
Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám

Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kér-
jem a segítségüket és várjam a véleményüket.
– 2008. február 25-én az önkormányzat az eladási áron visz-
szavásárolta a tûzoltószertárt és annak a telkét, mivel kezdõ-
dik az áruház építése, így szükség van egy piactérre, ahol
megteremtjük a feltételeit egy kulturáltabb kereskedelmi te-
vékenységnek, valamint a szertárból kialakítjuk a polgárõrség
irodáját és garázsát. Mindezt teljesen saját költségvetésünk-
bõl hajtjuk végre, s ezen kívül a gyermekorvosi rendelõ felet-
ti lakásból 2 db szolgálati lakást alakítunk ki.
– Bizonyára észrevették, hogy a temetõ a parkolótól lezárás-
ra került. Ezt azért kellett meglépni, mert egyes érzékelten ál-
lampolgárok még a temetések ideje alatt is képesek voltak au-
tóval zavarni azt, illetve bejártak a sírok közé. Ez a megoldás
tudom, hogy a mozgássérülteknek és idõs embereknek nem
jó, ezért gondolkodunk más megoldáson is.
– 2008. február 25. - 2008. április 25. között kerül majd vég-
rehajtásra a kötelezõ veszettség elleni eboltás. A pontos dátu-
mot az állatorvossal történõ egyeztetés után tesszük közzé.
Ezt az alkalmat kívánjuk felhasználni a kóbor ebek, illetve
amelyeket nem oltanak be, azon ebek begyûjtésére. A polgár-
mesteri hivatalnál folyamatban van egy altató (kábító) löve-
déket kilövõ fegyver vásárlása. Remélem, hogy ezzel ezt a
problémát megoldjuk, de el kell mondanom, hogy a felelõtlen
állampolgárok jelentõs kiadásra kényszerítik ezzel az önkor-
mányzatot.
–  Végezetül kérem, hogy a BHD Hõerõmû Zrt felhívására je-
lentkezzenek olyan pályázók, akik ott szeretnének dolgozni
és rendelkeznek vas- és fémipari vagy villamosipari szak-
munkás bizonyítvánnyal és érettségivel. A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2008. március 31.
Címe: BHD Hõerõmû Zrt   1142 Budapest, Teleki Blanka u.
6. sz. Érdeklõdni: 06-1/383-7970-es telefonszámon.
Tisztelettel várom javaslataikat, véleményeiket minden kö-
zösségünket érintõ kérdésben. 
Kérem tovább Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-
át ajánlják fel a Prügyi Polgárõr Egyesület részére az
55800099-14000120 számlaszámra.

Boros-Leskó Géza
polgármester

2008. évi elsõ számunk 
tartalmából: 

Önkormányzati projektek  
(2. oldal) –  Hírek - informácók

(3.)   – Óvodai hírek (4.) –  Iskolai
hírek (5.) –  Szoc. Szolg. Közp. (6.)

Képek (7.) - Sport (8. oldal)
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TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Minden kedves nõ olvasónknak a
következõ idézettel kívánunk sok

boldogságot, örömet 
NÕNAP alkalmából:
" Egész világot adjál, 

hogy ha adsz,
Fél világoddal magadra 

maradsz"
V. M.

Felelõtlen gyújtogatás!
Kérjük a tisztelt állampolgárokat, hogy
állítsák meg azt a felelõtlen gyújtogatást,
ami a falu határában történik az utóbbi
idõben. Ha valakinek tudomása van ilyen
tüzek okozóiról, jelezze az önkormányzat
irodájában, és mi megtesszük a szükséges
lépéseket!
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Önkormányzati projektek
A Prügy Községi Önkormányzatnál jelenleg futó

