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TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
A képviselõtestület úgy döntött, hogy a továbbiakban
saját hatáskörben nem készít és nem sugároz  felvételt
a testületi ülésekrõl. Nyilvánvalóan ezt a döntést tisz-
teletben kell tartania a polgármesternek. A lakosság tá-
jékoztatása azonban nem szenvedhet csorbát, ezért a
helyi újságot ezentúl bõvebb formában jelenteti meg
az önkormányzat. Ezen kívül elhatároztam, hogy a
postán és az önkormányzatnál kihelyezünk egy levél-
szekrényt, amibe bárki kérdést, javaslatot írásos for-
mában névvel, vagy akár névtelenül is bedobhat.
Ezekre pedig kötelezõen válaszolunk vagy személye-
sen vagy a falu újságjában.
- A falu forgalmi rendjében változtatást kívánunk esz-
közölni. A Csokonai - Szabadság út sarkára a
kanyar mindkét oldalára 100-100 m-re 30km/h táblát
és gyalogátkelõhelyet tervezünk, illetve a Szabadság
utca - Dankó Pista utca sarkától a Szabadság utca - Jó-
zsef Attila utca sarkáig megállni tilos táblát tervezünk.
Az önkormányzat az egyeztetést az érintett szervekkel
megkezdte, mivel ez az út az Állami Közútkezelõhöz
tartozik.
- Értesítem a lakosságot, hogy a Prügy-Tarcal közút
megépítése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt
késik, így az idén csak a földmunkák kezdõdhetnek
meg, az út átadásának valószínû idõpontja 2009. júni-
us-július.
- A körzeti orvosi rendelõbe május hónapban egy új
életmentõ készüléket szereztünk be, ami alkalmas az
újraélesztésre.
- 2008. május 1-tõl az ivóvíz-szolgáltatást a Borsodvíz
végzi Prügy és Taktakenéz községekben. A szerzõdés
értelmében a szolgáltató fedezi az ivóvíz-minõségjaví-
tó pályázat önrészét és teljes vertikumában elvégzi a

megvalósítást. A vízmûvet 10 évre bérli 30 millió fo-
rint bérleti díjért, amit két részletben fizet ki. A víz ára
mindaddig, míg az ivóvíz-minõségjavítás nem valósul
meg, csak az éves inflációval emelkedhet. Ezen kívül
a beszedett vízdíjból 5 %-ot zárolt számlán kezel a
rendszer üzemeltetési hibáit meghaladó javítási felada-
tokra. Kérem, hogy a szolgáltató által megküldött szer-
zõdéseket írják alá és juttassák el vagy a vízmû irodá-
jára, vagy az önkormányzathoz, illetve a szolgáltató-
hoz.
- A falu közbiztonságának javítása érdekében pályáza-
tot nyújtottunk be a polgárõrség irodájának és térfigye-
lõ-rendszer megvalósítására. Ha a pályázatunk nem
nyerne, saját erõbõl is meg fogjuk valósítani.
- Új KMB-s rendõrt kapott a település Tóth László
személyében. Feladat ellátását megkezdte. Kérem, se-
gítsék a munkáját.
- Folytatódik az ebek oltása, az oltás befejezése után
megkezdjük a kóbor ebek begyûjtését, mivel beszerez-
tük a kábító lövedék kilövésére alkalmas fegyvert, és
mezõõreink felkészültek az alkalmazására.
- A kistérség polgármesterei egy levelet jutattak el az
országgyûlés elnökéhez és az ország közjogi méltósá-
gaihoz, amelyben felhívják a figyelmet a térség prob-
lémáira, és megoldási javaslataikat terjesztették elõ.
Ezt a levelet mellékelem, kérem, olvassák el, ezzel
kapcsolatban is várom észrevételeiket. A levél megírá-
sában és eljuttatásában meghatározó szerepet vállal-
tam, mert úgy gondolom, hogy nem várhatunk tovább
ezzel, de a törvényes utat kell járnunk. Hiszem, hogy a
leghosszabb út is az elsõ lépéssel kezdõdik, ezt mi
most megtettük.

Boros-Leskó Géza
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2008. évi második számunk tartalmából: 
Önkormányzati hírek (1-3. oldal) – Anyakönyvi hírek - CKÖ hírek (4.) –  Iskolai hírek

(5-6.) –  Védõnõi Szolgálat (7.) - Hírek, információk (8.) -  Tavaszi programok az
óvodában (9. oldal) - Nyugdíjazás (10.) - Sport (11-12.)
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Önkormányzati hírek
Jegyzõkönyvi kivonat

Készült a Prügy Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2008. április 29-én megtartott ülésérõl.

Jelen vannak: Boros-Leskó Géza   polgármester, Dr.
Bazsó Áron   jegyzõ, Dr. Bazsó Péter   alpolgármester,
Berecz Lajos, Die Miklós, Gergely  László, Kocsis Jó-
zsef, Tiszlavicz Csaba, Vigh József képviselõk
Igazoltan távol: Béres József, Béres László képviselõk. 
Meghívottak:  Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló, Kiss
Elemér CKÖ elnöke, Kertész Gabriella belsõ ellenõr,
Horváth Zsolt CKÖ képviselõ.

