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Új szobrot kapott Petőfibánya 
 

 
 

2022-ben újabb emlékművel, szoborral gyarapodik 
Petőfibánya lakossága, melyet Pápai Zsolt 
adományozott a Petőfi altáró minden egykori dolgozója 
tiszteletére a bányanyitás 80. évfordulója alkalmából 
Petőfibánya Község Önkormányzatának.  
A szobor címe: „a Bányász”. A szobor hivatalos 
leleplezése 2022. szeptember 9-én lesz a Bányász 
Emlékparkban 16 órakor, melyre minden kedves 
lakosunkat nagy szeretettel várunk! 
A fenti képen maga Molnár Levente 
szobrász látható, a készülőben lévő 
szobor társaságában, még éppen a 
felület és a formák finomítása, 
csiszolása előtt. A szobrászról 
részletes információkat a  
https://www.molnarlevente.com 
tudhatnak meg. A lenti képen pedig a 
szobor egyik ikonikus eleme látható. 

 

Hényel Józsefné 

90 éves 
 

Hényel Józsefnét (született Kovács Anna) 90. 
születésnapján szívből jövő jó kívánságokkal 
köszöntötte Petőfibánya Község Önkormányzata.  
Annuska néni a jókívánságok mellé megkapta a 
Miniszterelnök Úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását. 
 
Annuska néni Jászárokszálláson született 1932. 
augusztus 24-én.  
1958 januárjában költözött férjével és kéthónapos 
kisfiával Petőfibányára. Otthon dolgozott 
bedolgozóként, sportnadrágokat varrt.  
1987-től éli a csendes nyugdíjas életét, kedvenc 
időtöltése keresztrejtvényfejtés, illetve a televíziózás.  
Három unokája van, menye naponta látogatja. 
 
Annuska néni, további jó egészséget és örömteli 
szépkort kívánunk! 

https://www.molnarlevente.com/


 



Tudnivalók a 2022. évi 
népszámlálásról 

A népszámlálás egy időben, azonos 
tartalommal és egységes módszertani alapon 
végrehajtott, Magyarország teljes lakosságát 
érintő adatgyűjtés, mely kiterjed minden 
lakásra és személyre. A népszámlálás révén 
pontos és részletes képet kaphatunk hazánk 
népességének nagyságáról, demográfiai 
jellemzőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, 
nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és 
lakáskörülményeiről. 
 
A népszámlálás időtartama: Október 1. és 
16. között önállóan online lehet kitölteni a 
kérdőíveket. 
 
Október 17. és november 20. között: 
számlálóbiztosok keresik fel azokat a 
háztartásokat, amelyek október 16-ig nem 
töltötték ki online a kérdőívet. 
 
November 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél tehetnek ennek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik 
november 20-ig ezt nem tették meg. 
 
A népszámlálás eszmei időpontja 2022. 
október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló 
állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit 
megválaszolnunk. 
 
A népszámlálásban való részvételünk a 
népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk!  
Kérdőívet kell kitölteni mindenkiről, aki 
Magyarországon él; azokról is, akik 
átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig 
külföldön tartózkodnak; a külföldi 
állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 
Magyarországon tartózkodnak. Összeírásra 
kerül az ország területén minden lakás, lakott 
üdülő és lakott egyéb lakóegység (pl. 
hobbikert), közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézmény. Még az üresen álló 
lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.  
A KSH minden magyarországi lakcímre postai 
felkérő levelet küld szeptember utolsó 
napjaiban. A népszámlálás nem a 
bejelentettség szerinti, hanem a tényleges 
élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az 
adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül 
majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a 
felkérő levél nem névre szól, csak a lakás 
címe (házszámig) szerepel a címzésben. A 
felkérő levélben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett egy 12 jegyű 
belépési kód is található, ennek 
segítségével tudja minden háztartás 
önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet. 
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos 
intézményben lakók az intézmény vezetőjétől 
kapják meg a felkérő levelet. 
 