projektek:
1. ÉMOP-2007-4.3. 1/2F számú pályázati kiírásra
benyújtott
“Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezé-
se és infrastruktúrájának fejlesztése” címû pályázat.
A pályázatot a rendszerben regisztrálták. 
Alapvetõ cél a közoktatási intézmények beruházásai-
nak célirányos támogatása a közoktatási reformfolya-
matoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó program-
nak megfelelõen a minõségi oktatás megteremtéséhez
szükséges feltételek biztosítása érdekében. A pályázat
célja a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlõ esé-
lyek és a korszerû iskola megteremtése a régió hosszú
távú versenyképességéhez járul hozzá.  
A pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek tá-
mogatásra. 
Az intézmény infrastruktúrájának teljes modernizáció-
ját tervezi megvalósítani a képviselõ-testület. A tervek
között szerepel a nyílászárók cseréje, az épület fûtésé-
nek, hõszigetelésének, a tantermek belsõ burkolásának,
a vizesblokkoknak, az öltözõknek a teljes rekonstrukci-
ója. A tantermi berendezések teljes cseréje és az infor-
matikai eszközök korszerûsítése.
2. KEOP 1.2.0. /1F kódszámú, 
“Szennyvízcsatorna-hálózatok és tisztítómû építésének
elõkészítése Prügy és Takatakenéz településeken” címû
pályázat.
A pályázatot befogadták, bekerült az elsõ fordulóba.
Alapvetõ cél a települési szennyvíz tisztításáról szóló
91/271/EGK irányelv és a Csatlakozási Szerzõdésben
vállalt határidõk teljesítése érdekében a  Nemzeti Tele-
pülési Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítási
programról szóló hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm. ren-
delet végrehajtásának folytatása, amely magában fog-
lalja az új közmûves szennyvízelvezetési és -tisztítási
rendszerek kiépítését, legalább biológiai fokozatú tisz-
títás kiépítését, a szennyvíziszap-kezelését.
A pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek el-
bírálásra. Az elsõ fordulót követõen a támogatott pro-
jektek tanácsadásban részesülnek.
Településünk egyik égetõ problémája a szennyvízháló-
zat kiépítése, mûködtetése. Bízunk pályázatunk sikeré-
ben és abban, hogy a beruházást minél elõbb el tudjuk
kezdeni és rövid idõn belül meg is valósul. Ezzel is véd-
ve a meglévõ vízbázisunkat.
3. ÉMOP-2007-4.1.1.
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Járóbeteg
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szak-
ellátás korszerûsítése.
A konstrukció célja, hogy minden lakos számára hozzá-
férhetõvé váljanak a megfelelõ infrastrukturális ellátott-

sággal rendelkezõ egészségügyi intézmények közszol-
gáltatásai.
A program célja az alapellátás fejlesztése, járóbeteg
szakrendelõk fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés kiegyenlítése, a társadalmi
esélykülönbségek csökkentése, a lakosság lakóhelyé-
hez közeli alapellátási - háziorvosi, fogorvosi - szolgá-
latok “szolgáltatói szerepének” megerõsítése és a szol-
gáltatások minõségének javítása, a szolgáltatási hiá-
nyok megszüntetése és bõvítése a szükségleteknek
megfelelõen, a definitív és lakosság közeli ellátást biz-
tosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása,
melyet az egymásra épülõ és egymást kiegészítõ szol-
gáltatások / tevékenységek integrációjával próbálja
meg elérni a pályázat.
Ennek keretében a meglévõ rendelõintézet épületének
és berendezésének teljes felújítását tervezi megvalósíta-
ni Prügy Község Önkormányzata.

*
Megfigyelõrendszer Prügyön

A térfigyelõ rendszerre beadott pályázatunkat nem tá-
mogatta a pályázat kiírója. Ennek ellenére a települé-
sünk közbiztonságának javítására szolgáló kamerarend-
szer kiépítését tervezi az önkormányzat. 
A község legforgalmasabb területeit 24 órás megfigye-
lés alatt tartja majd a rendszer, ezzel is szolgálva a bûn-
megelõzést, a rendõrség és a polgárõrség hatékonyabb
munkáját. Nappal színes, éjszaka fekete-fehér minõség-
ben áll majd rendelkezésre az esetleges közbiztonságot,
a település nyugalmát sértõ magatartások, rendellenes-
ségek kivizsgálására. A rendszer az érvényes jogi sza-
bályok, feltételek betartásával fog üzemelni.