1. Napirend: Az önkormányzat 2007. évi zárszámadá-
sának elfogadása, könyvvizsgálói jelentés megtárgya-
lása.
Elõadók: Boros-Leskó Géza polgármester
Györffi Dezsõ könyvvizsgáló
Boros-Leskó Géza polgármester az írásban kiküldött
elõterjesztéshez elmondta, hogy a 2007. évi gazdálko-
dás eredményes volt, az önkormányzat mûködésében
és finanszírozásában nem jelentkeztek problémák, s
kérte a zárszámadási rendelet elfogadását, valamint a
könyvvizsgálói jelentés jóváhagyását.
A képviselõtestület az önkormányzat 2007. évi zár-
számadásáról, könyvvizsgálói jelentését 8 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2. Napirend: Éves ellenõrzési jelentés elfogadása
Elõadók: Dr. Bazsó Áron jegyzõ, illetve Kertész Gab-
riella revizor
Dr. Bazsó Áron jegyzõ az írásban kiküldött elõterjesz-
téshez rövid kiegészítésként elmondta, hogy 2007. má-
sodik negyedév során az önkormányzat intézményei-
nek pénzügyi számviteli ellenõrzését végezte el a Kis-
térségi Társulás Belsõ Ellenõrzési egysége. Az ellenõr-
zés során feltárt kisebb pénzügyi fegyelemsértések
nem szándékosak, azok elsõdlegesen jogszabály értel-
mezési problémákból keletkeztek, melyek rövid idõn
belül javíthatóak voltak, s kérte a testülettõl a jelentés
elfogadását. 
A képviselõtestület az éves ellenõrzési jelentést 8 igen
szavazattal elfogadta.

3. Napirend: Az önkormányzat 2008. évi költségveté-
sének módosítása
Elõadó: Boros-Leskó Géza polgármester
A költségvetési rendelet módosítása azért szükséges,
mert az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ

települési önkormányzatok 2008. évi támogatásra vo-
natkozó igény benyújtásra kerül, és az elõírt feltételek-
nek egyértelmûen megfeleljen az önkormányzat. Vala-
mint az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett decentralizált helyi önkor-
mányzati fejlesztési feladatok támogatására pályázatot
kíván benyújtani az önkormányzat "A közterületen el-
követett jogsértések visszaszorítását segítõ beruházás
Prügyön" címen, melyre tekintettel a szükséges volt az
önrész mértékét fejlesztési elõirányzatként szerepeltet-
ni kell. A képviselõtestület 8 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül a költségvetés módosítását
elfogadta.

4. Napirend: 2008. évi közbeszerzési terv elfogadása
Elõadó: Dr. Bazsó Áron jegyzõ
Dr. Bazsó Áron jegyzõ tájékoztatta a pénzügyi bizott-
ságot arról, hogy a közbeszerzésekrõl szóló törvény
szerint a képviselõtestületnek, önkormányzatoknak
évente április 15-ig közbeszerzési tervet kell készíteni,
illetve elfogadni. A közbeszerzési terv a 2008. év fo-
lyamán megjelenõ pályázati lehetõségeket nem befo-
lyásolja, s a közbeszerzési terv az év folyamán módo-
sítható.
Jelenleg olyan beruházásokba kezdünk 2008. év folya-
mán, amely közbeszerzési eljárás lefolytatására köte-
les. Így ennek megfelelõen közbeszerzési tervünket el-
készítettük, s kérte a testületet annak elfogadására.

5. Napirend: Indítványok, javaslatok
a) Boros-Leskó Géza polgármester tájékoztatta a kép-
viselõtestületet, hogy az önkormányzatnak határozatot
kell hoznia az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ települési önkormányzatok 2008. évi támogatásá-
ra vonatkozó igény benyújtásáról, az írásban megkül-
dött határozati javaslat szerint, kérte a képviselõtestüle-
tet, hogy hozza meg a határozatot.
b) Dr. Bazsó Áron jegyzõ tájékoztatta a testületet, hogy
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ telepü-
lési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatko-
zó igény benyújtásához kapcsolódóan még egy határo-
zatot kell meghozni, mégpedig az elõzõ évek tartaléka
felhasználásának meghatározásáról. Kérte a képviselõ-
testületet, hogy vitassák meg az elhangzottakat, majd
hozzák meg a határozatot.
c) Dr. Bazsó Áron jegyzõ tájékoztatta a képviselõtestü-
letet arról, hogy az önkormányzatnak a HÖF-TEKI pá-
lyázati kiírás keretében lehetõsége nyílik a polgárõrség
fejlesztésére, valamint a térfigyelõ rendszer kiépítésére
pályázatot benyújtani. A pályázati 

(Folytatás a 3. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÓ

Észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket a 
következõ e-mail címre tudják eljuttatni. 

A Prügyi Hírmondóval kapcsolatban: 

prugyihirmondo@freemail.hu

A településünk  honlapcíme: 
www.prugy.hu

(Folytatás a 2. oldalról)

dokumentáció egyik mellékletét képezi az önkormány-
zat határozata. Kérte a képviselõtestületet, hogy hagy-
ja jóvá a határozati javaslatot.
A jegyzõkönyv a Polgármesteri Hivatalban teljes egé-
szében megtekinthetõ.

