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Díszpolgári címek  
 
A szeptember 6-i jubileumi rendezvényen került sor a 2019. 
évi díszpolgári címek átadására. Díszpolgári oklevelet kapott: 
Heidinger János egykori bányász és Bérces József 
(posztumusz) egykori ökölvívóedző.  

Az idén november 6-án 90. életévét töltő János bácsi kiváló 
egészségnek örvend. Jelenleg gyermekei közelében él. Nagyon 

nagy megtiszteltetésként 
érte a petőfibányai 
kitüntető díj, melyet 
mindenkinek szívből 
köszön. Az ünnepség 
után megígérte, hogy 
jövőre is eljön! János 
bácsi, várjuk 2020-ban! A 
posztumusz díszpolgári 
címet a 2015-ben elhunyt 
Bérces József egykori 
ökölvívóedző felesége 
vette át.  
Mindkettőjüknek 

köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket! 
 
A r a n y o s i   E r v i n :   A m i k o r   m e g ö r e g e d n e k  … 
 

Most már rád vár a feladat, 
nyisd hát meg a szívedet! 

Jusson nekik gondoskodás, 
melegítő szeretet. 

 
Ne azért, mert elvárható, 

ne azért tedd Ővelük. 
Csak emlékezz, te rólad szólt 

sokáig az életük. 
 

Légy mellettük, ha teheted, 
– kis világuk oly rideg. 
Öleld Őket szeretettel, 
melegítsen a szíved… 

 

Idősek napja 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata, illetve a Petőfibányai 
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány idén szeptember 27-
én 16 órakor tartotta az idősek napját a Művelődési Házban.  
Előbb az óvodás 
gyermekek, majd 
az általános 
iskolások 
köszöntötték 
településünk lakóit, 
majd a 
nyugdíjasokkal 
megtelt ház előtt 
Szász Kati 

operetténekes 
adott elő az 
alkalomhoz illő 30 
perces műsort a 
legnagyobb magyar 
operettslágerekből. 
Az idősek napja 

alkalmából tartott rendezvényen Juhászné Barkóczy Éva 

Polgármester Asszony mondott szívhez szóló ünnepi 
beszédet, melyben köszöntötte a szépkorúakat.  
A Képviselő-testület ez évi döntése értelmében az október 1-

jén 65. életévét betöltő 
petőfibányai állandó lakosok 
6.000 forint támogatást kaptak 
készpénzben, melyet az ünnepi 
műsor után a jelenlévők 
személyesen vehettek át.  
Természetesen a támogatást az 
ünnepség utáni héten is 
felvehették a jogosultak vagy az 
általuk meghatalmazott 
személy. 



Petőfibányáért Egyesület – Sajtóközlemény (1.) 
 

A Petőfibányáért Egyesület 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 Petőfibánya község bevezető 
útjainak mentén 3 db Kassai csille elhelyezése, továbbá 
Petőfibánya közparkjában a mélyművelésű bánya jelképeként 1 

db F2 jelű kotrógép kiállítása érdekében. A 1954876936 
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 (EMVA) és a hazai 
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása. A Petőfibányáért 

Egyesület a támogató 
döntése alapján 4.999.986 

Ft, azaz közel 5 millió Ft 
összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyert. 
A Támogatás intenzitása: 
95,00 %-os. A Projekt 
megvalósításának kezdete: 
2019.02.01. Petőfibánya 
község bevezető útjainak 
mentén a 3 db Kassai 

csille elhelyezése, továbbá 
Petőfibánya közparkjában a mélyművelésű bánya jelképeként az 
F2 jelű kotrógép kiállítása határidőben megtörtént. A csillék 
és a „Bányász Emlékpark” felavatására a 2019.09.06-án 
megrendezett Jubileumi Zagyvasági Kopasz-hegyaljai Vigadalom 
keretében került sor. További információ a 
petofibanyaertegyesulet@gmail.com e-mail címen kérhető. 

Petőfibányáért Egyesület – Sajtóközlemény (2.) 
 

A Petőfibányáért Egyesület 2018.11.25-én pályázatot nyújtott be 
a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesület – Hagyományőrző, 
értékteremtő rendezvények, képzések lebonyolítása, kiadványok 
készítése című VP6-19.2.1.-98-4-17 kódszámú felhívásra a 
település megalakulásától napjainkig egy dokumentumokkal 
alátámasztott, a község életéről szóló kiadvány megjelentetésére.  
 