*
Település-rendezési terv

A település érdeke, hogy fejlesztési szándékainak a leg-
optimálisabb helyét a rendezési tervben kijelölje. Eb-
ben a területek felhasználása, a telkek alakítása, az épí-
tések feltételei és módjai kerülnek megfogalmazásra. A
helyi értékvédelmi javaslat munkarésze a helyi építé-
szeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védet-
té nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, õrzése, védel-
mének biztosítása. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendezési terv elfo-
gadása folyamatban van. Ha részletesen is meg szeret-
nék ismerni, valamint vannak javaslataik, észrevételeik
a rendezési tervvel kapcsolatban, azt a  Polgármesteri
Hivatalban megtehetik.
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Elismerés Nagy Károly 
református lelkésznek

Oklevéllel köszönte meg a Román Hõsök Kultu-
sza Nemzeti Hivatala Nagy Károly Nagytisztele-
tû Úrnak, településünk református lelkészének, a
II. világháborúban elesett román katonák emlé-
kére 2007. augusztusában felavatott emlékhely
létrehozását.
Az elismerõ oklevelet Õ-excelenciája Ireny
Comaroschu Úrhölgy, Románia Rendkívüli és
Meghatalmazott Nagykövetétõl vehette át nagy-
tiszteletû úr a budapesti Román Nagykövetségen
2008. február 18-án, Prügy Község Önkormány-
zatának és a Prügyi Református Egyház meghí-
vott kíséretének társaságában.

Köszönet a véradásért!
Nagy büszkeséggel adom hírül, hogy a 2008. janu-
ár 28-án községünkben lebonyolított önkéntes vér-
adáson szép számmal jelentek meg véradóink.
Az utóbbi évtizedekben még egyszer sem voltunk
ilyen nagy létszámban a véradáson. 95 fõ jelentke-
zését regisztráltuk.
A nyilvántartott, rendszeres véradóink 47 %-a tu-
dott jelen lenni - és vérével továbbra is segíteni a
rászorulókon - a megadott idõpontban és helyszí-
nen. De számos olyan önkéntes jelentkezett, aki
elõször vagy másodszor "nyújtotta segítõ jobbját"
embertársainak megsegítésére. Õk a megjelentek
49 %-át tették ki. Nagy szeretettel és tisztelettel üd-
vözlöm õket is az önkéntes véradók népes táborá-
ban.
Szeretném megragadni az alkalmat és ez úton, itt
és most megköszönni éveken át tartó segítségüket
mindazoknak is, akik ma már akadályoztatva van-
nak a véradásban - idõs koruk vagy betegségük mi-
att - de korábban éveken, évtizedeken át szinte kö-
telességüknek tekintve, elhivatottan jelentkeztek a
véradó napokon. Fejet hajtok áldozatkészségük
elõtt. Köszönjük!
Köszönet jár mindenkinek, aki ezeken az önkéntes
véradásokon - idõt és fáradságot nem kímélve - ön-
zetlenül megjelennek, így segítve sok olyan súlyos
betegen, akiknek felgyógyulása, életben tartása at-
tól függ, megkapják-e az életmentõ, pótolhatatlan
gyógyszert, a vért.

Kilián Istvánné
helyi vöröskeresztes aktivista

Orgona-hangverseny a
Református templomban

Fekete Nándor orgonamûvész nagysikerû orgona
hangestjét hallgathatta a megjelent közönség
2008. január 27-én a református templomban. Az
elõadott mûvek Európa legújabb digitális csodáján
szólaltak meg. Köszönjük a szervezõknek az al-
kalmat. A megjelentek száma is mutatta, hogy
hasonló rendezvényekre is szüksége van a
településen élõknek. A mûvész után érdeklõdõk
bõvebb információt kaphatnak a
www.nandorgona.hu honlapon, amelyen a prügyi
koncertrõl is láthatnak képeket.

Figyelem! Figyelem!

