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„Petőfibánya 
Község 

Díszpolgára” 
2021-ben 

 

A „Petőfibánya 
Község 
Díszpolgára” cím 
adományozásának 
rendjéről szóló 
14/2011. (IV.21.) 
önkormányzati 
rendelet alapján 
2021-ban 
„Petőfibánya 

Község 

Díszpolgára” posztumusz címet Koruhely Jánosné – 
Vígh Anna (1930 -2007) kapta. Tiszafüreden született 1930. 
december 21-én. A polgári iskolát Tiszafüreden végezte, 
Miskolcon érettségizett. Biológia-kémia szakos tanári 
diplomáját 1952-ben vette át. Petőfibányára házasságkötése 
után került 1954-ben. Az áltanos iskola igazgatójának 1955-
ben nevezték ki, mely tisztséget 30 éven át, egészen nyugdíjba 
vonulásáig töltötte be. Munkájáért 1972-ben a „Munka 
Érdemrend arany fokozat” kitüntetésben részesült.  
Emléke örökké velünk marad, Anna néni, köszönjük, amit 
mindannyiunkért tett! 
 

A Képvisel-testület a „Petőfibánya Község Díszpolgára” 

címet Papp János részére adományozta. 1937. november 2-
án született Pernyepusztán. 12 évesen lett a bányász zenekar 
tagja. 1957-59. között a budapesti katonai zenekarba is 
bekerült. Zenei pályafutását 1949-től egészen 1989-ig 
folytatta. Ennek elismeréseként kapott Göncz Árpád 
köztársasági elnöktől a „Zenéért Ezüst koszorús” oklevelet. A 
bányász zenekar a hosszú évtizedek során többször is 
megszűnt, amit 
társai segítségével 
mindig újraindított, 
a legnehezebb 
években vezényelte 
is a Petőfibányai 
Bányász 
fúvószenekart.  
 
Papp János, Jani 
bácsi most töltötte 
84. születésnapját, 
amihez szívből 
gratulálunk, Isten 
őrizze meg sokáig 
közöttünk!  

 

Megújult a 

gyermekorvosi 
rendelő 

 
Még 2020-ban 
nyert az 
Önkormányzat 
Magyar Falu 
Program keretében 
meghirdetett 
Orvosi rendelők 
fejlesztése – 2020 
című, MFP-
HOR/2020 
kódszámú pályázati kiíráson 4.999.417 forintot. Ebből az 
összegből megvalósult a gyermekorvosi rendelő 

fűtésrendszerének teljes cseréje, korszerűsítése, ezen felül 
teljes belső felújítást, festést kapott. A gyermekorvosi 
rendelő hivatalos átadó ünnepsége 2021.09.22-én volt, ahol 
dr. Rüdigerné Harmat Enikő helyettesítő gyermekorvos, 
Juhász Péter polgármester és Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselő mondott ünnepélyes beszédet. 

 
Elkészült a teljes Apci út 

 
A Belügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújtott 
be pályázatot az Önkormányzat 2020 júniusában bruttó 
17.805.777 Ft összegben az Apci út első felének felújítása. 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
pályázathoz 2.670.867 Ft önerőt biztosított a 
költségvetésében. Az Apci út első felének felújítására 
19.999.951 forintot fizettünk ki a Kivitelezőnek, ezen felül a 
tervek s a 
műszaki 
ellenőr 
részére 
még 
300.000 Ft 
önerőt.  
 
 
Az út 
ünnepélyes 
átadója 
2021.11.08-
án volt. 



 

 

Vigadtunk és Bányász Emléknapot tartottunk… 
 
2021-ben kicsit fenntartásokkal, ám annál nagyobb kedvvel látott 
hozzá a település a hagyománnyá vált rendezvények 
szervezéséhez. Ebben az évben a Petőfibányáért Egyesület volt a 
legfőbb megálmodója és kezdeményezője, sőt támogatója a 
rendezvénynek, ugyanis nemcsak az Önkormányzat, de az 
Egyesület is nyert támogatást, melynek köszönhetően több napos, 
színes programokkal bővített Vigadalmat és Bányász Emléknapot 
tudhatunk magunk 
mögött. A sok 
program és a kevés 
hely miatt a teljesség 
igénye nélkül csak 
képekben emlékezünk 
meg a nagy nézőszámú 
eseményekről, 
fellépőkről. A képeket 
Petre Krisztián, Gál 
Attila és dr. Gyirán 
Viktor készítette. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy 

szeretettel 
várunk 

mindenkit 
jövőre is! 