A könyv címe: A lignit szülte település – Petőfibánya 70 éve 
(1949-2019). A 1954876633 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 (EMVA) és a 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása.  
A Petőfibányáért Egyesület a támogató döntése alapján 
1.989.689 Ft, azaz közel 2 millió Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyert. A Támogatás intenzitása: 95,00 %-
os. A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01.  

A könyv nyomdai munkálatai 2019 augusztusában befejeződtek, 
így a 2019.09.06-án megrendezett Jubileumi Zagyvasági 
Kopasz-hegyaljai Vigadalom keretében megrendezett 
ünnepségen részt vevő vendégek mindannyian ajándékba 
kaptak egy példányt a könyvből. A mű nagy közönség előtt 
történő bemutatására a szeptember 7-i szabadtéri rendezvényen 
került sor. További információ a 
petofibanyaertegyesulet@gmail.com e-mail címen kérhető. 
 

 



7. Kopasz-hegyaljai Rock-nap 
 

 
 
A hagyományt folytatva a PKTK augusztus 24-én tartotta a 7. 
Kopasz-hegyaljai Rock-napot a szabadtéri színpadon. A 
rendezvényen 4 együttes szórakoztatta az érdeklődőket. 
(FREEWORD J.P.G.; CATZZ; C-ZRT.; MOLESZ ÉS 
BARÁTAI ACOUSTIC {képen}) 
 

 
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvány (PKTK) – Sajtóközlemény 
 
A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 
2018.11.25-én pályázatot nyújtott be a Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Egyesület – Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények, 
képzések lebonyolítása, kiadványok készítése című VP6-19.2.1.-
98-4-17 kódszámú felhívásra a 2019. évi hagyományőrző Kopasz-
hegyaljai Vigadalom elnevezésű falunap megrendezésére.  
A 1954877663 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 (EMVA) és a 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása.  
A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány a 
támogató döntése alapján 1.994.218 Ft, azaz közel 2 millió Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatás 
intenzitása: 95,00 %-os. A Projekt megvalósításának kezdete: 
2019.01.01.  
A Jubileumi Zagyvasági Kopasz-hegyaljai Vigadalom 2019.09.06-
án, pénteken a felújított önkormányzati konyha átadásával 
kezdődött, majd a selypi úton kialakított bányász emlékpark 
felavatásával folytatódott, végül a 65 éves művelődési házban 
tartott ünnepi megemlékezéssel zárult, melynek keretein belül 
átadásra kerültek a 2019. évi díszpolgári címek és koncertet 
adott Lisztes Jenő és zenekara. További információ a 
petofibanyaertegyesulet@gmail.com e-mail címen kérhető. 

Jubileumi 
Zagyvasági 
Kopasz-
hegyaljai 
Vigadalom 
 
Szeptember 6-án, 
pénteken a 
felújított 
önkormányzati 
konyha 
átadásával 
kezdődött az 
ünnepség. Ünnepi beszédet mondott térségünk országgyűlési 
képviselője, Szabó Zsolt, aki szerint a petőfibányai konyha lett a 
térség legszebb konyhája. A résztvevő érdeklődők meg is 
tekinthették belülről a konyhát, ahol megkóstolhatták az első, már 
korszerű technikával készített pogácsát.  

 

Az ünnepség a csillék és a „Bányász Emlékpark” 
felavatásával folytatódott, melyeket a Petőfibányáért Egyesület 
állíttatott. Azt követően a 
színházteremben ünnepi műsorral 
emlékeztünk meg a település 70 évéről. A 

jelenlévők 
egy 
rövidfilmet 
nézhettek az 
1950-es 
évekbeli 
Petőfibányá-
ról, majd 
képeket a település folyamatos 

fejlődéséről. Beszédet mondott Szabó Zsolt, országgyűlési 
képviselő, Juhászné Barkóczy Éva polgármester. Az est 
házigazdája pedig Juhász Péter önkormányzati képviselő volt.  