Motocross szakosztály
A Prügyi Sport Egyesület berkein belül mûküdik
a motocross szakosztály. A szakosztály tagjai
szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Települé-
sünk határában a Taktabáj felé vezetõ út mellett
kialakított pályán ki is próbálhatják
ügyességüket.
Köszönjük a képviselõ-testület támogatását!

Vidorka Sándor
szakosztályvezetõ
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ÓVODAI HÍREK
Kedves Prügyiek!

2008- ban tovább folytatódik a Delikát “Fõzzön ját-

szóteret” programja, így idén ismét 8 szerencsés tele-
pülés örülhet majd egy modern és biztonságos játszó-
térnek. Ebben az évben igazán érdemes lesz majd ját-
szani, hiszen a 8. játszótér garantáltan ott épül fel,
ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb pá-
lyázat érkezik. Ezért kérünk minden kedves anyukát,
nagymamát és a faluban élõ embert, hogy 1000 gramm
Delikát8 ételízesítõ tasakját, akár több tasak is lehet,
juttassák el az iskolába.
Közös összefogással segítsük hozzá gyermekeinket egy
modern és biztonságos játszótér megvalósításához!
Gyûjtési határidõ: 2008. 04. 23.

Rendelési idõk -
fogadási idõk

Felnõtt háziorvos
Hétfõtõl-péntekig:  8.00 - 10.30

Tel.:  372-006
Gyermek háziorvos
Hétfõ: 9.00 - 11.00

Szerda:  9.00 - 11.00
Csütörtök: 11.00 - 13.00

Péntek: 11.00 - 13.00
Fogorvos

Hétfõ-szerda: 12. 00 - 18. 00
Kedd-péntek: 7. 30 - 12. 30
Csütörtök: iskolafogászat

Csecsemõ- és terhesgondozó
Csecsemõgondozó Tanácsadás

Minden szerdán: 8.00 - 10.00
Terhesgondozás

Minden pénteken: 8. 30 - 12. 00
Védõnõi fogadóóra

Minden nap:   8.00 - 9.00
Gyógyszertár

Hétfõtõl-péntekig: :  8.00 - 14.00
Polgármesteri Hivatal
Hétfõ: 7. 30 - 16. 00
Szerda: 7. 30 - 17. 00
Péntek: 7. 30 - 12. 30
Polgármester, jegyzõ

Ha elfoglaltsága engedi: 
január 1-jétõl  december 31-ig
Szociális Szolgáltató Központ
Hétfõ, Kedd, Szerda, Péntek: 

9. 00 - 12.00  és  13. 00  - 15. 00
Falugazdász

Minden szerdán: 8. 00 - 12. 00  
a Teleházban

Teleház
Hétfõ-Szerda: 8. 00 - 12. 00

Kedd-Csütörtök-Péntek: 13. 00 - 17. 00
Tel.: 372 -292 Fax.: 572-007

Kossuth út 1.sz.
Posta

Minden nap: 8. 00 - 15. 30
Takarékszövetkezet

Hétfõ-kedd: 7. 30 - 16. 00
Szerda: 7. 30 - 17. 00

Csütörtök: 7. 30 - 16. 00
Péntek: 7. 30 - 15. 00

TÁJÉKOZTATÓ
Észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket a következõ e-
mail címre tudják eljuttatni. A Prügyi Hírmondóval
kapcsolatban: prugyihirmondo@freemail.hu

A településünk  honlapcíme: www.prugy.hu

RENDELETEK
A képviselõ testület februári ülésén egyhangú szavazással
(9 jelenlévõ, 9 igen) módosította a lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlésérõl szóló 1994 (VIII.
16.) rendeletét. Eszerint április 1-tõl a havi bérletet 300
Ft/m2 -ben határozta meg egységesen. Ennek alapvetõ oka
egyrészt annak eddigi rendkívül alacsony volta, továbbá a
lakások karbantartásához, felújításához szükséges anyagi
háttér megteremtése. Ezzel együtt a képviselõ testület
ösztönzi és támogatja a szolgálati lakások lakók által
történõ megvásárlását.

