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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. 

 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 2009. évi CXXXIX. 
törvény értelmében 2011-ben a Magyar Köztársaság területén 
2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a 
természetes személyekről és a lakásokról nép- és 
lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálási törvény 
szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, 
a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó 
kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek 
a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak 
megfelelően megadni. Az összeírást a számlálóbiztosok 
fogják elvégezni. Az ő feladatuk az adatszolgáltatói 
csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, 
az önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek 
pontosítása. Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 
31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. 
november 8. között történik.  
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három 
módon teljesítheti: 
1) A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. 
(www.enepszamlalas.hu) Internetes kitöltés esetén 
valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell 
választania. Erre 2011. október 1–16. között van lehetőség. 
2) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a 
borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a 
kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a 
számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az 
adott címet.  Erre 2011. október 1–16. között van lehetőség. 
3) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja 
személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 
2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi fel.  
Az összeírás sikeressége érdekében kérem a tisztelt 
lakosságot, hogy pótolják a hiányzó házszámokat, 
ajtószámokat, illetve postaládákra írják ki olvashatóan a 
nevüket, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják 
minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói 
csomagot. 
   
Ravasz Bálint: Új családtag érkezett (5. osztály) 
 
Már nagyon régóta szerettünk 
volna egy kutyust a 
testvéreimmel. Végre itt volt a 
megfelelő alkalom, hogy 
kérjünk egyet, mert már közel 
volt a karácsony! Sokat 
gondolkoztunk, hogy melyik a 

hozzánk legjobban illő kutyafajta. Végül a Yorkshire Terrier 
mellett döntöttünk. Még a megfelelő yorki után is sokat kellett 
kutatnunk. Az interneten keresgélve, egy pár nap elteltével 
találtunk egy kartali tenyésztőt. Két lány és két fiú kutyusa 
volt, de mire felhívtuk, és megbeszéltünk vele egy időpontot, 
hogy mikor nézhetnénk meg 
őket, már csak egy fiú ebe 
volt, és még ő is pici, csupán 
hathetes volt. Mikor 
elmentünk őt megnézni, 
mindenkinek nagyon tetszett, 
ezért elhoztuk. A névválasztás 
is nehezen ment, de végül 
Samu lett a neve. Az első nap 
még nem nagyon tudott 
feloldódni, és az altatás is 
nehéz volt, mert este 
nyüszögött, nem tudott 
elaludni. Azóta már két 
hónapja nálunk van. Ez idő alatt már többször is volt az 
állatorvosnál, és ott is nagyon félt, de ennek ellenére hősiesen 
tűrte a kötelező oltásokat. Amikor hazaértünk, Samu senkivel 
nem volt hajlandó „szóbaállni” mert meg volt „sértődve” a 
doki miatt. Mára azonban kibékült mindenkivel, és már sétálni 
is kivihetjük. Samut a családban mindenki nagyon szereti, és 
szerintünk ez a szeretet kölcsönös.  

 
Tájékoztató adókról 

 
Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a II. félévi adók 
fizetési határideje 2011. szeptember 15. napja. Ez év 
februárjában az egész évi adókötelezettséget és csekkeket 
megküldtük adózóink részére. 2011. évtől a gépjármű  
adóban a mozgáskorlátozottak mentességének feltételei 
annyiban változtak a törvényi előírás szerint, hogy a 
mozgáskorlátozott személy a gépjárműnek vagy a tulajdonosa 
vagy az üzembentartója kell legyen, valamint csak évi 13.000,-
Ft összegig nyújt mentességet a törvény, az a feletti részt már 
fizetni kell. 

 
Közmeghallgatás 2011-ben 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2011. április 20-án úgy döntött, hogy a 2011. 
évben a közmeghallgatást november 24-én 17.00 órakor 
tartja a Művelődési Ház dísztermében.  

