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Újévi köszöntő! 
 

Ismét eltelt egy év, szinte hihetetlen, hogy pár nap 
múlva már a 2017-es évet is magunk mögött tudjuk. Ez 
az év is sok újat hozott, és még több feladatot adott. A 
sok-sok munka most sem maradt el, minden lehetőséget 
megragadtunk, hogy pályázati pénzhez jusson 
önkormányzatunk, a siker nem is maradt el, felújítottuk 
a könyvtárat, az óvodára kaptunk 72 millió forintot, és 
még vannak el nem bírált pályázataink, amelyek 
sikerében bízhatunk. Remélem, hogy a pályázatok 
eredményeképpen 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 

 

Molnár László 90 éves 

 

Molnár Lászlót 2017.10.18-án, 90. születésnapján szívből 
jövő jó kívánságokkal és egy üveg borral köszöntötte 
Petőfibánya Községi Önkormányzat nevében Juhászné 
Barkóczy Éva és dr. Gyirán Viktor. A jókívánságok mellé 
megkapta a Miniszterelnök úr emléklapját a vele járó 
pénzjutalommal és az önkormányzat támogatását.  
Molnár László, akit sokan csak Postás Laci bácsiként 
ismernek Horton született 1927.10.18-án. 1947-ben kezdett 
dolgozni a horti postán, onnan vonult be katonának. 
Leszerelése után helyezték Petőfibányára, ahová 5 évig 
minden nap kerékpárral jött dolgozni. Volt olyan nap, amikor 
éjfélre ért haza. A petőfibányai munkahellyel aztán szolgálati 
lakást is kiutaltak, így a család végleg itt telepedett le, s 
nyugdíjazásáig, 1988-ig postásként dolgozott. 
Laci bácsi korát meghazudtoló fiatalossággal mesélt nemcsak 
évre, de hónapra és napra pontosan az 50-60 évvel ezelőtti 
életéről. Mind a mai napig szinte kiváló egészségnek örvend, 
rendszeresen mozog, sétál, dolgozik a kertben. Bár a hosszú 
élet titkát nem árulta el, annyit megtudtunk, hogy rengeteget 
gyalogolt és kerékpározott a 40 éves postai szolgálat alatt, 
hiszen napi rendszerességgel hordta fel a leveleket, újságokat a 
25kg-os táskával a vállán a 2-3. emeletre. Bár egészségesen él, 
azt azért megtudtuk, hogy a régi kocsmárosoknál természetes 
volt, hogy ha vitt valami küldeményt hozzájuk, akkor ingyen 
mindig ki volt készítve számára a pohár sör! A sok gyaloglás 
ellenére csak 75 éves korában kezdett el fájni a lába, de 
egyébként még ásózik, végzi a kerti munkát, felségével 64 éve 
házasok, egy gyermekükkel élnek a nagyon szépen rendben 
tartott családi házukban. További jó egészséget és örömteli 
szépkort kívánunk 90 éves lakosunknak! 





Színházi előadás 
„Út a boldogság felé” címmel láthattuk Moravecz Levente zenés 
vígjátékát két felvonásban október 21-én a színházteremben 
Kálmán Imre 135. születésnapja előtt 3 nappal. Akik eljöttek, 
különleges, interaktív színdarab részesei lehettek, s remélhetőleg 
nem bánták meg, hogy a szombat estéjüket a fővárosi színészek 
társaságában töltötték, s velük együtt énekelhettük Kálmán Imre 
legnépszerűbb dalait.  

A színdarabból újra megtudhattuk, hogy „a lyányok angyalok”, 
viszont „az asszony összetör!” De velünk volt „Hajmási Péter, Hajmási 
Pál…” és szólt a zene, bár nem éppen „kivilágos virradatig”, hanem 
csak a vastaps végéig. Sajnos nem volt teltház, még sokan elfértek 
volna! Legközelebb is várjuk a felhőtlen szórakozásra vágyókat! 

 
Házasságot kötöttek 
2017-ban Petőfibányán 

Szénási Renáta & Jónás Zoltán 05.19. 

Dombi Ramóna & Tokai Rajmund 09.23. 

Gyüre Melinda & Krecsmarik Ferenc 12.04. 