Farsang az óvodában
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MÓRICZ ZSIGMOND 
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Az elmúlt idõszak versenyeredményei

Körzeti tûzoltóverseny 1. helyezés 
(Bancsók Magdolna, Erdõs Tamás, Dienes Csaba,
Bodnár Bence, Csukás József, Magyar Máté). Fel-
készítõ nevelõ: Erdei Zoltán

Megyei Tûzoltóverseny 2. helyezés 
(ugyanazzal a csapattal és felkészítõvel)

Kerékpáros Közlekedési verseny
4. és 8. évf. vett részt.  Felkészítõ: Erdei Zoltán

SNIT tagozat sportvetélkedõje 2. helyezés
(Balogh Dávid, Vadászi Enikõ, Balogh Roland
Horváth Dezsõ, Kiss Ferenc)
Felkészítõ: Császár Zoltán, Erdei Zoltán.

Góliát McDonald's foci IV. kcsp. 2. helyezés Fel-
készítõ: Erdei Zoltán

Góliát McDonald's foci III. kcsp. 7. helyezés.
Felkészítõ: Erdei Zoltán

Megyei Kerékpáros Közlekedési verseny 5. he-
lyezés 
(Tóth Péter, Horváth Csaba). 
Felkészítõ: Erdei Zoltán

Katasztrófavédelmi verseny
7-8. évfolyam vett részt. Felkészítõ:  Erdei Zoltán

PÁLYÁZATOK

Útravaló program
Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett “Út a
középiskolába” pályázaton 29 tanulót és 9 mentor
tanárt támogat a program, amely elõsegíti a 7. és 8.
osztályos tanulók sikeresebb továbbtanulását. A
projekt keretében a mentortanárok feladata, hogy:
- kapcsolatot tartsanak a szülõi házzal családláto-
gatásokon, szülõi találkozókon
- a tanulókkal heti rendszerességgel külön foglal-
kozzanak és folyamatosan nyomon 
kövessék tanulmányi elõmenetelüket.

Az OM anyagi támogatást is nyújt a tanulóknak és
a mentortanárok részére is.

Roma Kulturális Projekt
A Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány Mûvészet
és Kultúra Network Program a Roma Kulturális
Projekt keretében meghirdetett Roma Mentor Pro-
jekt kiírására beadott pályázatunkat 1000 USD-ral
támogatja az iskolánkban mûködõ "Lurkó Cso-
port" gyerekcsoportot. A csoport vezetõje Víghné
Rohály Erika.

RE'LEM - használtelem- és 
mobiltelefon- gyûjtés

Az iskola idén is részt vett a RE'LEM Kht. és az
Electro-Coord Magyarország Kht. által szervezett,
2007. évi õszi-téli használtelem- és mobiltelefon-
gyûjtõ versenyen. Sajnos a legjobbak közé nem
kerültünk be, de a résztvevõk hozzájárultak ahhoz,
hogy környezetünk tisztább maradjon. A gyûjtött
mennyiség: 42 kg.

KARÁCSONYI VÁSÁR

A Szülõi Munkaközösséggel közösen az iskola Di-
ákönkormányzata nagysikerû karácsonyi vásárt
rendezett. A diákok, szülõk, pedagógusok által ké-
szített, felajánlott karácsonyi ajándékokkal a tele-
pülés lakóinak szerettünk volna szebbé tenni a
szép ünnepet. A különlegesen szépen sikerült dí-
szek vásárlásával a vendégek a diákönkormányza-
tot, a diákokat támogatták, melyet nagy tisztelettel
köszönünk meg.

ISKOLAI HÍREK
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ÜNNEPSÉG AZ IDÕSEK 
KLUBJÁBAN

Köszönjük az általános iskolás és óvodás
gyermekeknek, valamint felkészítõ pedagó-
gusaiknak a csodálatos karácsonyi mûsort!
Köszönjük a meghívott vendégeknek a
részvételt! Köszönjük azoknak, akik támo-
gatták a karácsonyunkat:
- Berecz Lajos
- Csócsics Sándorné
- Pereszlényi Istvánné
- Pallagi Józsefné
- Potoczki István
- Péter József
- Prill Gábor
- Kolozsvári Miklósné
- Veres Andrásné
Az Idõsek Klubja továbbra is szeretettel vár
minden kedves érdeklõdõt! Jelentkezni
személyesen vagy telefonon is lehet.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Szociális Szolgáltató Központ

3925 PRÜGY, Petõfi út 39.
Tel: 47/572-026

Szociális Szolgáltató Központ Hírei

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

nem volt!