 
Könyvtári szünet 

 
A Könyvtárban a nyitvatartás szünetel 2011.07.15-től 
2011.08.21-ig! 
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Petőfibánya haszongépjárműve 
   

   
   

A Képviselő–testületben már megalakulását követően 
felmerült annak igénye, hogy a település végre rendelkezzen 
egy saját haszongépjárművel, mellyel meg lehetne oldani a téli 
síkosságmentesítést, az étel- és áruszállítást, illetve 
könnyebben lehetne mozgatni a közfoglalkoztatásban 
résztvevőket. A testületi üléseken a Képviselők sokáig 
gondolkodtak azon, hogy milyen jármű tudná leginkább 
szolgálni a település érdekeit. Több használt, illetve új 
gépjármű eladásával foglalkozó céget is megkerestünk ez 
ügyben, végezetül a Képviselő-testület 2011.02.15-én úgy 
döntött, hogy a legkedvezőbb konstrukcióval kínált Gaz 
330273-094 4x4 (6 személyes billenőplatós - ponyvás) 
tehergépkocsit vásárolja meg lízingelve, forint alapú 36 
hónapos futamidőre.  

 
Gyalogos-átkelőhely    

 
Több lakossági bejelentés is érkezett a telet 
követően, hogy festessük már végre fel az 
alig látszó zebrát. Sajnálatos módon ez ügyben nem tehetünk 
semmit, ugyanis a gyalogos-átkelőhely burkolatjelének festése 
speciális festéket igényel, illetve több előírás is vonatkozik a 
felfestésre vonatkozóan. Ez ügyben megkerestük a Magyar 
Közút Nonprofit zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Heves Megyei Igazgatóságát, mint tulajdonost és a felfestésért 
felelős szervet, akik arról tájékoztattak, hogy ők ezt 2011-ben 
eredetileg nem tervezték, de amennyiben lehetőségük van 
arra, akkor a létesítményjegyzék felülvizsgálata során 
intézkedni fognak a felfestés érdekében. Addig is kérünk 
minden gyalogos- és gépjárműforgalomban résztvevőt, hogy 
fokozottabban figyeljen az iskolánál lévő gyalogos-
átkelőhelyen. 
 

Sírhelyek megváltása 
 
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
8/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet szabályozza a 
sírhelyek megváltását. Ennek előírása alapján a temetési hely 
felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetési hely feletti 
rendelkezési jog időtartama: egyes sírhely és kettős sírhely 
esetén 25 év, sírbolt esetén 60 év, az urnafülke és az 
urnasírhely esetén 10 év. A temetési hely feletti rendelkezési 
jog újraváltással meghosszabbítható. A temetési hely 
újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén 
pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő 
közeli hozzátartozója. Megszűnik a rendelkezési jog 
gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejár. Kérjük azokat az eltemettetőket, akiknek lejárt, vagy a 
közelmúltban le fog járni az általa megváltott sírhely, hogy 
éljenek az újraváltás lehetőségével! 

Fenyőfa utca vízelvezetése 
 
Rendszeresen visszatérő már-már megoldhatatlannak tűnő 
feladat a településen a Fenyőfa utca vízelvezetése. Több 
szakemberrel megnézettük a helyszínt, illetve kértünk szakmai 
segítséget. Első lépésként bemérettettük az árkot, majd ennek 
folytatásaként kitisztíttattuk, kikotortattuk a 2402. jelű – Selypi 
összekötő út – közút híd medrét 500.000 Ft-ért. A lerakódott 
iszap elhordását követően a Fenyőfa utca mögötti vízelvezető 
árok tartalma végre lefolyt. Sajnos ezzel azonban véglegesen 
nem oldódott meg a probléma, ugyanis több kert végén 
érthetetlen okból kifolyólag a vízelvezető árok medre még így 
is sokkal mélyebben van, mint ahogyan a lejtés miatt lennie 
kellene. Éppen ennek megoldására a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Fenyőfa utca belvízzel elöntött 
ingatlantulajdonosai részére, azok kérelmére 200.000,-Ft 
kamatmentes kölcsönt biztosít az ingatlan földdel való 
feltöltéséhez. 
 

Egyirányú lett a Fenyőfa utca! 
   