A szeptember 7-i Vigadalomról röviden képekben 
A jubileumi ünnepség másnapját kissé kikezdte az időnként 
szemerkélő, megeredő eső, de összességében ez sem zavarta meg 
a szórakozni vágyókat, hogy jól érezzék magukat. Az immár 8. 
alkalommal magtartott települési rendezvényről a teljesség igénye 
nélkül az alábbi (Petre Krisztián által készített) képekben 
számolunk be. A rendezvény már délelőtt 9 órakor elkezdődött a 
gyermekprogramokkal. A Bánya utcában a Petőfibányai 
Polgárőr Egyesülettel lehetett kerékpáros ügyességi 
versenyen megmérettetnie magát a bátraknak, a kicsiket pedig 
játszóház, ugrálóvár és trambulin várta, részesei lehettek a 

gólyalábas műsornak. A gyerekek kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt, de volt csillámtetoválás, 
arcfestés és lufihajtogatás is. 
A színpadon 14 óra 30 perctől kezdődtek 
a programok, előbb Hajdara Ernő 
zenélt, aki a nosztalgia jegyében régi 
slágereket adott elő gitárkísérettel. Őt 
követte Szandi esős, táncos 

produkciójával. Majd 
érkeztek a Pittypang 
néptáncegyüttes 
fürge lábú tagjai, akik 
fergeteges 
táncvirtuózukkal egy 
jó időre elzavarták 
felőlünk a felhőket. 

Az eső elálltát 
követően érkezett 
Buch Tibor, aki 
nemcsak színészi, de 
énektudásával is 
elkápráztatott 
bennünket. A külföldi 
számok mellett 
magyar slágereket és 
operettszámokat 
énekelt, néha a 
színpadon, néha a 
közönség között.  
A vendégelőadók 

közül Csocsesz mulatós műsora pörgette fel a mulatós zenét 
kedvelők hangulatát és 
kezdte feltölteni a 
szabadtéri színpad 
előtti nézőteret. Őt 
követte Hajdu Steve 
stand up comedy 
előadása. Rögtönzött 
angolnyelv-tanfolyam 
keretében olyan 
stílusban adta elő az 
Anyám tyúkját, 
ahogyan még nem 
hallhattuk.  
 

A borongós esti szürkületben igazán forró és egyben oldott 
hangulatot varázsolt színvonalas és színes produkciójával a 
Copacabana táncegyüttes. A változatos koreográfia és jelmezek 
elhozták hozzánk a latin életérzést. A ritmusos zene és a 
dinamikus tánc mindenkit magával ragadott. Az előadás 
megkoronázásaként a fantasztikus brazil táncosok invitálására a 
vendégek is részeseivé válhattak a magával ragadó shownak. A 
színvonalas produkció 
megalapozta az este jó 
hangulatát. Aztán kegyes 
volt hozzánk az ég, 
ugyanis a tervezett 
időben és még csillagos 
égbolton sikerült 
elkezdeni a tűzijátékot. 
Utolsó fellépőként pedig 
a jól ismert Szabad élet 
együttes adott élő 
koncertet. Bár a koncert 
már a szakadó esőben 
zajlott, az együttes rajongóit ez sem zavarta, a körülmények 

ellenére „felhőtlenül” szórakoztak az együttestől már megszokott, 
színvonalas koncerten.  

 

Nagy szeretettel várunk mindenkit jövőre is! 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat,  
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, 

Petőfibányáért Egyesület 
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2019.09.25. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 
Őszinte szívvel ajánlom annak, aki szán rá annyi időt, 
hogy elolvassa. 
 
Churchill-től származik a mondás: „Minél távolabbra tudsz 
visszatekinteni, annál messzebb látsz előre.” 
A közmeghallgatáson általában az elmúlt év, vagy ciklus 
eredményeiről számol be a polgármester. Engedjék meg 
nekem, hogy most egy kicsit visszatekintsek, és két ciklust 
öleljek fel. Ennek oka, hogy az októberi helyközi választáson 
már nem indulok polgármesternek, így azt gondolom, hogy az 
elmúlt 9 évről kell, hogy beszéljek Önöknek.  
 
Nehéz döntés volt, de azt gondolom, hogy időben kell 
abbahagyni! 
  
Ha visszatekintünk, hosszú lenne mindent tételesen felsorolni, 
mi minden változott községünkben a 9 év alatt. Tartsunk hát 
egy kis vázlatos visszatekintést: milyen fejlesztéseket 
valósítottunk meg, mit sikerült elérni a teljesség igénye nélkül. 
 