Anyakönyvvezető 

 
Újszülöttek 2017-ben 

Farkas Lotti  2016.12.16.  anya: Kotrócz Alexandra 
Szigeti Zoltán  2017.01.04.  anya: Raffael Borbála 

Szabó Izabella  2017.01.06.  anya: Kiss Evelin 

Jakab Sára  2017.01.14.  anya: Majzik Eszter 

Tóth Nimród  2017.01.14.  anya: Demény Brigitta 

Budai Bence  2017.02.03.  anya: Valkó Krisztina 

Bryla Krisztián  2017.02.15.  anya: Juhász Krisztina 

Tokai Mira  2017.02.15.  anya: Dombi Ramóna 

Szabó Zoltán  2017.02.27.  anya: Marton Enikő 

Purczeld Adél  2017.03.07.  anya: Juhász Gerda 

Molnár Gergő  2017.03.21.  anya: Luda Réka 

Bellér Cintia  2017.03.29.  anya: Lakatos Cintia 

Varjú Panna  2017.04.16.  anya: Szabó Andrea 

Komjáti Bence  2017.05.05.   anya: Kiss Brigitta 

Révész Konrád 2017.06.13.  anya: Rezsnyák Natália 

Kepes Johanna  2017.06.17.  anya: Zelei Gabriella 

Oláh Sanel  2017.06.24.  anya Balogh Szintia 

Berki Aisa  2017.08.13.  anya: Rácz Vivien 

Kalcsó András  2017.08.20  anya: Sebők Henrietta 

Balázs Zétény  2017.08.23.  anya: Sisák Emese 

Juhász Luca  2017.08.27.  anya Huszár Kata 

Csordás Nolen  2017.09.07.  anya: Szabó Réka 

Móder Petra  2017.10.12.  anya: Molnár Zsuzsanna 

Móder Lívia  2017.10.12.  anya: Molnár Zsuzsanna 

Mizser Glória  2017.10.23.  anya Papp Vivien 
Városi Marianna védőnő 

 

Csata Ernő: Újévi köszöntő 
Adjon az új év,  

amit a régi nem adott:  
nevető örömet, édes bánatot;  

adjon az is, aki még nem adott,  
hidegben meleget, melegben árnyékot;  

kálváriánkban könnyű keresztet,  
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,  

ha száraz a mezsgye adjon az ég,  
bőséges esőt, de ne legyen jég;  

fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,  
gazdaszívekben ébresszenek reményt;  

minden haragos béküljön jóra,  
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;  

adjon az isten mindig jó napot,  
templomainkban áldásos papot;  

ültessenek a kertbe legalább egyet,  
teremjenek fáink roskadva meggyet;  

búzatáblákba kevesebb egeret,  
adjon az isten puha kenyeret;  

adjon nekünk, ha nem is kérünk,  
boldog szerelmet, ameddig élünk. 

 
2 0 17 – b a n   v e s z í t e t t ü k   e l   ő k e t … 

 

Bíró István (1954) 2016.12.19. 
Kovács László (1942) 2016.12.24. 

Szerencsés Istvánné (1956) 2016.12.30. 
Nagy Lajos (1940) 2017.01.19. 

Király Mihály (1963) 2017.01.18. 
Pap Gyuláné (1938) 2017.01.21. 

Pelyák Attila Zoltánné (1952) 2017.02.13. 
Imre Domokos (1935) 2017.03.27. 

Kiss Jánosné (1945) 2017.03.31. 
Balogh Ferenc (1942) 2017.04.01. 

Patkó Tibor (1957) 2017.04.22. 
Rigó István (1947) 2017.05.26. 

Paziczki Lászlóné (1959) 2017.05.29. 
Horváth Istvánné (1931) 2017.06.04. 

Polgár Béla (1944) 2017.06.12. 
Aradi Józsefné (1922) 2017.07.05. 

Majláth Józsefné (1946) 2017.07.07. 
Nagy István (1943) 2017.08.16. 

Kadlót Györgyné (1938) 2017.09.01. 
Misi Lajosné (1938) 2017.09.04. 

Nagy Istvánné (1936) 2017. 10.11. 
Nagy Istvánné (1932) 2017.10.17. 
Balogh Sándor (1930) 2017.10.20. 

Horváth Ferencné (1970)2017.10.25. 
Petesné Kozsa Mária (1948) 2017.10.29. 

Balla Lászlóné (1966) 2017.11.07. 
Tolnai Sándor (1931) 2017. 11. 28. 

 

Anyakönyvvezető 
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