*
Községi Önkotmányzat - Prügyi Polgárõr

Egyesület - Közös fellépés a közbiztonságért
A korábbi idõszakban sikerült visszaszorítani települé-
sünkön a bûncselekmények számát. Sajnos, ez a ten-
dencia az elmúlt idõszakban megfordulni látszik, egy-
re gyakoribb a vagyon ellen elkövetett bûncselekmé-
nyek száma (pl. betörés, lopás, rablás, csalás, stb.).
A Prügyi Polgárõr Egyesület és az Önkormányzat
igyekszik kellõ felelõsségvállalást tanúsítani a közbiz-
tonság érdekében. Sokan érzékelik, hogy a közbizton-
ság közérzetet javító közösségi, egyben a fejlõdést is
szolgáló érték. Természetes, hogy a sértettek, az érin-
tettek nem ezt hangoztatják.
A "KÖZ" biztonságának elengedhetetlen záloga a kö-
zös együttmûködés. Az önkormányzat, az egyesület, a
rendõrség, a településen mûködõ intézmények, szerve-
zetek együttmûködése mellett szükség van a lakossági
összefogásra is! A közös gondolkodás, a közös cselek-
vés képessége a bûnmegelõzés sikerének egyik legfon-
tosabb alapja.  A polgárõrök önfeláldozó munkájukkal
mára egy egységes mûködésû és megbecsülésnek ör-
vendõ szervezetet alakítottak ki, amelyre méltán lehet-
nek büszkék az egyesületi tagok és a lakosság is.
Elkötelezettek a közbiztonság ügye mellett. A lakosság
láthatja a példamutatást és a szerepvállalást, azt a ha-
tást, amit az önkormányzat a biztonságkezelés össze-
hangolásával igyekszik elérni. A lakosságot is szeret-
nénk meggyõzni, hogy a közbiztonság közösségi gon-
dozása, a bûnmegelõzési szempontok érvényesítése
mindannyiunk érdeke és közös feladata.
Az elkövetkezõ idõszakban igyekszünk tudatformáló
munkával is erõsíteni a lakosság önvédelmi reflexeit.
Ismertetni a szükséges védekezés hatékony, de jogsze-

rû módjait és technikáit, valamint az ezt szolgáló lehe-
tõségeket és eszközöket. Meg kell gyõzni a lakosságot,
hogy a bûnmegelõzésben mindenkinek megvan a ma-
ga feladata és felelõssége.
Ki kell alakítani az emberekben az egészséges önvé-
delmi reflexeket. Az egyénben - mint cselekvõ hely-
zetben lévõ vagy éppen passzivitást, közönyt mutató
tényezõben - ki kell, hogy alakuljon a biztonságköz-
pontú gondolkodásmód.
Elengedhetetlen volt, hogy a lakosság biztonságérzetét
leginkább veszélyeztetõ közterületi bûnözés visszaszo-
rítására az önkormányzat elkezdjen kiépíteni egy köz-
térfigyelõ rendszert, amelynek megépítésére és kezelé-
sére megvannak az objektív feltételek. A térfigyelõ ka-
merarendszer egyfelõl visszatartó hatású, másfelõl le-
hetõvé teszi az arra hivatott erõk hatékony és célirá-
nyos beavatkozását. 
Az önkormányzat igyekszik támogatni az önszervezõ-
dések létrehozását és mûködését, amelyek tevékenysé-
ge bûnmegelõzésre irányul, és közvetve erõsíti a helyi
közbiztonságot (utcák, településrészek összefogása).
Az önkormányzat a helyi polgárõr egyesületet segíti
(helyiségek rendelkezésre bocsátásával és anyagi jutta-
tásokkal). Kívánatos, hogy a polgárõrség, a rendõrség-
gel és ha kell a lakosokkal is, minél nagyobb számban
hajtson végre közös akciókat, járõrözéseket.
A következõ Prügyi Hírmondóban egyszerû, kevés
költségvetésbõl megvalósítható, kevés szakértelmet
igénylõ udvarokon, családi házaknál kiépíthetõ védõ-
rendszerekrõl tájékoztatjuk a lakosságot.

Tiszlavicz Csaba

*
VETZETÕSÉG VÁLASZTÁS

A Prügyi Polgárõr Egyesület új vezetõsége a 2008. áp-
rilis 11-én megtartott választás után:
Vezetõség: 
Elnök Molnár János, elnökhelyettes Boros-Leskó Gé-
za, gazdasági vezetõ Die Miklós, titkár Bárány Éva
Felügyelõ bizottság: vezetõje Tiszlavicz Csaba, tagok:
id. Kiss Bálint, Kiss Elemér

PEDAGÓGUS NAPRA
Gárdonyi Géza 

KEZDÕ TANÍTÓNAK
"Mikor elõször lépsz az iskolába, 

legyen arcodon Jézus nyájassága: 

szólítsd köréd a kisgyermekeket, 

és simogasd meg kezecskéjüket.

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 

gyermeki arccal búbánatosat,

ismerd meg benn a korán-szenvedõt, - 

s öleld magadhoz, és csókold meg õt."
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Gergely Ágnes  -  Vidorka Nándor
2008. 05. 17.

GGrraattuulláálluunnkk  !!

Születés
Galambos Dávid Adrián 2008. 02. 14. An: Balogh
Borbála
Rontó Gyula Erik 2008. 02. 15. An:
Rontó Kitti
Kiss Attila 2008. 02. 20. An:
Balogh Bettina
Havas Henrietta Helena 2008. 03.
03. An: Váradi Noémi
Horváth Sándor 2008. 03. 07.  An: Balogh Orsolya
Tóth Albert 2008. 03. 09. An: Kiss Mária
Balogh Amanda 2008. 03. 29. An: Vadászi Erzsébet
Dányi Bence 2008. 04. 11.  An: Glonczi Tímea

Rontó Dezsõ 2008. 04. 18. An: Rontó Violetta
Tintér Róbert Krisztofer 2008. 04. 26. An: Tintér Lili
Lehóczki Gábor  2008. 04. 29. An: Kiss Ilona

GGrraattuulláálluunnkk  aa  sszzüüllõõkknneekk!!