· Fenyőfa úti telkek vízmentesítése, 

· általános iskola energetikai felújítása,  
· GAZ haszongépjárműmegvásárlása, amit az akkori 

testület igen erős viták közepette szavazott meg, megérte,  

· a vízmű épületének felújítása,  

· megszüntettük a gyermekorvosi rendelő beázását,  

· szolgálati lakásban ablakot cseréltünk, fénymásoló gépet, 
fűkaszákat vásároltunk, 

· a Sport épületét felújítottuk, ami a vizesblokkok 
felújításából, az ökölvívó edzőterem parkettázásából, és új 
kazán beszerzéséből állt, 

· megvalósult az alagútban a világítás korszerűsítése,  

· a művelődési házba gázkazánt vásároltunk, ezzel 

minimálisra csökkentve a rezsit, 

· körbekerítettük az iskolát,  

· dagasztógépet, gázsütőt, saválló asztalt vettünk a 
konyhára,  

· felújítottuk a ravatalozó épületét,  

· kamerarendszert telepítettünk a községbe, 

· a Fazekas-Szabadság-Hegyalja utcák új aszfaltköpenyt 
kaptak,  

· szolgálati lakásfelújításra is sor került,  

· a művelődési ház előtti lépcsőfelújítás is sikeresen 
megvalósult, 

· felszereltettük az ÉMÁSZ trafókhoz (13 db trafó) a 
mérőóra szekrényeket azért, hogy 
közvilágításkorszerűsítést tudjunk végrehajtani, 
végrehajtottuk, közvilágítási lámpatestek teljes cseréje 
valósult meg LED izzókra, 

· megtörtént az iskola elektromos hálózatának felújítása és 
vízvezetékének teljes cseréje,  

· a temetőben utat építettünk a kulturált közlekedés 
biztosítása érdekében, és kicseréltük a százéves kerítést,  

· energetikai felújításban részesült az óvoda mindkét 
épülete, a szabadidő központ, a művelődési ház és a 
buszmegálló,  

· mindkét óvodában térfigyelő kamerákat telepítettünk,  

· új burkolatot kapott a temetőhöz vezető út,  

· a felső óvoda pala tetejét kicseréltük cserépre, 

· a karácsonyi díszvilágítást is felújítottuk,  

· hótoló és fűnyíró traktort és fűkaszákat vásároltunk, 

· megvettük a „fürdő” épületet,  

· parkolókat építettünk az óvoda és iskola mellett, valamint 

a fürdő épület melletti területen, 

· megvalósult az óvoda elektromos hálózatának felújítása,  

· gázkazánt vettünk a háziorvosi rendelőbe,  

· hőlégsterilizátort vásároltunk a gyermekorvosi rendelőbe, 

· megvalósult a település lakóinak régi álma, a Selyp-

Petőfibányát összekötő út újjáépítése,  

· kivitelezésre került a temető út felújítása, és a temető 
belső útjának kialakítása, 

· újjászületett a könyvtár,  

· szolgálati lakásokat újítottunk fel,  

· megvásároltunk az Akácfa 1. sz. alatt egy lakást,  

· fogászati széket vásároltunk, 

· megvalósult az óvoda teljes felújítása,  

· újra bölcsődét nyithattunk a legkisebbek fogadására,  

· járdafelújítás történt a Szabadság utca, Iskola utca, és a 
Papagájtelep mögötti lépcsők között, 

· felújítottuk az óvodai konyhát, 

· megvalósult az orvosi rendelő elavult műszereinek cseréje, 

· Leader pályázat keretein belül a szabadtéri színpad 
térkövezése történt meg, valamint a Bányász 
Emlékparkban a kotrógép és a község három bejáratnál 
csillék elhelyezésére került sor, melyek köszöntik az 
idelátogatókat, és visszavárják a hazatérőket - mindezt a 

Petőfibányáért Egyesület jóvoltából, 

· szintén Leader pályázati pénzből a szabadtéri színpad 
feletti napvitorla beruházását tudtuk megvalósítani, 

· beadtuk és előkészítés alatt van a horgásztónál lévő ház 
felújítása és a Sportöltöző épület egyik szárnyának 
nyílászáró cseréje, valamint az attika fal kiszélesítése. 

 
A fent felsorolt beruházások és fejlesztések 941 millió Ft-
ot tesznek ki. Ebből 697 mio Ft pályázati támogatás 244 
mio Ft pedig saját forrás. 
Azt gondolom, nem kell szégyenkeznünk, hanem emelt fővel 
nézhetünk körbe, mert ha ide belép egy idegen, megérzi, hogy 
Petőfibánya vezetői jó gazda módjára használták 
erőforrásaikat, igyekeztek tudásuk legjavát adni ahhoz, hogy a 
község lakóinak komfortérzetét, kényelmét magas szintre 
emeljék. 
A látványos beruházások és felújítások után térjünk ki 
arra, hogy mit adtunk még a település lakóinak évről 
évre, amit már szinte természetesnek tartanak, pedig 
nem minden szomszéd település dicsekedhet ezzel. 