forrás és további információk:  
https://nepszamlalas2022.hu 

Megvalósított pályázatok 2022-ben 
 
Legutóbbi számunkban tájékoztatást adtuk a januárban beadott 
pályázatokról. Ezek nagy része sikeres volt, így a nyár végére már 
arról is beszámolhatunk, hogy több pályázat esetében megtörtént 
a megvalósítás is.  
Telepítették a 2016-ban elnyert Sportparkot az iskola előtti 
közpark jobboldalán. A 90 m2 területű C típusú sportpark 
eszközeinek részletes használati útmutatója megtalálható a 
www.petofibanya.hu oldalon az „Aktuális” mappában: „A 
szabadtéri sportparkok használatának részletes bemutatása, 
útmutatója” elnevezés alatt. A 74 oldalas tájékoztatót a Debreceni 
Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézete állította össze 
kifejezetten azok részére, akik a kondipark eszközeit céltudatosan, 
megfontoltan és főleg balesetmentesen kívánják hosszú távon 
használni. A használati útmutató a 8. oldaltól kezdődően 
részletesen bemutatja az összes sporteszközt, az azokon 
végezhető gyakorlatokat, továbbá javaslatokat ír elő az egyes 
gyakorlatok ismétlésének számára, idejére vonatkozóan. A 
feladatok leírása mellett képeken is láthatjuk, hogyan kell helyesen 
elvégezni a gyakorlatokat. A megvilágított Sportpark területét 
kamera is figyeli. 

Magyar Falu Program keretében 9.999.980 Ft-ot nyertünk egy új 
közösségi tér kialakítására. Építettünk egy pavilont az iskola előtti 
parkban. Ahhoz, hogy a pavilonban megpihenni vágyók 
megfelelőképpen oda tudjanak sétálni, a pavilonhoz vezető 
járdák építésére is nyertünk 3.998.324 Ft-ot. Az igazi munka 
azonban még csak most kezdődik! Ahhoz, hogy igazán 
közösségi tér alakuljon ki, a pavilonban és körülötte lesznek 
padok, új növényzet, hársfák, dísznövények, bokrok, kültéri óra, 
automata öntözőrendszer és még nagyon sok látványosság, 
amelyeket folyamatosan fogunk telepíteni. 
A szolgálati lakás felújítására elnyert 4.999.990 Ft-ból a Petőfi 
utca 1. I/2. szám alatt található pedagóguslakás lett felújítva. 
Teljesen megújult 14.997.996 Ft-ból a Hatvani utca hátsó 
szakaszának burkolata, a padka és az út egyik oldalán található 
csapadékvíz-elvezető árokmeder. 
Még 2021. évi pályázatnak köszönhetően újult meg a Liszt 
Ferenc utca teljes patkó alakú része, amely 19.999.951 Ft-ba 
került. 
A hosszú engedélyeztetési és előkészületi munkáknak 
köszönhetően elkészült végre a nyáron a még 2020-ban elnyert 
Selypi úti belterületi kerékpárút is. Erre a munkálatokra 
13.109.187 Ft állami támogatás állt a rendelkezésünkre.  
Az igencsak tetszetősre sikeredett kerékpárútszakasz nemcsak 
látványos, de nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedéshez is. 
A 2022. évi nyári önkormányzati diákmunkának 
köszönhetően a közterületek szépítésére 6 kiváló fiatal munkaerőt 
is foglalkoztathattunk ezen a nyáron. A rozsdás korlátok, régi 
padok festését Godó Brenda Gyöngyi, Hajdu Dzsenifer, 
Magyar Norina, Sebestyén Erik, Szabadi Pál és Tóth Dániel 
Norbert festette. Település érdekében kifejtett munkájukat 
ezúton is köszönjük, további tanulmányaikhoz pedig sok sikert 
kívánunk! 

https://nepszamlalas2022.hu/
http://www.petofibanya.hu/


 
 

 