Halálozás
Borbély Lajos (1921. 02. 01. - 2008.
02. 27.)
Tárnoki Péter András (1939. 09. 30. -
2008. 03. 18.)
Kiss Dezsõné (1943. 04. 01. - 2008.
05. 01.)
Tóth Istvánné (1935. 06. 19. - 2008.
05. 13.)
Rontó István Jenõ (1951. 09. 15. -
2008. 01. 10.)
Takács Ilona(1930. 01. 21. - 2008. 05.
24.)

RRéésszzvvééttüünnkk!!

Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat tevékenysége

Az elmúlt idõszak egyik legfontosabb feladata
volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetû nagy-
családosokat folyamatos támogatásban részesítet-
tük. Ezen támogatás legnagyobb részét ruhanemû
juttatás tette ki, mely szétosztásában nagy szerepet
vállalt a Szociális Szolgáltató Központból
Sándorné Péter Viola és Csehely Richárd, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részérõl Horváth Zsolt.
Halálesetek bekövetkezésekor is jelentõs segítsé-
get nyújtunk a rászorulóknak. Az Önkormányzat
ennek támogatására 65.000 forintot juttat, amelyet
részletben is vissza lehet téríteni. 
Minden tanévben a Móricz Zsigmond Általános Is-
kolával közösen odafigyelünk a Czinka Panna
Ösztöndíjpályázatra: a 2007/2008-as tanévben 7.,
8. évfolyamos tanulók: 7 fõ, továbbtanuló diákok:
6 fõ. Ez ügyben folyamatosan kapcsolatot tartunk
az iskola vezetésével.
Segítséget nyújtunk az iskolában mûködõ "Lurkó
csoportnak", akik a Nyílt Társadalom Intézet pá-
lyázatán nyert pénzbõl a cigánygyerekek identitás-
fejlesztésével foglalkozik, amelyben a többiek elõtt
példaként álló diákok vesznek részt- kirándulás,
tánctanulás, roma nyelv megismerése, kézmûves
foglalkozásokon

Horváth Zsolt

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja

A községi kórus március 15-i fellépése

Kérünk egy kis mosolyt
- Nekem kiemelt nyugdíjam van.
- Mióta?
- Amióta kiemelték a zsebembõl a villamoson.

*
- Ha nem akarjuk, hogy a gyerekek hallják, amirõl
beszélünk, akkor tegyünk úgy, mintha éppen nekik
mondanánk.

*
- Mindig így fogsz szeretni? 
- Mindig. Csak lehet, hogy nem Téged!
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Diákönkormányzati tréning 
A Szerencsi Kistérség Diákönkormányzatai min-
den évben rendeznek egy 2 napos találkozót. Eb-
ben az évben Vizsolyban jártunk. A szervezõk-
nek köszönhetõen különbözõ programokon ve-
hettünk részt. Mindenki tudja, hogy itt nyomtat-
ták az elsõ magyar nyelvre lefordított Bibliát.
Ezt, mi is "megízlelhettük" egy magával ragadó,
hangulatos elõadás keretében. Meglátogattuk a
Református templomot, ahol rég festett, restau-
rált freskókat is láthattunk a Biblián kívül. Dél-
utáni programjaink játékosak voltak. Megismer-
kedtünk az 1800-as években használt tárgyakkal
egy "design center" keretében. Aztán egy szemé-
lyiség fejlesztõ tréningen vettünk részt, amit
Görcsös Tamás pszichológus tartott. Nagyon jól
éreztük magunkat! Sok tapasztalattal és élmény-
nyel lettünk gazdagabbak.

Tiszlavicz Luca, Erdõs Tamás 7.a

Takács Katalin

Gyermeknap
Május 25-én volt gyereknap. Mint, ahogy más-
hol is, Prügyön is megtartották a gyereknapot,
sok-sok játékkal és akadályversennyel. 6 állo-
máshely volt a faluban kijelölve. Elõször futás
volt, aztán akadályverseny különbözõ ötletes fel-
adattal, amiért ajándék járt a legügyesebb csapa-
toknak. Minden osztály választott ötletesebbnél
ötletesebb neveket, amiért pont is járt. Mikor vé-
get ért a gyereknap, mindenki kapott egy gofrit
és egy pohár üdítõt. Ezzel a programmal egyút-
tal részt vettünk a Kihívás Napja sportrendezvé-
nyen is.

Drofti Dóra 6. a

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Szakmai Nap - Szerencsi 
Kistérségi Társulás - Prügy

A minden évben megrendezésre kerülõ Szakmai
Nap keretében 2008. március 20-án a Móricz Zsig-
mond Általános Iskolába látogattak a kistérség pe-
dagógusai. Szilágyi Péter tanár úr segítségével, be-
mutató óra keretében ismerkedhettek az intéz-
ményben alkalmazott új módszerek közül a koope-
ratív tanulástechnikával. 
A Szakmai Nap programjai Szerencsen folytatód-
tak, ahol a "Kistérség Közoktatásáért"- díjat
Tiszlavicz Csaba, iskolánk igazgatója vehette át.

Föld Napja Kupa

Föld Napja vetélkedõ

A Föld Napja alkalmából több rendezvény is volt az
iskolában. Képeink ezeket örökítették meg.