 
       
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petőfibánya 
Községi 
Önkormányzat, 
 
Petőfibányai 
Kulturális és 
Testnevelési 
Közalapítvány, 
 
Petőfibányáért 
Egyesület 



Ajándékmaszkok érkeztek Petőfibányára 

 
 

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt november 1-jétől ismét 
kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a közösségi 
közlekedési eszközökön, illetve javasolt minden olyan helyen, 
ahol többen is megfordulnak. A Polgármesteri Hivatalban is 
kértük, hogy a lakosok – elsősorban saját védelmük érdekében – 
az ügyintézés alkalmával viseljenek maszkot.  
A védekezés megkönnyítése érdekében Srej Józsefné Manyika 
(korábbi iskolaigazgatónk) közbenjárására egy Pest megyei cég 
ingyen 4320 db FFP2 típusú maszkot ajándékozott az 
Önkormányzatnak, melynek piaci értéke 1.200.000 Ft. A cég nem 
járult hozzá neve közléséhez, az adományt nagy tisztelettel 
köszönjük nekik! A maszkokat az önkormányzati intézmények, 
orvosi rendelők dolgozói fogják használni.  
Kedves Manyika, nagyon szépen köszönjük a segítséget! 

 

A Petőfibányai Bányász SK hírei 
 
A Bányász új vezetősége egyértelmű célként 
tűzte ki a felnőtt csapat 2021/2022-es 
bajnoki címét és a megyei II. osztályba való 
visszajutást. Az őszi szezon végeztével 
kijelenthetjük, hogy jó úton járunk. A csapat 
veretlenül vezeti a bajnokságot, és a 4 hazai 

meccsen elért 46:0-ás gólkülönbség magáért beszél. A hangulat 
remek az öltözőn belül, a fiatalok és az idősebbek megtalálták a 
közös hangot, és amire különösen büszkék lehetünk, hogy a 24 
fős keretből mindössze 4 játékos nem petőfibányai kötődésű. 
Hosszú távú céljaink között szerepel a nem is olyan rég még 
kiemelkedően sikeres utánpótlás helyreállítása. Első lépésként egy 
országosan is elismert válogatott sportolóval, Berkes Lászlóval 
és az általa hozott új mentalitással próbálunk minden támogatást 
megadni a focizni vágyó gyerekeknek. Ennek eredményeként 14 
új kis labdarúgót igazoltunk az U7, U9, és U11-es korosztályos 
csapatainkba, egyre több mosolygós kissrác tűnik fel az edzéseken 
és a hétvégi Bozsik-tornákon. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
szülők hozzáállását és segítségét! Együtt sokkal könnyebb!  
A szülők mellett nagyon fontos megemlíteni, hogy a sikeres 
félszezon egyik titka, hogy a csapat támogatói köre is egyre bővül. 

A PKTK és az 
Önkormányzat 
mellett már Dóra 
Adriána (Papagáj 
kisbolt), Szabó 
Attila (Garázsbolt), 
Fehérvári Tamás 
(Fehérvári Team 
Kft.), Nagykantin 
söröző, Czímer 
Gábor (Melódia 
ABC Lőrinci) is 
támogatják a csapatot 
a siker felé vezető 
úton! Köszönjük 
Nektek és kellemes 
ünnepi időszakot 
kívánunk! 
Találkozunk tavasszal 
a pályán! 

Hajrá Bányász! 

7,5MegaWatt teljestményű NAPERŐMŰ épül  
Petőfibányán 

 
 

Petőfibánya belterületén a 366/1 helyrajzi szám alatti, 15 hektáros 
ingatlant megvásárolta a Szalamandra Sure Faith House Kft. A 
cég a területen egy egybefüggő napelemparkot épít, amely 
teljesítménye 7,5 MW. A tervek elkészültek, az engedélyeket 
beszerezték, ezért elkezdődtek az építési munkálatok. A kivitelező 
szerint májusra elkészül a napelempark. A próbaüzem után 25 
évig szolgáltat majd megújuló energiát az országos 
villamosenergia-hálózatba. Településünket erősíti az 
értékesítésből származó helyi iparűzési adó. Büszkék 
lehetünk arra, hogy Petőfibánya is tetemes részt vállal a CO2-
kibocsátás csökkentését előirányzó EU-s törekvésekből és újra az 
energiaszektor részeseivé válunk. Köszönjük a beruházónak, hogy 
hosszútávú terveit Petőfibányán valósítja meg! Jó szerencsét! 
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