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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!
Utolsó Polgármesteri Hírlevéllel búcsúzom Önöktől. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 9 évig tudásom
legjavát adva szolgálhattam Önöket polgármesterként. Október 13-án új korszak veszi kezdetét településünkön.
Remélem, hogy az elmúlt 9 év eredményeire még nagyon sokáig emlékeznek, hiszen a sok beruházás, felújítás mind,
mind az Önök érdekében történt. Nem ismétlem önmagam, hiszen aki nyitott szemmel jár, annak nem kell
megmagyarázni milyen nagy változáson mentünk keresztül két ciklusidő alatt. A kampány végénél tartunk, és sajnos
azt kellett tapasztalnom, hogy egyesek önkontrollt nem ismerve „törnek” előre, még bűncselekményre is sor került
(részleteket a nyomozás ideje alatt nem közölhetek). Az október 13-ai önkormányzati választásokon arról döntünk
majd, hogy tudunk-e alkalmas vezetőket választani a települések élére. Kicsit aggaszt, amit látok, hallok a
kampányban, s csak remélni tudom, hogy a többség reálisan gondolkodik, mert akkor lesz jövőkép és remélhetőleg
fejlődés is minden hátráltató és rosszindulatú, „pávatáncot” járó önjelölt(ek) ellenére is. Az, aki görcsösen
ragaszkodik a hatalomhoz, mindenkin átgázolva törtet a „célja” felé, az sosem lesz őszinte és nyitott az ember. Aki
jelöltette magát polgármesternek, képviselőnek, megválasztása esetén legfőbb dolga a jogkövető magatartás lesz.
Minden tisztességes indulónak sok sikert kívánok és „Jó szerencsét!”, Petőfibánya érdekében pedig
mindannyiunknak azt kívánom, hogy minden Petőfibányai, aki eljön október 13-án szavazni, a legjobb szándéktól
vezéreltetve, a település érdekében a legmegfelelőbb döntést hozza!

Meghívó

Mindenszentek és Halottak Napja

Petőfibánya Községi Önkormányzat, illetve a Petőfibányai
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány nevében ezúton
meghívom Petőfibánya Község valamennyi kedves lakóját,
hogy együtt emlékezzünk 1956 hőseire a forradalom és
szabadságharc 63. évfordulóján. A megemlékezés a
Művelődési Ház Színháztermében lesz 2019. október 22-én
kedden 9 órakor.

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a
temetőkben felkeressük elhunyt szeretteink nyughelyét.
Sajnos a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy
szerettei sírjára koszorút tegyen. Amíg Önök kegyelettel
emlékeznek, a bűnelkövetők csak az alkalomra várnak.
Szomorúan tapasztalható, hogy ebben az időszakban
közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordult elő
gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, a sírokról virág, koszorú,
kegytárgy tűnik el, valamint, hogy a lakástulajdonos
távollétét kihasználva betörés, besurranás történik. A
Petőfibányai Polgárőrség és a Körzeti Megbízott az idén is
kiemelt figyelmet fordít a kegyelet napjaira, illetve a
Ravatalozót térfigyelő kamera is figyeli; azonban az
áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük az Önök
fokozott odafigyelését is, hogy a megemlékezést ne
árnyékolhassa be semmilyen jogsértés.
Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően az ingyenes
temetőbuszjárat a Fény üzletháztól a köztemetőbe október
12-én indul 900 órakor, 1100 órakor pedig vissza. (idei utolsó
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indulás: XI.9.)
A köztemető nyitvatartási rendje: Október-Március: 8001700; Kivétel: október 30- november 2.: 0700- 2100óráig.

Égetés
Petőfibányán
Az égetésre 2019ben meghatározott
időpontok: október
21.; november 4.,
18.; december 2., 16.
hétfő!

A lomtalanítás utóélete
A szeptember 30-i lomtalanításkor több lakos veszélyes
hulladékot is kirakott a lomok közé. Mivel ezt
természetesen nem vitték el, kérünk mindenkit, hogy az el
nem vitt hulladékát haladéktalanul vigye vissza ingatlanába,
vagy adja le a megfelelő helyen! Aki a közterületen
berendezési tárgyakat tárol, az szabálysértést követ el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hatvani
hulladékszállító közszolgáltató a Hatvan, Csányi úton
található hulladékudvarában háztartásonként ingyenesen
befogad évente 200 kg elektronikai hulladékot, 3 m3
zöldhulladékot, 1 m3 építési törmeléket (sittet), 4 db
gumiabroncsot, 100 kg mennyiségben akkumulátort,
festékes dobozt, fénycsöveket, olajos rongyokat. A
hulladékudvarba történő beszállításkor lakcímkártyát,
személyi igazolványt és a hulladékszállítási díj befizetését
igazoló csekkszelvényt kell bemutatni.