- 100 mio Ft támogatást adtunk alapítványoknak, civil 
szervezeteknek, egyesületeknek, 

- 230 mio Ft-ot költöttünk segélyekre, melyből összesen 
8.350 fő részesült, 

- 350 főt foglalkoztattunk közmunkában, 

- 500 főt részestettünk tűzifa segélyben, 

- 200 főt nyári gyermekétkeztetésben. 



Nyilván ezek mellett az üzemeltetéshez is meg kellett 
teremteni a pénzt. 
Szeretnék egy pár szót szólni jelenlegi Képviselő-társaimról. 
Szeretném megköszönni a képviselők többségének, hogy 
demokratikus elveket vallva, konstruktívan részt vettek a 
Képviselő-testületi üléseken és segítették az munkámat. 
Hiszen nagyon sok ülés (90) volt az elmúlt 5 évben, és sok volt 
a rendkívüli ülés is, amit gyorsan össze kellett hívni azért, hogy 
tudjunk pályázatot nyerni, hogy a beruházások időben 
elkezdődjenek, hogy a pályázati elszámolások rendben 
legyenek, és még sorolhatnám.  
Mint már mondtam az előbb 2014-2019 között 90 testületi 
ülést tartottunk, ebből 30 ülés volt un. rendes ülés, a 
többi 60 pedig rendkívüli. Emellett a pénzügyi bizottság 
még 65 ülést tartott. 
A jelenlegi képviselők nagy része mindig jött, amikor dönteni 
kellett, többek között ezért is tudtunk ilyen szép fejlődést 
elérni településünkön, mert mindent időben tudtunk 
megszavazni és végrehajtani.  
A második ciklus képviselői munkájának az értékelésénél 
elmondom, mit tapasztaltam az elmúlt 5 évben.  
Székelyné Szécsy Judit - nem csak alpolgármesterként, 
hanem 2014-től Ficsorné Judit halála után az Alapítvány 
titkáraként is nagyon sok terhet levett a vállamról. A 
művelődési ház üzemvitelét, a könyvtár működését, és minden 
rendezvény megvalósítását nagyrészben neki köszönhetjük. 
Ruzsom Lajos - a pénzügyi bizottság elnökeként óriási 
segítség volt a költségvetés megalkotásában és bármikor 
telefonáltam neki, hogy tanácsot kérjek tőle, pár perc alatt a 
rendelkezésemre állt, mindent meg lehetett vele vitatni, és 
szakmai tanácsai megkönnyítették a Képviselő-testület 
döntéseit. 
Dr. Csillag Imre - konstruktív javaslataival igen jól segítette a 
testület munkáját, minden probléma és vita megoldásában 
óriási segítség volt, józan paraszti ésszel gondolkodik, ami 
manapság jónéhány embernél hiány, na és mindig kéznél volt, 
lehetett rá számítani a nap bármely órájában. 
Juhász Péter - Ő volt az, aki a viták közepette megpróbálta 
kompromisszumra juttatni a testület tagjait, a Petőfibányáért 
Egyesület elnökeként pedig óriási segítséget nyújtott a 
pályázatok és rendezvények lebonyolításában. 
Nagy Katalin - semmi rosszat nem mondhatok róla, szinte 
minden rendezvényen részt vett, sokat nem szólt hozzá az 
évek során a megvalósításhoz, de többnyire miden döntésben 
pozitívan állt hozzá a testület döntéseihez. Katikánál egyedüli 
problémaként merült fel, hogy az üléseken sajnos nem mindig 
tudott részt venni munkahelyi elfoglaltsága miatt (emiatt közel 
40%-ban nem tudott az üléseken a részt venni). 
Tomecz László - Ő az a képviselő, akin, ha múlt volna a 
község sorsa, egy fillér beruházás és felújítás nem történt volna 
meg az elmúlt 5 évben, mert minden kérdés és javaslat nélkül 
sohasem fogadta el az előterjesztett költségvetést, ami 
tartalmazta a fejlesztéseket is. Egy rendezvényen sem jelent 
meg, viszont igen gyakran a kormányhivatalt zaklatta azzal, 
hogy mit nem csináltunk jól, magyarul a saját képviselő-
testületét jelentgette fel a kormányhivatalnál. Egyébként ő 
hiányzott (átvitt értelemben mondom) a legtöbbet az 
ülésekről, a képviselő-testületi ülések közel felében nem jelent 
meg, de még azzal sem tisztelte meg a képviselő-társait, hogy a 
távolmaradásáról értesítse őket.  
 