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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Verseny, program Idõpont Felkészítõ pedagógus
Lurkó csoport kirándulása a 2008. május 24. Víghné Rohály Erika,
Nyíregyházi Vadasparkba Szendreiné Tóth Judit

Kis nyelvész tantárgy tanulmányi verseny 2008. május 16.   Paulik Pálné
országos döntõ Budapesten, Kiss Csaba 

Tavaszlesen 2008. Környezetvédelmi 2008. április 25
vetélkedõ Tiszalökön Szõke Bertalan
Szerencse fiai: Kamhal István (8), Kiss Gábor (8)
Fókák: Tóth Péter (8), Horváth Ferenc (8).

Mozaik internetes verseny döntõje Miskolcon 2008. április 19. Tiszlaviczné Kiss Magdolna

Szépkiejtési verseny Szerencsen2008. április 11. Berecz Károlyné,  Vígvári Gáborné

Borok és korok vetélkedõje Legyesbényén 2008. március 26. Tóthné Bodovics Éva,
Szendrei Judit, Csörsz Alexandra, Balogh Mónika,  Szilágyi Péter
Szadai Márk 7. osztályos tanulók

Helyesírási verseny Taktabájon 2008. március 26. Paulik Pálné
Krucsai Zsófia, Szadai Szabolcs, Kiss Csaba

Zrínyi Ilona megyei matematika verseny 2008. február 22. Berecz Károlyné, Paulik Pálné, 
Alsó és felsõ tagozatosoknak Tiszlaviczné Kiss Magdolna,

Baranyi István

Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny Szerencsen   2008. május 23. Erdei Zoltán

Góliát Mc Donald's Labdarúgó torna Tokajban 2008. május 17. Császár Zoltán
IV. korcsoport

Góliát Mc Donald's Labdarúgó torna Tokajban 2008. május 10. Erdei Zoltán
III. korcsoport

Móricz Labdarúgó Kupa Prügyön 2008. április 24. Császár Zoltán
Erdei Zoltán

Néhány tavaszi iskolai program, verseny

Visszaemlékezés
2004. április 30-án az Európai Unióhoz
történõ  csatlakozás jegyében a "HÍD
ÜNNEPÉN” a ma-gyar  és az uniós zászlót a
Nyíregyházi Repülõ és Ejtõernyõs Klub
ejtõernyõsei hozták az "égbõl".

Prügy Kút Ker. Kft.
Tisztelettel várjuk vásárlóinkat az üzemanyag töltõ
állomáson minden nap 6.00-tól 21.00-ig 
és a Gazdaboltban hétfõtõl-péntekig 8.00-tól 17.00-
ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig

Kihívás napja
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VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
HÍREI

HÍREK A
CSECSEMÕGONDOZÁSI

VERSENYRÕL
2008. április 10-én a Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola 7. és 8. osztályos diákjai csecsemõ-
gondozási versenyen vettek részt, amelyet a
Magyar Vöröskereszt és a Szerencs városi Ál-
lami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat
rendezett meg a Rákóczi várban.
A versenyen részt vevõ tanulók: Csörsz Ale-
xandra 7.a., Szendrei Judit 7.a., Lengyel Flóra
8.a  a Szerencs városi versenyen II. helyezést
értek el.
A csecsemõgondozási versenyre való felkészü-
lést a 2008. februártól hetente egy alkalommal
megtartott csecsemõgondozási tanfolyam elõz-
te meg, amelyen az általános iskola hetedik és
nyolcadik osztályos leány tanulói részt vehet-
tek.
A csecsemõgondozási tanfolyamot vezetõ és a
versenyre felkészítõ védõnõ: Székely Zsuzsan-
na. 

SZÜLETÉS HETE 
2008. május 9-én került megrendezésre a helyi
Védõnõi Szolgálat védõnõi által az egy napos
program, amelyet már 2007-es évtõl ünnepe-
lünk. A programnak a váróterme adott helyet,
11 órától a vendégek részére. Célja a várandó-
sok, apák, serdülõ lányok felvilágosítása volt a
magzat méhen belüli fejlõdésérõl, a kórházban
történõ biztonságos szülésrõl.
A vendégek köszöntését követõen a védõnõk a
szülésrõl tartottak elõadást, amelyet plakátok-
kal, könyvekkel, illetve szórólapokkal szemlél-
tettek. Ezt követõen az Élet az anyaméhben cí-
mû film került vetítésre, majd Dévainé
Goreczky Gizella, vezetõ védõnõ Hozzátok
szólok c. köszöntõjének szavaival zárult a prog-
ram.
Elõadást tartott védõnõk: Bereczné Pereszlényi
Éva, és Székely Zsuzsanna.
A késõbbiekben a fogamzásgátlás, a nem kívánt
terhesség megelõzése, a családtervezés, család-
alapítás témákban fogunk felvilágosítást tarta-
ni.

Tavaszlesen vetélkedõ döntõ Tiszalökön

“Közöd” program keretében tavaszi 
nagytakarítás.

Vendégségben a HON iskolások
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ÉRTESÍTÉS - BORSODVÍZ 
A GW-Borsodvíz Közüzemi szolgáltató Kft. érte-
síti a lakosságot, hogy 2008. évben lehetõséget
biztosít a település lakosságának kedvezményes
vízbekötésre 
17 820,- Ft + ÁFA áron.
A kedvezményen belül a vízórát térítésmentesen
biztosítjuk, a szerelési díjból 50% engedményt
adunk és nem számolunk fel helyszíni felmérési
és munkaterület átvételi díjat, de a tényleges költ-
ség függ a bekötõ vezeték hosszától, a gerincveze-
ték minõségétõl és átmérõjétõl. A bekötések fel-
mérésénél errõl szakembereink tájékoztatni fog-
ják a megrendelõt, a számlát pedig a kedvezmé-
nyek figyelembe vételével állítjuk ki.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a tényleges
költség az alábbi tételeket nem tartalmazza:

- A földmunka és az út-helyreállítási költséget,
- A vízóraakna költségét,
- A szükséges szakfelügyeletek, geodéziai bemé-
rések díját,
- A közútkezelõi hozzájárulás költségét, 
- Az esetleges út átfúrások, valamint a védõcsöve-
zés költségét.

