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Karácsonyi és Újévi köszöntő 
 

Kedves Petőfibányaiak! 
 
Lassan elérkezik a 2020. év Karácsonya is! Mindannyian 
várjuk már, kicsik és nagyok egyaránt, de azt hiszem, ezen a 
télen mindannyian másképpen, más gondolatokkal. Ha 
emlékeim között kutakodom, csupa kellemes ünnep, 
csodálatos hangulat ugrik elő - többnyire családi körben, nagy 
közösségben. Az idei ünnep várakozása jelentősen máshogy 
alakul. Ebben az évben megváltozott minden, de talán a 
várakozás az, ami a legszembetűnőbb. Ezen a télen már 
nemcsak a Megváltó eljövetelére emlékszünk, Őt várjuk 
szenteste, de azt is, hogy újra együtt lehessünk, 
korlátozásoktól mentesen szeretteink, barátaink társaságában. 
A karácsonyfa előtt állva idén új gondolatok is előjönnek: ez 
az év másra is megtanított, és talán bölcsebbé is tett. A 
meghitt gondolatok mellett az ünnepek alkalmával korábban 
talán elkerült bennünket az aggodalom, a félelem, most 
viszont mindennapjaink legmeghatározóbb elemévé vált. 
Aggódunk szüleink, nagyszüleink, ismerőseink életéért, s csak 
remélni tudjuk, hogy mindjárt vége, s minden újra olyan lesz, 
ahogyan régen ismertük, szerettük. Ez az év arra is 
megtanított minket, hogy átgondoljuk életünket, 
kapcsolatainkat. A mai modern, rohanós világban idén több 
alkalommal is meg kellett állnunk, kényszerpihenőt kellett 
tartanunk. Településünket is elérte a világjárvány, sőt ebben az 
évben a településen korábban soha nem látott katasztrófának 
is a részesei voltunk. Minden baj ellenére hiszem, hogy az 
elkövetkező év jobb lesz, jobbnak kell lennie, s talán 
mindannyian megtanultuk az életet máshogyan értékelni, a 
mindennapokat másképp megélni. Hiszem azt is, hogy 
megtanultuk a türelmet, de azt is, hogy hogyan kell másokon 
segíteni a bajban. S végül hiszek egy békés, nyugodtabb, 
szeretetteljes újévben. Reményeim között ott van, hogy 2021-
ben ennél csak jobb jöhet, jobbnak kell lennie az újévnek!  
Kívánom, hogy minden kedves petőfibányai lakosunk ezen a 
meghitt ünnepen a körülmények ellenére igazi harmóniát 
tudjon teremteni saját lelkében és a maga környezetében, s 
mindenekelőtt a családjában!  
Azt kívánom, hogy a világ és Petőfibánya is a harmónia, a 
béke otthona legyen újra, ahol meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi-
lelki közösséget, élményt nyújt. A karácsonyfa pislákoló fénye 
mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva biztassuk 
egymást! Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre!  
E gondolatok jegyében, egy mögöttünk hagyott nehéz év 
végén kívánok a képviselő-testület nevében településünk 
minden lakosának békés, áldott karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag újesztendőt! 

Juhász Péter polgármester 

 

Zelnik Ferencné 

90 éves 
 
Zelnik Ferencnét (Kovács 
Terézia) 90. születésnapján 
szívből jövő jó 
kívánságokkal köszöntötte 
Petőfibánya Községi 
Önkormányzat. Terike néni 
a jókívánságok mellé 
megkapta a Miniszterelnök 
Úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az 
önkormányzat támogatását.  
 
Terike néni 1930. 
november 27-én született 
Szűcsiben egy megbecsült 
cipészmester édesapa 
második gyermekeként. A 
szerető család később még 
két testvérrel gyarapodott. 
1956-ban került 
Petőfibányára és a 
„fatelepi” raktárban kezdett 
el dolgozni. Később a 
hetvenes években a bölcsödében volt dadus, majd a 
vegyesüzem raktárában folytatta pályafutását. Megbecsült 
dolgozóként onnan ment nyugdíjba. Szeretett férjével 
boldogan és tartalmasan éltek, de sajnos Feri bácsi már több 
mint tizenötéve nincs köztünk. Vigaszt és új célokat talált, 
hiszen unokája és négy dédunokája elhalmozza Őt 
szeretetével. Napjait a kerti munka és az olvasgatás, a 
háztartási feladatok töltik ki. Szereti a társaságot, így baráti 
körével eljárnak kirándulni, illetve segítik egymást a nagyobb 
házkörüli munkákban is. Fiatalos lendülete, vidámsága, 
emberszeretete átragad mindenkire.  
Terike néni, további jó egészséget és örömteli szépkort 
kívánunk! 