Születés
Damu Zsaklin 2007. 11. 08. 
anya: Damu Renáta apa:
Galambos Krisztián
Bessenyei Dávid 2007. 11. 15.
anya: Harkai Erzsébet, apa: Bessenyei Zoltán
Erdei Balázs 2008. 01. 03. an: Varassdy
Renáta apa: Erdei Balázs
Horváth Arabella 2008. 01. 18. an: Horváth
Enikõ
Bodnár Gergõ János 2008. 02. 10. 
anya: Lakatos Renáta apa: Bodnár János
Galambos Dávid Adrián 2008. 02. 14. 
an: Balogh Borbála apa: Galambos Dávid
Rontó Gyula Erik 2008. 02. 15. 
anya: Rontó Kitti
Kiss Attila 2008. 02. 20. 

anya: Balogh Bettina, apa: Kiss Attila

GGrraattuulláálluunnkk  aa  sszzüüllõõkknneekk!!

Halálozás
Simon János (1930. 07. 29. -2007. 12. 11.)
Spisák Imréné (1919. 08. 31. - 2007. 12. 18.)
Die Jenõné (1914. 08. 02. - 2007. 12. 20.)
Somos János (1937. 10. 22. - 2007. 12. 25.)
Hallgató Bertalanné (1928. 09.
04. - 2008. 01. 10.)
Kállai Sándor (1944. 07. 28. -
2008. 01. 23.)
Gergely Andrásné (1958. 11. 27.
- 2008. 01. 30.)
Kelemen József (1935. 07. 12. -
2008. 02. 01.)
Szepesi Albert Sz.: 1922.11.19.
2007.06.14.
Cs.Nagy Mihály  Sz.: 1923.08.17.
2008.03.02.

RRéésszzvvééttüünnkk!!

Prügyi

Hírmondó
Prügy község idõszakos  
információs  kiadványa.

Felelõs kiadó: Boros-Leskó Géza  polgármester. 
Kiadja: Prügy község önkormányzata.  

Szerkesztõ: Mezõ László.   Munkatárs és fotó: Tiszlavicz Csaba,
Szõke Bertalan.   Nyomdai munkák: Budai Nyomda Miskolc.  

A Hírmondó anyaga  (a korábbi számoké is) 
megtalálható  a  www.prugy.hu internetes honlapon is.
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Képek az iskolai és községi eseményekrõl

Hímzõszakkör mûködik az iskolában. Képünk
az egyik foglalkozást örkítette meg.

Nagy sikere volt ebben az esztendõben is az
iskolai farsangnak. Vidám képünk is ezt 

igazolja! Prügy régi fotókon sorozatunk 
újabb képe.

Az iskola karácsonyi rendezvényén készült a
felvétel.

Az iskola bálján fellépett és nagy sikert aratott
az újjáalakult prügyi énekkar.

Felvételünk a modern tánccsoport iskolai
programja közben készült.
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SportPSE 2007.  ÕSZI FOCI MÉRLEG 
Felnõtt: elfogadható,  ifi: kiváló!

A Prügy SE megyei II. Keleti csoportban szereplõ
labdarúgó csapata egy elõrehozott meccset játszott még
õsszel. A meccs rövid emlékeztetõje.

PÁLHÁZA-PRÜGY 1-2 (0-2)
Pálháza, 100 nézõ. V.: Tóth.  PSE: Bacsó - Balogh, Császár,
Erdei, Gréz, Ladinszki, Rabócz, Rimmel, Tassi, Vadászi,
Lakatos J. Edzõ: Tóth István.  G.: Gréz, Rabócz. Jók: az
egész csapat. Ifi: 1-3. 
Tóth István: - Köszönjük lelkes közönségünk és önkor-
mányzatunk egész éves támogatását. A mérkõzésen jobban
akartunk, ezért megérdemelt a gyõzelmünk.