Önkormányzati választások október 13-án
Kérek mindenkit, menjen el szavazni, vagy kérjen mozgó
urnát, hiszen ezzel azt tanúsítja, hogy érdekli Petőfibánya
sorsa. 2014-ben 2297 választópolgár volt Petőfibányán,
ebből 1108-an mentünk el szavazni. Most 2019.
augusztus 8-án 2211 fő jogosult szavazni. Ha a 2014-es
48%-os részvételt vesszük alapul, akkor 1066
választópolgár
fogja
eldönteni
a
település
elkövetkezendő 5 évét. Az országgyűlési választáshoz
képest egyébként is kevesebben szavazhatunk, ugyanis
akik aznap nem tartózkodnak ott, ahol állandó lakcímük
van, azok nem tudnak szavazni. Akik rendelkeznek
tartózkodási hellyel, azok viszont átjelentkezéssel csak a
tartózkodási helyükön induló jelöltekre szavazhatnak.
Mindez szoros eredményt hozhat vagy akár
szavazategyenlőséget. Ha a polgármesterválasztás
esetén van szavazategyenlőség, akkor új szavazást kell
kiírni. Ha képviselők esetében a 6. és 7. helyen lévők
kapnak ugyanannyi szavazatot, akkor pedig a HVB
sorsolja ki, hogy ki kerül be a képviselő-testületbe. De
ebben az esetben a szoros eredmény miatt lemaradók
akár kifogást is emelhetnek, s kérhetik a szavazatok
újraszámolását is. Ha kevesen szavazunk, kevés
szavazattal is lehet valaki képviselő, de akár
polgármester is. Azért, hogy ne a szerencse vagy a
véletlen döntsön, arra kérem Önöket, mindenképpen
menjenek el 13-án szavazni! Nincsenek biztos képviselői
helyek, ha sokan azért nem mennének el, mert úgy
gondolják, hogy az ő szavazatukon nem múlik semmi,
most erre a választásra ez egyáltalán nem igaz. Nincs
választási küszöb, ha csak egyetlen érvényes szavazattal
kap többet az 5 polgármesterjelölt egyike, ő lesz a
polgármester. Minél nagyobb a részvétel, annál nagyobb
lesz az új polgármester és a képviselők legitimációja, s
annál kevesebb az esély, hogy romboló, marakodó, vagy
akár a nagypolitikai életben már megbélyegzett ember
vegye át az irányítást, s ezzel a pusztulásba vezesse a
fejlődés útján haladó településünket! Egy település csak
akkor képes haladni, ha civakodás helyett
együttműködés, egyetértés van a polgármester és a
képviselők között. Aki a kampányban nem tud
tisztességes eszközökkel küzdeni, az polgármesterként
és képviselőként sem lesz képes egységet kovácsolni a
településen.
A választási törvény értelmében a szavazólapon az
esélyegyenlőség érvényesülése érdekében a Jelöltek
nem nevük abc sorrendjében fognak szerepelni.

A Helyi Választási Bizottság nyilvános ülésen
(2019.09.09.16:00 órát követően) sorsolta ki, hogy a
polgármester- és képviselőjelöltek nevei melyik sorszám
mellett helyezkednek el a szavazólapokon. A
szavazólapon 1 polgármesterjelöltre és legfeljebb 6
képviselőjelöltre lehet érvényesen szavazni. A
képviselőjelöltekre 6-nál kevesebb szavazat is érvényes.
A Heves megyei listás szavazólapon 1 szervezetre lehet
szavazni. Kérem Önöket, hogy minél többen menjenek el
szavazni, és józan ítélőképességüket elő véve azon jelöltekre
adják le a voksukat, akik nem a mások pocskondiázásával
szerették volna elnyerni az Önök bizalmát, hanem
tisztelettudó és tisztességes kampányt folytattak, és
megválasztásuk során Petőfibánya érdekében fognak
dolgozni az elkövetkező 5 évben. Azt kívánom az új
polgármesternek, legyen olyan képviselő-testülete,
amelyben minden képviselő valóban átérzi a rá
nehezedő felelősséget, és a település jövőjéért való
tenni akarás vezérli minden cselekedetét. Az
alábbiakban közreadjuk, hogy kit hányas szám alatt
találhatnak meg, tehát a sorrend a következő:
Polgármesteri szavazólap: 1 érvényes szavazat
1.
2.
3.
4.
5.

Juhász Péter
Tomecz László
Rozgonyi Dezső
Szluka Norbert
Ambrús Zoltán

Képviselő-testületi szavazólap: 6 érvényes szavazat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Juhász Péter
Detkó Tibor
Tóth Gyula
Dorner Gábor
Nagy Katalin
Molnár József
Szluka Norbert
Juhászné Barkóczy Éva
Ambrús Zoltán
Dr. Csillag Imre
Ocsovai József (JOBBIK)
Csontos Éva
Ondrék Attila
Dósa Johanna
Ruzsom Lajos
Bólya József
Tomecz László
Pásztor Sándor
Székelyné Szécsy Judit (FIDESZ)

Heves megyei listás szavazólap: 1 érvényes szavazat
1.
2.

DK-JOBBIK-MSZP-MOMENTUM-MINDENKI
MAGYARORSZÁGA
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

Tisztelt Petőfibányaiak!
Még egyszer és utoljára köszönöm a figyelmet, a sok jó
szót és támogatást, és a kritikát is! Petőfibányának pedig
jó polgármestert és együttműködő képviselő-testületet
kívánok, hogy együtt tudjunk a jövőben is fejlődni,
haladni, és az érdemi munkától ne a marakodás vegye el
az időt!
Tisztelettel:

Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