Korábbi számunkban tájékoztattuk a Lakosságot, hogy a 
Fenyőfa utca útburkolatának állapota az út szélessége miatt, 
illetve az arra közlekedők sebességtúllépésének is 
„köszönhetően” az elmúlt években folyamatosan romlott, 
ezért lakossági kezdeményezésre több szakhatóság 
bevonásával megtörtént az utca egyirányúsítása. A jogszabályi 
előírásokat is figyelembe véve annak érdekében, hogy az arra 
közlekedők számára egyértelmű legyen a forgalomrend-
változás, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 
előírásaira tekintettel a következőképpen módosult az utca 
közlekedése: 1) Apcról érkezőknek behajtani tilos a Fenyőfa 
utcára, 2) A Kállai utca és a Bartók Béla utca Fenyőfa út felé 
vezető végén kötelező haladási irányt jelző tábla mutatja, hogy 
az út egyirányú. Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy 
fokozottabb figyelemmel közlekedjenek az adott 
útszakaszokon! 

   
„Petőfibánya Község Díszpolgára” 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
abból a célból, hogy a petőfibányai közösség szolgálatában 
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó 
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
tevékenységüket megfelelőképpen értékelve állíthassa 
példaként a jelen és az utókor elé, „Petőfibánya Község 
Díszpolgára” címet alapított. „Petőfibánya Község 
Díszpolgára” cím annak a magyar állampolgárnak 
adományozható, aki Petőfibánya Község érdekében kifejtett 
kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész 
életművével olyan általános elismerést szerzett, amely 
egyértelműen hozzájárult Petőfibánya fejlődéséhez, értékei 
megóvásához, lakosai életkörülményeinek javulásához, a 
község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak 
emléke köztiszteletben áll. A címet a Képviselő-testület 
adományozza évente egy alkalommal legfeljebb két személy 
részére. A díszpolgári cím adományozására ajánlásokat 
tehetnek: az Önkormányzat Képviselő-testületének 
bizottsága, a Képviselő-testület tagja, az önkormányzat 
köztisztviselői, természetes személyek, jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, pártok. Az 
ajánlásokat Petőfibánya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete címére, a polgármesterhez kell eljuttatni. 
Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy 
életútjának, tevékenységének ismertetését, az elismerés alapját 
képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, az 
előbbiekben foglaltak községi jelentőségének méltatását. 
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Kóbor kutyák befogása 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében a polgármester megbízta a Lőrinci Kutyahűség 
Állatmentő Közhasznú Alapítványt, hogy Petőfibánya község 
közigazgatási belterületén talált, gazdátlan, kóbor kutyákat 
befogja. A befogott kutyák 14 napos tartásának céljából a 
Képviselő-testület építtetett az Alapítvány telepén az 
Alapítvánnyal a petőfibányai kutyák számára 1 darab kennelt, 
amelyet az Önkormányzat támogatásként ajánlott fel az 
Alapítvány részére. 
 
       

Totyogó-klub az Óvodában 
 
Óvodánkban szeptemberben újra életre keltettük a - réges-
régen már kipróbált – totyogó klubbot. Célunk az volt, hogy 
az óvodába készülő apróságoknak megkönnyítsük az 
intézményes nevelés elfogadását, a szülőket meggyőzzük arról, 
hogy gyermekük szép, biztonságos környezetbe kerül. Így év 
végén elmondhatjuk, hogy ezt a programunkat nagy tetszéssel 
fogadták a kismamák, a kispapák és a gyermekek is, 
olyannyira, hogy a tervezett havi egy foglalkozást 
megdupláztuk. A szülők kérésére kéthetente találkoztunk a 
régi oviban. Örömmel tapasztaltuk, hogy a klubba 
rendszeresen járó kismanók sokkal könnyebben, traumáktól 
mentesen fogadták el az óvodába járás valóságát. Nem volt 
számukra megdöbbentő élmény a sok gyermek, a nagyobb zaj. 
Az otthoni játék csak az övé, de itt elfogadta, hogy ezekkel 
más is játszhat. A hosszú, sötét téli délutánokon, amikor a 
hideg vagy az eső miatt nem lehetett a „játszin” ismerkedni, 
barátkozni, a Totyogó lehetőséget adott arra, hogy a 
gyermekek saját korosztályukkal találkozzanak. Az anyukák a 
közös játék alatt meg tudták beszélni nevelési, szoktatási 
gondjaikat, tapasztalataikat. A nyár folyamán itt is szünetet 
tartunk, de szeptembertől újra várja az Óvoda, Oli óvónéni, 
Bogi óvónéni, Ildi óvónéni az apróságokat és szüleiket! 
 

