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Búcsú a petőfibányai ökölvívó-bajnoktól 
 

Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet.  

Csak az hal meg, kit felednek,  
Örökké él, kit igazán szeretnek. 

Kosztolányi Dezső 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Juhász László 
Petőfibánya Sportlegendája hosszan tartó súlyos 
betegség után 67 éves korában 2019. július 25-én 
elhagyta a földi ringet. 
1951. november 29-én született Pásztón. Ötgyermekes 
család középső gyermeke volt. Már gyermekkorában 
nagyon érdekelte a sport, főleg az ökölvívás. Szülei nem 
ellenezték effajta érdeklődését, mellette álltak, a maguk 
módján segítették sportpályafutásának beindulását, és 
nem hiába, hiszen az egész élete a sport, azon belül is az 
ökölvívásról szólt. Szerelmese lett ennek a sportágnak, 
ami élete végéig tarott. Ebben óriási szerepet játszott 
néhai Bérces József, aki edzőként megtanított neki az 
ökölvívásról mindent. Versenypályafutása során végig 
ott volt a ring sarkában, hitt benne, a nehéz 
időszakokban bátorította, fegyelemre és alázatra 
tanította. Szorgalma és kitartása már 19 éves korában 
elnyerte jutalmát, hiszen 1970-ben a Budapesti Junior 
Magyar bajnokságon aranyérmet nyert, majd még ebben 
az évben Miskolcon, az első Junior Ökölvívó 
bajnokságon újra a legcsillogóbb érem tulajdonosává 
vált, Európa-bajnok lett.  
1973-ban már felnőttként a Belgrádi Európabajnokság 
bronzérmese és a Berlini Nagydíj aranyérmese lett. 
Ebben az évben Őt választották az év ökölvívójának. 
1974-ben felnőtt magyar bajnoki címet szerzett, majd 
részt vett a Havannai világbajnokságon, ahol a 
selejtezőben a későbbi világbajnoktól kapott ki.  
1976-ban, 1977-ben és 1978-ban zsinórban magyar 
bajnoki címet nyert, 1978-ban még mellé különdíjként a 
legtechnikásabb versenyzői díjat is átvehette. Még ebben 
az évben részt vett a Belgrádi világbajnokságon, majd a 
Belgrád Nagydíj felnőtt aranyérmese lett.  
1978-ban újra Őt választották az év ökölvívójának. 
1969-1978. között tagja volt a Magyar Ökölvívó 
Válogatott csapatának, 1973-1978-ig Ő volt a válogatott 
csapatkapitánya. Már felnőttfejjel a Testnevelési 
Főiskola edzői szakán diplomát szerzett, amit később 
kamatoztatott, mint edző.  

 
Az aktív pályafutást követően ökölvívóedzőként 
dolgozott Petőfibányán szinte az utolsó leheletéig, ahol 
nagyon sok kiváló ökölvívót nevelt ki. Nagyon szerette 
az edzői munkát, komolyan vette és szigorú volt, 
következetes, és megkövetelte a fegyelmet az edzések 
alatt, de „tanítványai” – ahogy Ő nevezte az 
ökölvívótanoncokat – mégis nagyon szerették. 
Keményen megdolgoztatta Őket, és voltak is 
eredmények ennek hatására. Ő nem kapott pénzt azért, 
hogy edzhesse a fiatalokat, Neki a jutalom ezért a 
munkáért a gyerekek szeretete volt, és az eredmények.  
Az edzői munka mellett kedvenc hobbija a horgászat 
volt, a petőfibányai horgásztónál állandó helye volt, de 
szívesen billiárdozott is barátaival.  
A Heves Megyei Közgyűlés 2002-ben a Heves Megyéért 
Kitüntető díjjal jutalmazta Juhász László ökölvívó 
bajnokot. 2014-ben Petőfibánya Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete „Petőfibánya 
Díszpolgára” címmel tüntette ki.  
Sportolóként a legmagasabb elismerést az junior 
Európa-bajnoki címet nyerte el, hosszan tartó súlyos 
betegségét olyan kitartással, alázattal, és élni akarással 
viselte, hogy ebben a kategóriában olimpiai aranyéremre 
is jogosult lehetett volna. Búcsúzunk Tőle, de ígérjük, 
mindig velünk marad a petőfibányai ringben! 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete Juhász Lászlót saját halottjává 
nyilvánította. 

 
"F ö l d i   u t a m   v é g é h e z   é r t e m, 

D e   h i s z e m ,   h o g y   n e m   h i á b a   é l t e m. 
A m i t   r á t o k   h a g y o k, 

t a l á n   s e m m i s é g, 
S z e r e t e t,   b e c s ü l e t,   e m b e r s é g,   t i s z t e s s é g." 