Nem szabad megfeledkeznünk a Pénzügyi Bizottság két külsős 
tagjáról sem: 
Bodáné Kókai Ilona - szakmailag rengeteg segítséget nyújtott 
az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyekben. Ő 

könyvvizsgálóként sok önkormányzat gazdálkodását vizsgálta, 
és tapasztalatait felhasználva segítette a mi munkánkat. 
Dorner Gábor - évtizedek óta ismeri Petőfibánya 
önkormányzatát, hiszen volt képviselő, pénzügyi bizottsági 
elnök, és 9 éve a pénzügyi bizottság külsős tagja. Szakmai 
tudására mindig lehetett számítani. 
 
Már említettem, hogy az októberi helyközi választáson már 
nem indulok polgármesternek, képviselőjelöltként mérettetem 
meg magam. 
Mielőtt búcsúznék, először is szívből köszönöm, hogy az 
Önök bizalmából Petőfibánya polgármestere lehettem. 
Megtisztelő, felemelő érzés és nagy felelősséggel bíró hivatás 
volt községünk első emberének lenni. Sok munka és nagy 
tanulság volt nekem ez a kilenc év. Azt hittem 2014-ben, hogy 
társadalmi megbízatású polgármesterként meg fogom tudni 
oldani a rám váró feladatokat. De nem így történt, ugyan 
megmaradtam társadalmi megbízatásban – már ami a 
díjazásomat illeti (havi bruttó 100.00 Ft volt a tiszteletdíjam, 
mivel a tiszteletdíj nagy részéről is lemondtam) –, viszont 
rájöttem, hogy ez a pozíció teljes embert kíván, itt nincs 
hétvége, nincs magánélet, itt állandó készenlétben kell lenni, 
néha még a 24 óra sem volt elég. Ezzel együtt mindig büszkén, 
de kellő alázattal és megbecsüléssel fogok visszaemlékezni 
életem eme időszakára. 
Kilenc évig szolgáltam Petőfibányát polgármesterként. Minden 
döntésemben a község érdekeit tartottam szem előtt, és eljön 
az ideje annak is, amikor átadjuk a stafétát, de megvan a maga 
ideje a köszönetnyilvánításnak is. Egyedül semmit sem 
érhettem volna el. Ha én polgármesterként bármit is elértem 
az elmúlt kilenc év alatt, az nem csak az én érdemem volt. 
Nem egyszerűen köszönettel, hanem hálával tartozom 
mindazoknak, akik mindenkor segítették a munkámat. 
Köszönöm az itt élőknek is, hogy javaslataikkal, 
kritikáikkal megkerestek, tűrték a felújítással járó 
kellemetlenségeket, és segítettek abban, hogy 
Petőfibánya szépüljön, gyarapodjon! 
Megvan a maga ideje a búcsúnak is. Október 13-án 
leköszönök, átadom a település jelképes kulcsát a 
megválasztott polgármesternek. A továbbiakban azért még 
képviselőként szeretnék tovább dolgozni a településért – 
természetesen, ha Önök is így akarják! 
Óriási megtiszteltetés volt az első sorban harcolni. 
 
Tamási Áron szerint „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” Azt gondolom, hogy emelt fővel 
távozhatok a polgármesteri székből, mert mindent megtettem 
azért, hogy Petőfibánya egy élhető település legyen, hogy jó 
legyen ide belépni, jó legyen itt otthon lenni. 
Azt kívánom Petőfibányának, hogy az elkövetkező 5 éves 
ciklusidő is legalább ilyen tevékenyen teljen el, mint az elmúlt 
9 év, mert az azt jelentené, hogy Petőfibánya továbbra is 
fejlődik.  
Ezért kérem, gondolják meg, hogy kire szavaznak, és mit 
szeretnének Petőfibányán! A fejlődést folytatni, vagy 
teljes elzárkózásban élni. Nem mindegy, hogy mit 
kaphatunk, ha jól, és mit nem kapunk, ha rosszul 
szavazunk. Kérem, gondolják meg, és hagyatkozzanak a 
józan ítélőképességükre! Úgy érzem, hogy Petőfibánya 
lakóinak többsége józan ítéletképességgel rendelkezik. 
 
Mivel bányászközség vagyunk, és jómagam is bányász 
leszármazott vagyok, engedjék meg, hogy a bányászok 
köszöntésével búcsúzzam Önöktől        „Jó szerencsét!” 

Juhászné Barkóczy Éva polgármester  