 
 

 
SZJA 1% 

 
Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány köszönetet 
mond mindazoknak, akik az Alapítványnak jutatták adójuk 
1%át. Az alapítványt 2010-ben az SzJA 1%-a 358.000,- 
forinttal gazdagította. 

 
 

Vége a tanévnek az Általános Iskolában 
 
Igen mozgalmasan telt iskolánkban a tavaszi szünetet követő 
utolsó két hónap. Az alsós irodalmi – és táncszakkör április 
29-én műsorral köszöntötte az édesanyákat és nagymamákat a 
községi Művelődési Házban.  

Május 13-án Táncgálán  mutathatták meg tudásukat nem 
csupán iskolánk tanulói, hanem a környező községek diákjai 
is. Ezt a már hagyományosnak mondható rendezvényt, ebben 
az évben is nagy érdeklődés és siker övezte. A felső tagozatos 
diákok 2 napos túlélő táborban vehettek részt, míg az alsó 
tagozatos gyerekek erdei iskolában jártak Mátrafüreden. A 
szülői munkaközösség szervezésében Gyermeknap alkalmából 
május 27-én játékos, délutáni program várta a gyerekeket 
iskolánk udvarán, a Grund szervezet pedig lehetőséget 
biztosított Csillebércen, a Gyermeknapi bulin való 
részvételhez. Három autóbusz utaztatta fel diákjainkat ezen a 
napon Budapestre. A Bányász emléknapon  tánc 
szakköröseink pom-pom és modern  tánccal, a művészeti 
szakkörös, felső tagozatos lányok pedig énekkel színesítették a 
műsort. Június 18-án került sor a tanévzáró ünnepélyre, 
valamint a ballagásra. Ebből az alkalomból is készültek 
verssel, énekkel, tánccal iskolánk tanulói. Huszonkét 8. 
osztályos ballagott el ebben a tanévben, s mindegyikük 
szeptemberben már középiskolai tanulmányait kezdheti meg.  
 

 
 
A tanévzárón 148-an kaptak bizonyítványt éves munkájuk 
értékeléseként. Eredményes tanévet tudhatunk magunk 
mögött, hiszen 15 kitűnő tanulónk van, a tantárgyi dicséretek 
száma pedig 47. Az igazgatónő könyvjutalmat adott jó 
tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért, 
közösségi és szakköri munkáért. A 8. osztály szülői 
munkaközösségének munkáját szintén könyvajándékkal 
köszönte meg. A Petőfibányáért Egyesület vezetője, Dorner 
Gábor azokat a tanulókat részesítette könyvjutalomban, akik 
félévi tanulmányi eredményükhöz viszonyítva egy teljes 
osztályzatot javítottak. Az ünnepségen vehette át két 
nyugdíjba vonuló kollégánk, Pappné Lipták Edit és Zsíros 
Mária több évtizedes pedagógiai tevékenységéért a szolgálati 
érdemérmet, és ez alkalommal köszönthettük intézményünk 
két nyugdíjas tanító nénijét, akik alma materükben vehették át 
aranydiplomájukat. Mede Ilona és Hegedűs Mihályné 50 éve 
fejezte be a tanítóképzőt. 
 

