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Újévi köszöntő! 

 

Ismét eltelt egy év, szinte hihetetlen, hogy pár nap múlva már 
a 2016-os évet is magunk mögött tudjuk. Ebben az évben 
nem voltak látványos felújításaink, de ettől függetlenül a 2016-
os évről sem mondhatom, hogy ne lett volna sikeres. A sok-
sok munka most sem maradt el, minden lehetőséget 
megragadtunk, hogy pályázati pénzhez jusson 
önkormányzatunk. Remélem, hogy a beadott pályázataink 
pozitív elbírálásban részesülnek majd, és tovább szépül és 
gyarapodik községünk! Úgy gondolom, hogy elégedettek 
lehetünk, hiszen már megint egy eredményes, sikerekben 
gazdag, összességében pedig egyértelműen szerencsés évet 
hagyunk magunk mögött. Nagyon sok támogatást osztottunk 
szét a 0-3 éves korúaktól kezdve a Szépkorúakig bezárólag, 
amit nagyon nagy szeretettel adtunk. Erről az évről is 
elmondhatjuk, hogy soha rosszabb ne legyen! A boldogságon, 
a sikereken és az eredményeken túl mindenki köré megértő és 
gondoskodó családot, szerető rokonokat, nyitott szívű 
barátokat, megértő ismerősöket kívánok, akiknek a munkája, 
szerencséje vagy a sorsa megadta, hogy élvezheti az élet 
ajándékait; és kívánom, hogy a jövő évben is mindannyian 
tudjunk alázattal fordulni azok felé, akik valamiben hiányt 
szenvednek! Akik pedig segítségre szorulnak, tudják 
méltósággal fogadni mások jó szándékát, önzetlen segítségét! 
A jövőbe a jelenen át vezet az idő útja. A jövendő fénye pedig 
folyamatosan világít felénk. Ez a fény mutatja meg az egymás 
felé vezető utat is, amelyen érdemes elindulnunk, kezünket 
nyújtva embertársaink felé. Minden petőfibányai lakosnak 
szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket, eredményekben és 
egészségben gazdag, boldog új évet kívánok! Teljesüljenek 
álmaik, váltsák valóra terveiket, s legfőképpen szeretet vegye 
körül egész életüket! 

Juhászné Barkóczy Éva polgármester 

 

 

Karácsonyi adomány 1.000.000 Ft értékben 
 

Ondrék Attila és Patkó Beáta a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is úgy döntött, hogy adomány formájában támogatja az 
idős, beteg, egyedülálló és rászorult 
petőfibányai lakosokat, továbbá az 
óvodásokat. A jótékony adományozók 
bőkezű felajánlását, a mai világban 
ritkaságszámba menő nagylelkű 
segítségét minden adományban 
részesülő nevében is köszönjük! 

 
Karácsonyi ünnep Petőfibányán

 

2016. december 16-án tartottuk a Művelődési házban a 
községi karácsonyi ünnepséget. Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester asszony meghitt, ünnepi köszöntőjét követően a 
Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde óvodásai és a Petőfi 
Sándor Baptista Általános Iskola tanulói adtak elő 
szórakoztató ünnepi műsorokat, végezetül pedig Szász 
Katalin az Interoperett Társulat primadonnája karácsonyi 
előadását hallhattuk. 

 