Jótékonysági focitorna 
 

Július 23-án, szombaton volt az év legmelegebb napja – 
legalábbis Petőfibányán! A perzselő hőségben harmadik 
alkalommal lángolt fel az emberek szívében a szeretet és a 
segítőszándék: mintegy 600 fő részvételével került megrendezésre 
a III. Jótékonysági Focitorna a Tégy jót! Alapítvány 
szervezésében. Az egész napos rendezvényen igyekeztünk minden 
korosztály kedvében járni. A gyerekek számára 
ugrálóvárat, körhintát, kézműves 
foglalkozásokat biztosítottunk, valamint 
lehetőségük volt lovagolni, quadozni és 
élményautókázni egy gyönyörű VW Bogárral. 
Mindenki számára elérhetővé tettük az 
automata tekepályánkat, meglátogathatták 
Szekeres Norbert ökölvívót és tanítványait 
egy nyilvános edzés keretében, kipróbálhatták 
a kosárfonást vagy szánhattak tíz percet saját 
egészségükre a Magyar Rákellenes Liga 
helyi szervezetének közreműködésével. A 
standokon ételt, italt, édességet és játékok 
sokaságát lehetett kapni, vagy éppen kézműves 
sajtokból válogathattak az érdeklődők Bodor 
Gyusziék Mekkentő Gazdaságának 
kínálatából. Szalatnai Anett pedig 
fantasztikus, cserépből készült focibabucikkal 
mutatta be Netti Világát. A TV2 Exatlon című 
műsorából ismert Kása András „Fater” és 
Somhegyi Krisztián műugró magyar bajnok 
közönségtalálkozó keretében örvendeztette 
meg a rajongókat, miközben felnőtt és szenior 
kategóriában összesen 18 csapat nevezésével 
zajlott a focipályán a kispályás labdarúgó torna.  
Az egész napos foci mellett a nap csúcspontját a Ferencvárosi 

Torna Club öregfiúk csapatának 
pályára lépése jelentette. A 
Petőfibányai Bányász „all-star” 
csapata elleni gálamérkőzésen 3:3-as 
döntetlen eredmény született 
(Gólszerzők: Berki Tamás 2, Szluka; 
illetve Nicsenko, Nagy G., Holló) 

 

 

A korábbi két jótékonysági focitornához képest jelentős 
előrelépésnek számított, hogy immár a Tégy jót! Petőfibánya 
Fejlődéséért és Lakóiért Alapítványon keresztül sikerült 
megszervezni az eseményt. Az alapítványnak a Zagyvaság 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületen keresztül lehetősége 
nyílt LEADER pályázat benyújtására, amelynek köszönhetően a 
rendezvény lebonyolításához új eszközöket tudtunk beszerezni és 
a költségek jelentős részét vissza nem térítendő támogatásból 

finanszírozhattuk. A focitorna 
legfontosabb célja volt, hogy a 4 éves Kiss-
Nagy Zsombor gyógykezelését és a 47 
éves Zimmermann István „Zimi” 
(képünkön a győztes kupával, készítette Soós 
Tamás) felépülését támogathassuk.  
Büszkék vagyunk Rátok, hiszen 
részvételetekkel mindkét támogatott 
részére jelentős összeget tudtunk a tornát 
követően átadni. Köszönjük nektek, 
ismét tettünk valamit egy jobb világért! 

 

Kispályás focitorna eredményei: 
Felnőttek: 1.OKTAT 60-Karifa; 2. Portugálok; 
3. Márió Fitness; Gólkirály: Buzma Sándor 
(OKTAT 60-Karifa); Legjobb kapus: Vastag 
Levente (Márió Fitness); Legjobb 
játékos: Zimmermann Bence (CNC-EVO-FC) 
 

Szeniorok: 1. Fehérvári Team; 2. Pásztói 
öregfiúk; 3. Hamiskártyások;  
Gólkirály: Baranyi Richárd (Fehérvári Team); 
Legjobb kapus: Szeles Gábor (Pásztói 
öregfiúk); Legjobb játékos: Szeles Krisztián 
(Fehérvári Team) 
 

Balázs Gábor  
Tégy jót! Alapítvány kuratóriumának elnöke 
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