A felajánlott kedvezmények 2008. május 1-tõl
2008. augusztus 31-ig érvényesek.

Tisztelt Prügyi Lakosok!
Tóth László r.ftõrm. az új KMB-s helyi megbízott
vagyok, s 2008. április 1-tõl teljesítek a községben
szolgálatot. Szeretnék bemutatkozni Önöknek.
Tanulmányaimat a Miskolci Rendészeti Szakkö-
zépiskolában végeztem, ezt követõen Pécel Rend-
õrõsön járõrszolgálatot tejesítettem 2002. 07. 01 -
2003. 01. 01-ig, majd 2003-tól 2007. januárig a
Gödöllõi Rendõrkapitányságon bûnügyi vizsgáló
voltam. 2007. január 17-tõl a Szerencsi rendõrkapi-
tányságra kerültem, mint rendõr járõr.
Én és a családom törvénytisztelõ állampolgárok
vagyunk ezért is választottam ezt a hivatást.
Megkérem a község vezetõit, illetve a tisztelt la-
kosságot, hogy közös céljaink elérése érdekében
támogassák munkámat, mivel együtt közösen haté-
konyabbak, eredményesek lehetünk.
Elérhetõségeim: a helyi KMB iroda 3925. Prügy,
Kossuth L. u. 1.  Telefon : 47/372-549
Taktaharkányi Rendõrõrs 3922. Taktaharkány,
Gépállomás u. 7. Telefon : 47/378-002
Szerencsi Rendõrkapitányság 3900. Szerencs, Be-
kecsi u. 10.  Telefon: 47/563-340 

Tóth László
r.ftörm

hírek - információk - hírek - információk - hírek 

Református Egyház
“Énekkarok találkozója”

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk 

2008. június 8-án 15 órától a 
Református templomba, 

Mád, Rátka, Taktaharkány és Prügy 

település énekkarainak jótékonysági 
koncertjére.

Belépõ: 500.- Ft

HIRDETÉS
Újra megnyílt a Lépcsõs!

Termékek:
- márkás sportruházat

- férfi-és nõi divatáru

- virág, ajándék

Prügy, Petõfi út 49/A
Nyitva tartás: H-P 8-12 óráig és 13-17

óráig Sz: 8-12 óráig
Minden kedves vásárlót szeretettel

várok! 

Tóthné Bone Edit
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TAVASZI  
PROGRAMOK A

MESEVÁR
ÓVODÁBAN

A tavasz beköszöntével sok színes prog-
rammal gazdagítottuk a gyerekek óvodai
életét. Március 15-én a feldíszített aulában
együtt emlékeztünk a szabadság és forra-
dalom napjára. Énekeltünk, verseltünk,
büszkén viseltük a szívünk fölé tûzött ko-
kárdát.
Ebben a hónapban zenés-táncos mulatság-
tól volt hangos az óvoda. Egy kis társulat
érkezett hozzánk, akik mûsorukkal egy
kellemes és szórakoztató délutánt szerez-
tek nekünk és a gyerekeknek. A különle-
gessége volt ennek az elõadásnak, hogy
arcfestõk "varázsolták" el a gyerekeket.
Ki-ki kedve és kívánsága szerint átváltoz-
hatott katicabogárrá, oroszlánná, pillangó-
vá stb… A kifestett gyerekeket egy fény-
képész örökítette meg.
Óvodánk nagycsoportosai rendszeresen
képviselik községünket Mádon, az éven-
ként megrendezett gyermek-néptánc talál-
kozón. Mûsorunkban a magyar néptánc ha-
gyomány elevenedik meg. Ebben az évben
sárközi gyermeklakodalmast mutattak be. 
A programokat színesítette egy bábelõadás
is, mely a mesebeli kerekerdõt varázsolta
elénk a csodaszép díszletek és az erdei ál-
latok segítségével. A gyerekek nagy átélés-
sel figyelték és bekapcsolódtak a mese tör-
ténéseibe. Lehetõségük volt bábozásra is,
mely felejthetetlen élményt nyújtott szá-
mukra. 
Mozgalmas gyereknapi mulatságot is szer-
veztünk óvodánkban. Meghívtuk a gyere-
kek által kedvelt "Vidám vándorok" nevû
együttest, akik dalaikkal jó hangulatot te-
remtettek. E napon különleges szórakozási
lehetõségek várták a gyerekeket az óvoda
udvarán. Volt ott ugráló vár, lehetõség volt
pónin lovagolni és sétakocsikázni közsé-
günkben. A gyerekek boldogan, csillogó
szemekkel próbáltak ki minden játéklehe-
tõséget. Egészségesen elfáradtak és na-
gyon jól érezték magukat.
Gyermekeink óvodában eltöltött ideje alatt
arra törekszünk, hogy minél több élmény-
nyel gazdagodjanak.