 
Mini Manó Óvoda    

   
Korábbi számunkban tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 
Petőfibánya Község nyert a „Mini Manó Óvoda bővítése” 
című, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0012 jelű pályázaton. Sajnos 
azonban a megvalósítás elkezdésekor olyan, az 
Önkormányzaton kívül álló okok szóltak közbe, amelyek 
miatt az óvoda bővítése az eredeti elképzelés alapján 
megoldhatatlan. Olyan változások történtek a pályázat 
beadása óta, amelyek módosítását a közreműködő hatóság 
nem engedélyezi, így az építkezés befejezését követően 
Petőfibánya nem kapná meg az elnyert 99.360.563 Ft 
támogatást. Mivel ezt az összeget a Képviselő-testület 
önerőből megfinanszírozni nem tudja, úgy döntött, hogy most 
nem alakíttatja át az óvodát, hanem az új előírásoknak 
megfelelően új pályázatot fog benyújtani. 
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PKTK közhasznúsági jelentése 
 
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 2010. 
évi adatai (eFt.) A közhasznúsági jelentés teljes terjedelemben 
elérhető a www.petofibanya.hu honlapon. 
 
Befektetett eszközök:  10.385  
Követelések:   83  
Pénzeszközök:   10.235 
Aktív időbeli elhat.:  40  
Eszközök összesen:  20.743  
Saját tőke:   19.549  
Induló tőke:   17.115 
Tőkeváltozás:   2.339  
Tárgyévi eredm. - alaptev.: -1.128  

           - váll.tev.:  1.223 
Kötelezettségek:   448 
Passzív időbeli elhat.:  746 
Források összesen:  20.743  
Összes közhasznú bevét.:  8.431  
Vállalkozási tev. bevét.:  4.425  
Közhasznú tevék. ktg-ei:  9.559 
 

PKTK - jótékonysági bál 
 
„Ha van valamid, ami jó, Ami barátaiddal megosztható, Legyen bár 
csak egy apróság: Hozhatja isten áldását. Add tovább!” Varga Lilla 
előadásában e gondolatokkal vette kezdetét 2011. május 7-én 
a PKTK jótékonysági bálja a művelődési házban. Elsőként 
Varjú Gábor, a kuratórium elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, ismertette a Közalapítvány elmúlt 15 éves 
tevékenységét, munkáját. Elmondta, hogy a jótékonysági bál 
bevételét a 2010-ben épített szabadtéri színpad lépcső-és 
lábazat befejezésére fordítja a Közalapítvány. Ezt követően a 
jótékonysági bál védnöke, Juhászné Barkóczy Éva, községünk 
polgármestere üdvözölte a bálozókat. Elmondta, hogy a 
művelődési ház Petőfibánya „közösségi háza”, hiszen a 
községben működő civilszervezetek rendezvényeinek, iskolai, 
óvodai, családi, társadalmi, politikai rendezvényeknek, 
istentiszteleteknek biztosít helyet. Mindannyiunk érdeke, hogy 
korszerű, kulturált művelődési házunk legyen. Ezután a Petőfi 
Sándor Általános Iskola tanulói mutatták be hangulatkeltő 
táncos műsorukat. Az est ízletes vacsorával folytatódott, és 
hajnalig tartó zenés táncos mulatság vette kezdetét. A 
Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik jelenlétükkel, tomboladíj-felajánlásukkal, 
pártolójegy vásárlásával hozzájárultak a jótékonysági bál 
sikeréhez, így 250.000.-Ft bevételhez jutott a Közalapítvány.  
 

Általános Iskola hőszigetelése 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Általános Iskola hőszigetelése” című, KEOP-5.3.0/A/09-
2010-0126 jelű nyertes pályázatunk elindult a megvalósítás 
útján. A Képviselő-testület a beruházás kivitelezőjének 
kiválasztása tárgyában egyszerű nyílt meghívásos eljárás 
lefolytatásáról döntött, majd 7 céget hívott meg ajánlattételre. 
A cégek mindegyike elvitte az építési dokumentációt, és 
mindannyian pályáztak a kivitelezés elnyerésére. A kiírt 
közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt, a nyertes a 
legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatást tevő cég lett, 
aki 2011.06.27-től már el is kezdheti az iskolában a 
munkálatokat.  
 