Újszülöttek 2020-ban 

 
   gyermek          születési idő anyja neve 

 

Zohó Dézi          2019.12.16.       Hévizi Alíz 

Szluka Zétény          2019.12.25.       Molcsán Ramóna 

Juhász Nina         2019.12.28.       Kékkő Barbara 

Szabó Denisz         2020.03.01.       Oláh Krisztina 

Rácz Donát          2020.03.24.       Rácz Evelin 

Fekete Rebeka         2020.04.09.       Kun Rita 

Szeifert Szofi         2020.04.28.       Koren Kató 

Forró Milla Zselyke 2020.05.13.       Pók Alexandra 

Nagy Jázmin          2020.07.27.       Varga Mónika 

Kiszel Mirkó          2020.08.18.       Hajdú Szabina 

Balogh Milán          2020.11.04.       Tónai Tímea 

Faragó Boglárka       2020.11.17.       Illés Zsuzsanna 

Védőnő 

 
 

Házasságot  kötöttek   
2020-ban  Petőfibányán 

 
 

Blaskó Nikolett & Csirke József 02.14. 

Sisa Gyöngyi & Németh Gergely 05.30. 

Zsoldos Eszter & Drinkál Csaba 06.12. 

Kéri Boglárka & Székely István Zoltán 06.13. 

Lénárt Klaudia & Kiss Csaba 06.27. 

Járeb Ildikó & Smid Attila 06.27. 

Kiss Brigitta & Jónás Zoltán 08.08. 

Vicek Viktória & Komjáti József 09.09. 

Lénárt Viktória Henrietta & Surányi Patrik 10.01. 

Kiss Barbara & Komjáti Tibor 10.05. 

Mészáros Erika & Hajdu Zoltán András 10.10. 

Anyakönyvvezető 
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Sárvári Lajosné (1924) 2019.12.28. 
Bódi Istvánné (1950) 2019.12.22. 

Kovács Sándor (1956) 2020.01.02. 

Szabalics Árpád (1944) 2020.01.13. 

Vereb Gyula (1950) 2020.01.13. 

Huszár Gyula (1933) 2020.01.15. 

Nagy Csaba (1971) 2020.01.17. 

Herceg Roland (1977) 2020.01.20. 

Kovács Istvánné (1947) 2020.02.05. 
Kis Ferenc (1936) 2020.02.05. 

Győri Tibor (1955) 2020.02.19. 
Lőcsei Sándor (1975) 2020.02.19. 

Miklós Pál (1935) 2020.03.08. 

Horváth János (1948) 2020.03.10. 

Aradi Józsefné (1941) 2020.03.11. 

Dóbiás Jánosné (1954) 2020.03.13. 
László Ferencné (1933) 2020.03.14. 

Hajdúné Tóth Bernadett (1973) 2020.03.16. 
Laczkó István (1954) 2020.03.18. 

Ács András (1945) 2020.03.18. 
Tündök Sándor (1929) 2020.03.25. 
Tóth Istvánné (1926) 2020.04.09. 

Jambrik Mihály (1940) 2020.04.13. 
Berta Sándor (1943) 2020.05.18. 

Bicskei Györgyné (1935) 2020.04.20. 

Papp István (1954) 2020.05.04. 

Pók János (1951) 2020.06.06. 

Bozó Józsefné (1927) 2020.06.13. 

Ludvig József (1951) 2020.07.05. 
Garai Istvánné (1943) 2020.08.11. 

Lengyel Ferencné (1954) 2020.08.14. 

Bicskei György (1931) 2020.09.05. 

Mezei Sybille (1957) 2020.09.05. 

Szerencsés Norbert (1976) 2020.09.10. 
Magyar Péter Tamás (1957) 2020.09.12. 

Pap József Antal (1954) 2020.09.24. 
Fülöp Imréné (1950) 2020.11.04. 

Kosztovics Attila (1960) 2020.11.06. 

Dorner Lajosné (1926) 2020.11.09. 
Győri Károly (1945) 2020.11.13. 
Nagy József (1940) 2020.12.02. 

Huczka Ferenc (1941) 2020.12.03. 

Kollár László (1934) 2020.12.07. 

Szabó Antalné (1947) 2020.12.08. 

Csabai Tibor (1958) 2020.12.09. 

Hartyányi Mária (1955) 2020.12.13. 

Soós János (1951) 2020.12.13. 

Czene Rudolf (1955) 2020.12.14. 
Anyakönyvvezető 
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