Három képünk az óvoda gyermeknapi 
rendezvényén készült. 
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NYUGDÍJAZÁS
"Elmúltak a munkaévek, 

lezárult egy korszak, 

kerüld el a tétlenséget, 

mert unalmat hozhat."

Kedves nyugdíjba vonuló Bözsike, Ilonka! Kívá-
nunk Nektek nagyon hosszú, boldog nyugdíjas
éveket  és ehhez erõt, egészséget! Bár nyugdíja-
sok lettetek,  ne feledkezzetek meg rólunk soha-
sem. Mi is ezt tesszük:

"Kit õsi múlt nem érdekel, sorstól jövõt nem

érdemel."

(Vörösmarty Mihály)

Szociális Szolgáltató
Központ

2008.05.28-án a Prügyi Idõsek Klubjába láto-
gattak a Mezõzombori Idõsek Klubjának tagjai
két gondozónõ kíséretében. Egy kellemes dél-
elõttöt töltöttek el ismerkedéssel, beszélgetés-
sel, aztán megtekintették a Mesevár Óvodát, a
Móricz-házat, rövid kirándulást tettek települé-
sünkön. Viszonozva majd a kellemes látoga-
tást, hamarosan a prügyi idõsek látogatnak
Mezõzomborra. Reméljük, hogy a kapcsolat
megerõsödik, és kiterjed majd a környezõ tele-
pülésekre is.  A Prügy Községi Szociális Szol-
gáltató Központ Idõsek Klubja továbbra is sze-
retettel vár minden kedves érdeklõdõt európai
szintû és felszereltségû intézményébe.

Tóth Istvánné Ilonka néni.

A másik kedves nyugdíjba vonuló: 
Szõke Bertalanné Bözsike és “csapata.”

Képeinken a mezõzombori vendégek a 
szociális szolgáltató központban.
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SZEKÉRHÚZÁS

Arany László nyugdíjas 1500 km-t tett meg településünk 
érintésével a drog ellen, az egészségért.

Egy mérkõzés kivételévbel befejezte 2007-2008-as
szereplését a PSE megyei II. Keleti csoportban szereplõ
labdarúgó csapata.  
A 17-29. fordulóban elért eredmények:
17. FORDULÓ
PSE – FORRÓ 3-0 (2-0) Prügy, 100 nézõ. V.: Tarjányi.
PSE: Bacsó – Rimmel, Ladinszki, Császár, Vadászi E.,
Boncsér (Lakatos L.), Rabócz (Torkos), Lakatos J., Erdei,
Vadászi K., Lakatos K. (Balogh E.). Edzõ: Tóth István.
G.: Rabócz, Lakatos J., Balogh E. Jók: Bacsó, Ladinszki,
Lakatos J., Balogh E. Ifi: március 19-én játsszák.
Tóth István: - Sok helyzetünkbõl hármat értékesítettünk és

ez három pontot jelentett.

18. FORDULÓ
PSE - PÁCIN 3-1 (2-0) Prügy, 150 nézõ. V:. Kiss S.
PSE: Bacsó - Császár, Ladinszki, Vadászi E., Rimmel (Kiss
A.), Erdei, Rabócz, Boncsér, Lakatos J. (Balogh), Vadászi
K., Lakatos, K. (Torkos). Edzõ: Tóth István.
G.: Boncsér, Lakatos K., Rabócz. Jók: Császár, Vadászi E.,
Erdei, Rabócz, Vadászi K. Ifi: 5-1.
Tóth István: - Sportszerû csapat ellen végre jó játékkal

könnyû gyõzelem.

19. FORDULÓ
GÖNC – PSE 3-1 (2-0) Gönc, 200 nézõ, V.: Kujbus.
PSE: Tamás – Ladinszki, Vadászi E., Kiss A., Balogh E.,
Boncsér, Rabócz R., Erdei, Lakatos J., Lakatos K. (Vadászi
K.), Vadászi K. Edzõ: Tóth István.
G.: Rabócz. Kiállítva: (Balogh E., 60.). Jók: Ladinszki,
Rabócz, Lakatos J. Ifi.: 3-2. 
Tóth István: – Tartalékos védelemmel felállva a második

félidõt tíz emberrel játszva, két lesgólt kapva, azért emelt

fõvel távozunk Göncrõl.

20. FORDULÓ
PSE – TISZAKARÁD 6-0 (3-0) Prügy, 150 nézõ, V.:
Vróbel.  PSE: Tamás – Ladinszki, Vadászi E., Rimmel (Kiss
A..), Császár, Boncsér (Vadászi A.), Erdei (Tóth), Lakatos J.,
Lakatos K., Vadászi K., Rabócz. Edzõ: Tóth István.
G.: Vadászi K. (5), Lakatos J. Jók: Vadászi K. (a mezõny
legjobbja), Tamás, Boncsér, Rabócz, Erdei. Ifi: 18-1. 
Tóth István: – Gratulálok mindkét csapatunk gyõzelméhez.

Kiváló volt a játékvezetés.

21. FORDULÓ
TARCAL – PSE 8-1 (3-0) Tarcal, 100 nézõ, V.: Tarjányi.
PSE: Tamás – Ladinszki, Császár (Torkos), Rimmel,
Boncsér (Lakatos L.), Rabócz, Lakatos J., Erdei, Vadászi E.,
Vadászi K., Lakatos K. (Kiss A.). Edzõ: Tóth István. 
G.: Papp (3), Bencsik (3), Nagy, Staviarski. Kiállítva: Erdei
(43.). Jók: az egész csapat. Ifi: 1-4. 
Tóth István: – Csõdöt mondott a védelmünk. Tízéves prügyi

pályafutásom alatt nem emlékszem ilyen arányú vereségre. A

csapat nevében szégyellem magunkat. Elgondolkodtató ez a

vereség. 

