaudia Mária
2010.02.28. (Smid Tímea)
Krecsmarik Ádám
2010.03.03. (Gyüre Melinda)
Berki Adrián
2010.03.09. (Nagy Brigitta)
Beleznai Botond
2010.03.14. (Harmos Hajnalka)
Sümegi Boldizsár
2010.03.29. (Lehotai Edit)
Godó Korina
2010.04.18. (Ács Krisztina)
Dancsok Szpartakusz Achilles 2010.04.19. (Hornyák Bettina)
Kiss Botond
2010.05.02. (Tóth Kinga)
Kiss Adrien
2010.05.20. (Péter Gyöngyi)
Fekete Botond
2010.05.23. (Valkó Melinda)
Verebélyi Balázs
2010.08.10. (Szita Klaudia)
Orosz Donát
2010.08.15. (Orosz Klaudia)
Kele Dorina
2010.08.18. (Dobrocsi Marianna)
Bryla Dániel
2010.09.11. (Juhász Krisztina)
Szabadi Máté
2010.09.19. (Luda Réka)
Szabó Krisztofer
2010.09.24. (Orosz Renáta)
Madlena Nóra
2010.09.28. (Csépe Nikoletta)
Gyalog Benjamin
2010.10.10. (Czura Renáta)

Városi Marianna