Õsszel a felnõtt gárda összességében elfogadható produk-
ciót mutatott. Az ifi együttest viszont külön elismerés
illeti meg, hiszen az éllovas Sárospatak mögött két pont
hátrányban a második helyen várhatják a tavaszi foly-
tatást. Szép volt fiúk!

Megyei II. Keleti csoport állása

1. Tállya 16  11   4   1   53-20   37 
2. Erdõhorváti 16  11   1   4   52-23   34 
3. Gönc 16    9   4   3   44-16   31 
4. Sárospatak 16    7   5   4   37-16   26 
5. Prügy 16    7   5   4   33-19   26
6. Pálháza 16    7   3   6   40-42   24 
7. Tokaj 16    7   3   6   27-31   24 
8. Tarcal 16    7   2   7   45-29   23 
9. Mád 16    6   5   5   29-19   23 
10. B.kõváralja 16    5   5   6   32-27   20 
11. Taktakenéz 16    6   1   9   21-43   19 
12. Tiszakarád 16    6   1   9   20-46   19 
13. Pácin 16    5   3   8   33-37   18 
14. Ricse 16    4   -  12   16-55   12 
15. Olaszliszka 16    3   3 10   12-43   12 
16. Forró 16    2   5   9   15-43   11 

Megyei II. Keleti csoport ifjúsági bajnokság állása

1. Sárospatak 16   14   -   2   102-17   42 
2. Prügy 16   13   1  2     65-23   40 
3. Tokaj 16   11   1   4    63-26   34 
4. Pálháza 16   10   1   5    48-34   31 
5. Forró 16    9    1   6    33-31   28 
6. Tállya 16    8    3   5    38-28   27 
7. Gönc 16    8    1   7    61-48   25 
8. Tarcal 16    8    1   7    39-39   25 
9. Ricse 16    8    -    8    59-33   24 
10. Taktakenéz 16    6    2   8    46-50   20 
11. Mád 16    6    2   8    33-42   19 
12. B.kõváralja 16    5    4   7    38-35   19 
13. Pácin 16    5    2   9    40-59   17 
14. Tiszakarád 16    3    1  12   12-57   10 
15. Erdõhorváti 16    2    1  13   14-84     7 
16. Olaszliszka 16    1    1  14     9-94     4 

A PSE 2008. tavaszi programja a
megyei II. Keleti csoportban 

17. FORDULÓ
2008.03.08. szombat 14:30

PRÜGY - FORRÓ

18. FORDULÓ
2008.03.16. vasárnap 15:00

PRÜGY - PÁCIN

19. FORDULÓ
2008.03.23. vasárnap 15:00

GÖNC- PRÜGY

20. FORDULÓ
2008.03.29. szombat 15:00

PRÜGY - TISZAKARÁD

21. FORDULÓ
2008.04.06. vasárnap 16:30

TARCAL - PRÜGY

22. FORDULÓ
2008.04.12. szombat 16:30

PRÜGY - BOLDOGKÕVÁRALJA

23. FORDULÓ
2008.04.19.szombat 17:00

RICSE - PRÜGY

24. FORDULÓ
2008.04.27. Vasárnap 17:00

PRÜGY - OLASZLISZKA

25. FORDULÓ
2008.05.04. vasárnap 17:00

ERDÕHORVÁTI - PRÜGY

26. FORDULÓ
2008.05.10. szombat 17:00

PRÜGY - TÁLLYA

27. FORDULÓ
2008.05.18. vasárnap 17:00

SÁROSPATAK  - PRÜGY

28. FORDULÓ
2008.05.24. szombat 17:00

PRÜGY - TAKTAKENÉZ

29. FORDULÓ
2008.06.01. vasárnap 17:00

TOKAJ - PRÜGY

30. FORDULÓ
2008.06.08. vasárnap 17:00

PRÜGY - MÁD

Hajrá Prügy!