MMMIII   ÚÚÚJJJSSSÁÁÁGGG   PPPEEETTTŐŐŐFFFIIIBBBÁÁÁNNNYYYÁÁÁNNN???    Petőfibánya Község 
Önkormányzatának kiadványa – Kiadó: Petőfibánya Község 
Önkormányzatának képviseletében Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester – Főszerkesztő: Dr. Gyirán Viktor jegyző – 
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság – Nyomda: DTPeRINT Bt. 
Szombathely - Megjelenik 1300 példányban 

Petőfibányai Bányász Sportkör 
 

Ökölvívás: Szekeres Norbert februárban 
címmérkőzést játszott Székesfehérváron, ahol döntetlen 
eredményt ért el. Ezt követően 06.04-én a győri boxgálán 
lépett szorítóba magyar bajnoki címért, ahol szintén döntetlen 
lett a mérkőzés végeredménye. Ez a mérkőzés esélyes az év 
mérkőzése címre. Július-augusztus hónapokban háromszor 
lép a ringbe nagyváltósúlyban (Franciaországban, 
Olaszországban és Ukrajnában.) Áprilisban fiataljaink részt 
vettek Kaposváron az Utánpótláskorú Ökölvívó 
Diákolimpián, ahol 3 fő képviselte Sportkörünket: Lakatos 
Vitold, Jancsó Levente és Nagy Kristóf, aki bronzéremmel 
tért haza. Június 25-én Gyöngyösön Nagy Kristóf felkészülési 
mérkőzésen döntetlen eredményt ért el. Gratulálunk a 
fiúknak, és vezetőjüknek, Juhász Lászlónak! 

 
Teke: Lezárult a 2010/2011-es bajnokság, ahol 

csapatunk ezüstérmes lett. I. BTK II, II. Petőfibánya, III. Nyír 
TK II. Gratulálunk a csapat tagjainak: Balla László /edző, 
szakosztályvezető/, Hanicz Tamás, Kovács József, Nagy 
László, Nagy Sándor, Pelyhe Imre, Vaskó Gábor. Májusban 
háromfordulós tornán vettek részt, melynek első állomása 
Petőfibánya volt, a második Parád, a döntő pedig 
Bélapátfalván zajlott. Továbbiakban is sok sikert kívánunk! 

 
Labdarúgás: Itt is véget ért a bajnokság. Felnőtt 

csapatunk a februári 11. helyről a 7. helyre száguldott. A 
bajnokság teljes mérlege: 12 győzelem, 7 döntetlen, 9 vereség, 
ebből a tavaszi szezon nagyon jól alakult: 7győzelem, 
5döntetlen és 2 vereség. Reméljük, lendületük 
továbbfokozódik! Gratulálunk!  
 

 
 
A legbüszkébbek az utánpótlás /Ifi/ csapatunkra 
lehetünk, akik immáron másodszor lettek BAJNOKOK! 
Méltó ünneplése volt a bajnoki címnek, hogy az utolsó 
mérkőzésen hazai közönség és hozzátartozók előtt a 
HELASZ képviselője egyenként átadta az érmeket és a kupát. 
A csapat vezetője Kotrócz Gábor a „legeredményesebb 
edző” különdíjat kapta. Egy héttel a bajnokság befejezése 
után június 25-én U-19 labdarúgó tornán vettek részt a fiúk 7 
másik csapattal együtt. /Lőrinci, FC Hatvan, Csány, Hatvani 
Lokomotiv, Zagyvaszántó, Apc, Ecséd,/  ahol a nyolc csapat 
közül egyedüliként veretlenül meneteltek a döntőig, ahol 50 
percnyi játék után  0:0 végeredménnyel 11-es párbajban 
maradtak alul, így 2. helyezést értek el. Zsólyomi Gábor 
hazahozta a „torna legjobb játékosa” címet. Ezen eredmények 
eléréséhez szükség volt azok segítségére, akik támogatták 
sportkörünket, valamint szurkolóinkra, akik még idegenbeli 
mérkőzéseinkre is elkísértek minket, ha tehették. Köszönjük! 
Adományokból sikerült vásárolnunk új hálógarnitúrát a 
kapukra, illetve a fedett lelátó felújítási munkálatai is a vége 
felé közelednek, számítva további támogatásokra, 
bátorításokra és segítségre. Köszönjük mindenkinek! Zengjen 
a HAJRÁ BÁNYÁSZ! 