 

Tündök Sándor 90 éves 
 
 

 
 

Tündök Sándort 2019.06.24-én, 90. születésnapján szívből jövő 
jó kívánságokkal és egy üveg borral köszöntötte Petőfibánya 
Községi Önkormányzat nevében Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester és dr. Gyirán Viktor jegyző. A jókívánságok mellé 
megkapta a Miniszterelnök úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását.  
Tündök Sándor élete nagy részét Pécsett töltötte, ott dolgozott 
vegyészmérnökként. 2007-ben költözött Petőfibányára testvére 
lányához. Utóbbi években már nehezen mozog, fájnak a lábai, 
kijárni is csak ritkán tud. Sajnos egyenesági rokonai már nem 
élnek, így testvére gyermekei, unokái köszöntötték 90. 
születésnapja alkalmából. További jó egészséget és örömteli 
szépkort kívánunk 90 éves lakosunknak! 
 

 

13. Bányász Emléknap 
 

A Petőfibányáért Egyesület 
2019.06.08-án tartotta 
hagyományos, látványos 
programokkal és sok-sok 
fellépővel tűzdelt egész napos 
ünnepségét, a 13. Bányász 
Emléknapot! Ez alkalomból 
Juhász Péter egyesületi elnök 
múltidéző, megható beszédét 
követően köszöntötte a 
település egykori bányászait, vájárait. Az ünnepség részeként 
koszorút helyeztek el a 2007-ben avatott emléktáblánál. A nap 
folyamán az Egyesület főzőversennyel, kulturális- és 
sportműsorokkal várta az érdeklődőket. A kalandra vágyók pedig 
a bányajáratok felső szakaszain részt vehettek egy kellemes 
múltidéző túrán is. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat - Sajtóközlemény 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018.11.25-én pályázatot 
nyújtott be a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesület – Közösségi 
terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása című 
VP6-19.2.1.-98-3-17 kódszámú felhívásra a petőfibányai 
Művelődési ház mögötti szabadtéri színpad aljzatának 
műgyantázására és a színpad előtti térkövezésre. A 1954831832 
iratazonosító számú támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága, mint támogató támogatásra 
alkalmasnak minősítette, melyről támogatói okiratot bocsátott ki. 
A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak 
mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: 
EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza 
nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.  
Petőfibánya Községi Önkormányzat a támogató döntése alapján 
4.999.017 Ft, azaz közel 5 millió Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyert. A Támogatás intenzitása: 95,00 %-os. A Projekt 
megvalósításának kezdete: 2019.01.01. A Művelődési Ház oldalán 
lévő szabadtéri színpad aljzatának műgyantázása és a színpad 
előtti füves terület térkövezésének kivitelezése határidőben 
elkészült. Az átadásra a 2019.06.08-án megrendezett Bányász 
Emléknap keretében került sor, melyet követően a résztvevők 
már használatba is vehették a térkövezett teret. További 
információ az onkormanyzat@petofibanya.hu e-mail címen 
kérhető. 

 
Közmeghallgatás 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évben a 
közmeghallgatást 2019. szeptember 25-
én szerdán 17.00 órakor tartja a 
Művelődési Ház dísztermében.  
 
Mindenkit várunk, aki szívén viseli a település sorsát! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Szeptember 6. 
 

16:00 A felújított önkormányzati konyha átadása 

16:30 Bányász Emlékpark felavatása 

17:00 Jubileumi megemlékezés, 

  díszpolgári címek átadása, 

  hangversenyt ad Lisztes Jenő és Zenekara 

                                                                 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJAIN VALÓ RÉSZVÉTEL DÍJTALAN A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, PETŐFIBÁNYAI KULTURÁLIS ÉS TESTNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉS A 
PETŐFIBÁNYÁÉRT EGYESÜLET TISZTELETTEL MEGHÍVJA TELEPÜLÉSÜNK MINDEN LAKOSÁT KÉTNAPOS RENDEZVÉNYÉRE 

 SZABAD ÉLET KONCERT 

19:30 COPACABANA 

18:00 HAJDÚ STEVE 

16:00 BUCH TIBOR  

17:00 CSOCSESZ 

15:00 SZANDI 

Szeptember 7. 
 

9 órától gyermekprogramok 

kézműves foglalkozás – modellező kiállítás és 
foglalkozás – csillámtetoválás – arcfestés – 

lufihajtogatás – játszóház, ugrálóvár – lovaglás, 
íjászat – kerékpáros verseny és bemutató 

11:00 INTERAKTÍV GÓLYALÁBAS MŰSOR 

15:45 PITYPANG NÉPTÁNCEGYÜTTES 

     TŰZIJÁTÉK 

BÜFÉ – VÁSÁRI FINOMSÁGOK ÉS ÁRUSOK 

 éve alapítva 

 éve önálló 

14:30 HAJDARA ERNŐ 



Petőfibánya Polgárőr Község 

A Képviselő-testület 2019 májusában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a „Polgárőr Község” cím elnyerésére kiírt 
felhívásra. A pályázatot Petőfibánya Községi Önkormányzat és a 
Petőfibányai Polgárőr Egyesület közösen nyújtotta be a Megyei 
Polgárőr Szövetség egyetértésével és támogatásával. A pályázatot 
sikeresnek ítélték meg, így a pályázattal járó anyagi támogatás 
mellett 2019. június 22-én elnyertük a Polgárőr Község kitüntető 
címet. 