Karácsony- és szilveszteresti babonák 
 

„A pogány korból több babonás szokás maradt fel egészen máig, 
többé-kevésbé keresztyén színezetet nyerve. De több babona 
keletkezett a keresztyén korban is. A karácsonyhoz és újévhez 
máig is legtöbb babonás szokás fűződik. Egyszersmind ugyanazt 
a babonát gyakran mind a két napon végrehajtják, vagy valamely 
babona néhol karácsonyhoz, néhol újévhez fűződik. Sőt, más 
tekintetben is, pl. a karácsonyfát világszerte karácsony estéjén 
állítják fel. Az erdélyi reformátusok a karácsonyfát nem is ismerik; 
az ajándékokat újév hajnalán hozza el az angyal, s reggel találják 
meg a gyermekek. A székelyek közt meg az angyal szerepét az 
aranyos csitkó játssza. Egy csomó babonát szándékozván e 
sorokban bemutatni, ne ütközzék meg az olvasó, ha amit mi 
karácsonyra helyezünk, ő újévről tudja s megfordítva. […] 
Körmöcbányán és vidékén karácsony este a lány az opekáncás kanállal 
kívülről az ajtót halkan háromszor megkopogtatja. Ha éppen 
akkor valaki a szobában igent talált kiejteni, a kopogó abban az 
évben férjhez megy, ha nemet, úgy nem megy. […] A Felvidéken 
karácsonyeste pálinkát osztogatnak. Az eladó lány az első 
pohárkát nem issza meg, hanem megmosdik vele. Ekkor 
találkozni fog kedvesével, s az megcsókolja őt. […] Körmöc 
vidékén, ha valaki Luca-naptól kezdve egy darab papíron 
mindennap vág egy lyukat, s karácsony éjjel ezzel a kórusra megy, 
átnéz rajta az oltár felé, meglátja a boszorkányokat. De igyekeznie 
kell, hogy ámen előtt künn legyen a templomból, s vigyázzon, 
nehogy valaha éjjel egyedül utazzék, mert megkeserüli. […] 
Emellett karácsonyestére a Felvidéken háromféle kalácsot sütnek, 
mindenikből egyet négyfelé vágnak, abból három részt a háziak 
esznek meg, a negyediket pedig annyi részre vágják, ahány marha 
van a háznál, s mindeniknek beadnak belőle egy darabkát. Akkor 
nem búvik beléjök a boszorkány, s a tehenek jól fognak tejelni. 
[…]”                                      A Pesti Hírlap eredeti tárcája 





Házasságot kötöttek 
2016-ban Petőfibányán 
 

 

Ozsvárt Brigitta & Szilágyi Albert 02.29. 

Markó Ninetta & Vastag Dániel 04.01. 

Hegyesi Alexandra & Pengő Dániel Gyula 07.16. 

Rivasz Réka Tamara & Turáncsics Ádám 11.22. 

Anyakönyvvezető 

Újszülöttek 2016-ban 
 

Janovicz Bálint Áron  2016.02.12     Tari Szabina 
Nagy Zselyke Kata  2016.02.29.    Gábor Nóra 
Stuhár Marcell Máté  2016.03.01.    Kristóf Nikolett 
Németh Máté   2016.03.28.    Sisa Gyöngyi 
Guzsal Dániel   2016.03.29.    Kovács Diána Linda 
Vastag Dániel   2016.04.18.    Markó Ninetta 
Balog Lionel   2016.05.02.    Kovács Szandra 
Héviz Magor   2016.05.09.    Körmös Aranka 
Hajdara Marcell  2016.06.07.    Hajdara Viktória 
Pap Ádám   2016.06.18.    Huszka Mária 
Papp Kristóf Márk  2016.06.26.    Szarka Evelin 
Bakó Marcell   2016.07.11.    Gedei Renáta 
Fekete Boglárka  2016.07.13.    Valkó Melinda 
Potos Kende   2016.07.16.    Szabó Heléna Éva 
Bodor Norbert Bálint  2016.07.17.    Martinkovics Erika 
Gilián Richárd   2016.07.30.    Laczkó Anikó 
Veres Áron László  2016.08.05.    Ivancsics Ivett 
Bordás Dorina   2016.08.08.    Farkas Rita 
Győri Kristóf   2016.08.17.    Nagy Evelin 
Molnár Maximilien  2016.08.20.    Kiss Fatime 
Nagy Anna   2016.09.03.    Varga Szabina 
Kotrócz Zsófia   2016.10.07.    Oláh Raffaella 
Berki Martin Dominik  2016.10.08.    Balla Martina 
Pápai Polett   2016.10.23.    Dancs Petra 
Nagy Emili Zselyke  2016.11.10.    Orosz Renáta 
Ádám Aliz   2016.11.27.    Buzma Julianna 
Szilágyi Olivér   2016.11.29.    Ozsvárt Brigitta 
Jónás Léna   2016.12.13.    Kiss Brigitta 

Városi Marianna 

Védőnő 
 
 
 
 

 
Újévi köszöntő 
 
Eljött már az újév, nem kell tovább várni, 

Csak az ajtót, kaput kell neki kitárni. 
Ím, beperdül, itt lesz nálunk,       Boldog újévet kívánunk! 
 
Hogy mit hozott, azt ne kérdjük, 
                 Ami titok, azt nem értjük. 
Majd kiosztja mi csak várjunk,    Boldog újévet kívánunk! 
 
Béke legyen az országban, 

               Jószerencse minden házban, 
Nyavalyát mi sose lássunk, Boldog újévet kívánunk! 
 
Most, hogy újesztendő küszöbére állunk, 

Igaz buzgósággal száll fel imádságunk: 
Jó Istenünk kérve kérünk,  Boldog újévet adj nékünk! 
 

Áldás a határon, Laposon, Gőzháton. 
Legyen búza, Rozs koszorúzza. 

Teremjen sok szalma, Édes piros alma. 
Sok bort adjon, Egy se maradjon. 

Tele legyen csebrünk, kádunk, Boldog újévet kívánunk! 
 

(Forrás: Monostorpályi Dalárda 1940.) 

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:                 06/70 3 703 104  

Mentőszolgálat/mentési hívószám:                      104 
 

2017-től a központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos 
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön. A sürgősségi 
betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások 
számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség 
biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására 
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET. Az egységes, 
gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget 
hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a 
diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési 
ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű 
beteg utakon át jut ellátáshoz.  
Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai 
elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről 
(kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt 
mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). Amennyiben a 
bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás 
ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll. A bejelentőnek, 
amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az 
ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon 
belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek 
számára) igénybe vehető.  
 

2 0 16 – b a n   v e s z í t e t t ü k   e l   ő k e t … 
Tóth Béla 2015.11.26. 

Lipták József 2015.11.26. 
Juhász Györgyné (Gebhardt Mária Magdolna) 01.02. 

Czakó Andrásné (Kasza Ilona) 01.10. 
Juhász Ferenc 01.20. 
Csík György 01.24. 

Hangódi János 01.27. 
Salamon Lászlóné (Orsovai Ilona) 02.12. 

Bíró Istvánné (Nagy Ilona) 02.21. 
Verbói Istvánné (Tasnádi Éva Edit) 03.20. 

Szekeres István 04.12. 
Horváth Gyuláné (Bátor Margit) 04.22. 

Ágoston István 05.03. 
Németh János 05.07. 

Sándor Lajosné (Hidvégi Anna) 06.07. 
Csőke Emil 06.11. 

Hajdú Lászlóné (Mucsi Eszter) 06.22. 
Nagy Gizella 06.22. 

Csalogány Károlyné (Nyisztor Anna) 07.15. 
Imre Gábor Róbert 07.17. 

Rózsavölgyi Istvánné (Máthé Margit) 07.18. 
Kotrócz Lászlóné (Körmöczi Ágnes) 07.29. 

Mura József 08.09. 
Farkas Józsefné (Illés Katalin) 08.15. 

Ács Ferencné (Szalai Erzsébet) 09.02. 
Monoki Istvánné (Nagy Borbála) 09.10. 
Lukács Lászlóné (Kurják Ágnes) 09.15. 

Ocsovai Tiborné (Szalontai Erzsébet) 10.01. 
Berki Elemér László 10.13. 

Rezes László 10.23. 
Ondrék Lászlóné (Takács Ilona) 10.29. 

Vadász József 10.30. 
Szabadi Pálné (Török Hedvig) 11.04. 

Tallódi Péter 11.09. 
Farkas János 11.28. 
Parai András 12.10. 
Nagy László 12.12. 

Kálóczi Sándorné (Papp Éva) 12.14. 
Anyakönyvvezető 
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