 

 

Megújult a Bánya utca első része 
 
Júniusban megtörtént a Bánya utca első szakaszának teljeskörű 
felújítása. A kivitelezés során több probléma is felmerült, például 
kiderült, hogy a szennyvízaknák kiemelése a hagyományos 
módszerrel megoldhatatlan, így a kivitelező csak alvállalkozó 
igénybevételével és jelentős csúszással tudta átadni a kész, 
padkázott útszakaszt. A régóta várt felújítással lehetővé vált az is, 
hogy problémamentesen parkolhassanak a korábban kialakított 13 
új parkolóba is. A felújítás előtt ugyanis padka hiányában jelentős 
mennyiségű víz akadályozta a parkolni szándékozókat.  
Köszönjük a Lakosság és a tömegközlekedést igénybe vevők 
türelmét, melyet az útépítés idején tanúsítottak, illetve a helyi 
Polgárőrség és a Rendőrség közreműködését, akik koordinálták az 
útlezárásokat! Azóta pedig már megtörtént a település rosszabb 
állapotú útjainak kátyúzása is. Természetesen ez utóbbi munka 
sohasem fejeződik be, a közlekedés és az időjárási viszonyok 
okozta úthibákat rendszeres felülvizsgálatot követően 
folyamatosan javíttatjuk. 
 

 
 
Október 13-ra írta ki az önkormányzati választást a köztársasági 
elnök. Petőfibánya községben egy polgármesterjelöltre és a 
képviselő-testület további 6 tagjára lehet érvényesen szavazni. 
Továbbá szavazunk a megyei közgyűlés tagjaira is. Képviselőjelölt 
az lehet, akit a választók legalább 1%-a ajánlott, polgármesterjelölt 
pedig az, akit a választók legalább 3%-a ajánlott.  
A képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges 
ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője (jegyző) állapítja 
meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, 2019. augusztus 
8-án. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a 
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást 
megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A 
lapzártakor, július 30-án rendelkezésre álló adatok szerint 
Petőfibányán 2214 választópolgár van. Ha ez idő alatt a 
településen jelentős létszámváltozás nem történik, akkor 
valószínűleg a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások 
száma 23 fő, a polgármesterjelölt állításához szükséges 
ajánlások száma pedig 69 fő lehet.  
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra jogosultnak 
augusztus 23-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést, az augusztus 7-i névjegyzéki állapotnak 
megfelelően. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél – a helyi 
választási irodában – kérheti. A hivatalos kampány a választást 
megelőző 50. napon, augusztus 24-én kezdődik és a szavazás 
napján 19 óráig tart. A választáson a képviselőjelöltek és a 
polgármesterjelöltek legkésőbb szeptember 9-én 16 óráig 
adhatják le az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat.  
A jelöltek nyilvántartásba vételéről a helyi választási bizottság 
dönt négy napon belül. (Ez alatt a Helyi Választási Iroda ellenőrzi 
az ajánlóíveken szereplő adatok valódiságát, kizárja a kettős 
ajánlás lehetőségét. (Egy jelöltet ugyanaz a választópolgár csak egy 
ajánlással támogathat képviselőnek és polgármesternek. 
Ugyanakkor a választópolgár egyidejűleg több jelölt ajánlóívét is 
aláírhatja.) 

Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási 
helyén akar élni a választójogával, október 9-ig kérheti 
átjelentkezését. A választáson csak az jelentkezhet át, aki a 
választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített 
tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart. (A tartózkodási helyén szavazni kívánó 
választó átjelentkezése esetén kizárólag a tartózkodási helye 
szerinti jelöltekre szavazhat!) Az alaptörvény szerint minden 
nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó 
és választható legyen. Vagyis a magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező, például határon túli magyar állampolgároknak passzív 
választójoguk van, aktív azonban nincs, azaz nem szavazhatnak, 
de rájuk lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy képviselő, 
polgármester is lehet egy magyar állampolgár akkor is, ha nincs 
Magyarországon bejegyzett lakcíme. Nemzetiségi választás 
Petőfibányán nem lesz. Szavazáskor az összes jelölt neve egy 
közös szavazólapon szerepel, a választópolgár pedig legfeljebb 
annyi jelöltre szavaz, mint ahány fős a képviselő-testület. 
Érvényesek azok a szavazólapok is, amelyeken ennél kevesebb 
jelölt neve mellé tettek a szavazók X-et (vagy keresztet). Az első 6 
legtöbb szavazatot kapó jelölt jut képviselői mandátumhoz. A 
polgármester pedig a legtöbb szavazatot szerző jelölt lesz.  
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