22. FORDULÓ
PSE – BOLDOGKÕVÁRALJA 4-3 (3-0) Prügy, 150 nézõ,
V.: Tarjáni.  PSE: Tamás – Ladinszki, Vadászi E., Rimmel,
Császár, Boncsér, Tóth S. (Vadászi A.), Rabócz, Lakatos J.
(Kiss A.), Balogh E., Vadászi K. (Lakatos K.). Edzõ: Tóth
István. G.: Balogh E. (2), Vadászi K. (2). Jók: Rabócz,
Balogh E., Tóth S. Ifi: 1-0. 
Tóth István: – Az elsõ félidei jó játék után a másodikban

kiszenvedtük az eredményt. 

23. FORDULÓ
RICSE – PSE 1-3 (0-2) Ricse, 50 nézõ, V.: Jakkel. 
PSE: Bacsó – Erdei, Borbély, Ladinszki, Rimmel (Lakatos
L.), Császár, Boncsér, Rabócz, Lakatos J. (Kiss A.), Vadászi
K., Balogh. (Vadászi A.). Edzõ: Tóth István.
G.: Vadászi K., Rabócz, Boncsér. Jók: Erdei, Rabócz,
Boncsér, Vadászi K., Bacsó. Ifi: 1-1. 
Tóth István: – A helyzetkihasználásunk jobb is lehetett

volna a szimpatikus csapat otthonában.

24. FORDULÓ
PSE – OLASZLISZKA 5-1 (1-0) Prügy, 100 nézõ, V.:
Tarjányi. PSE: Tamás (Csócsics) – Kiss A., Ladinszki,
Rimmel, Császár (Lakatos L.), Boncsér, Erdei, Rabócz,
Lakatos J. (Vadászi A.), Vadászi K., Balogh E.. Edzõ: Tóth
István. G.: Rabócz (2), Balogh E. (2), Vadászi K. Jók:
Rimmel, Boncsér, Erdei, Rabócz, Balogh E., Vadászi A. Ifi:
20-0.
Tóth István: - Ilyen arányban is megérdemelten nyert mind-

két csapatunk, egy kellemesebb ellenféllel szemben.

Gratulálunk.

(Folytatás a 12. oldalon)

A Prügy SE 2008. tavaszi mérkõzései

24 ÓRÁS SPORTNAP
Április 4-5-én 24 órán keresztül mozogtak  településünk
lakói az iskola tornatermében.
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Sport HATODIK VAGY HETEDIK LEHET A PSE  
A 2007-2008-AS BAJNOKSÁGBAN

PRÜGYI  LABDARÚGÓ
SPORTEGYESÜLET

2007/2008. év második félévi beszámolója
A tavaszi rajtra nehéz helyzetbe került a csapat,
három meghatározó játékosunk távozott (Gréz
Zoltán Tállyára, Kazsik Sándor Szerencsre míg
Tassi Gábor Tokajba igazolt). A gondokat még
nehezítette, hogy kapusunkra, Bacsó Lászlóra
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem mindig
számíthattunk. A nehézségek ellenére a csapat
elfogadható tavaszt tudott produkálni.
Köszönhetõ ez a csapategységnek, illetve a
fiatal ifi korú játékosoknak (Motkó Dávid,
Csócsics Norbert, Horváth Levente, Lakatos
József, Kiss Attila) akiket a mélyvízbe dobva
kellett az edzõnek bevetni. A csapat a bajnoksá-
got a középmezõny elején zárja.
Szomorú dologgal kell befejeznünk írásunkat.
A különbözõ szurkolói rendbontások miatt az
egyesületnek komoly összegeket kellett
befizetnie a Megyei Labdarúgó Szövetségbe
büntetésként. Azért is szomorú ez, mert
ezeknek a rendbontásoknak a nagy részét azok
a "szurkolók" követik el, akik egyébként a
belépõjegyek megvásárlásával sem támogatják
az egyesületet. Trágár, sporthoz nem illõ meg-
jegyzéseikkel, viselkedésükkel - hasonlóan a
településünk más közösségi színterén is - mega-
lázzák a tisztességes, sportszeretõ szurkolókat,
játékosokat, lejáratják a falu közösségét. Kérjük
az igazi szurkolóink segítségét is. Ha nem
tudunk ezen változtatni közösen, el kell gon-
dolkodni azon az egyesületnek, az önkor-
mányzatnak, a település tisztességes, jóérzésû
lakóinak, hogy érdemes-e a labdarúgó sza-
kosztályt fenntartani? Szeretnénk, ha a tisztelet,
a kitartás, a sportszeretet fontosabb lenne, mint
az elõbb említett magatartás. NE HAGYJUK!

Erdei Zoltán, Császár Zoltán
sportegyesületi vezetõk

Hajrá
Prügy!

(Folytatás a 11. oldalról)

25. FORDULÓ
ERDÕHORVÁTI – PSE 1-1 (0-0) Erdõhorváti, 120 nézõ, V.: Suhaj. 
PSE: Csócsis – Ladinszki, Császár (Kiss A.), Vadászi E., Rimmel P.,
Rabócz, Boncsér, Lakatos J., Vadászi K., Balogh E., Erdei Z.
(Vadászi Á.). Edzõ: Tóth István. G.: Boncsér (11-esbõl), ill.
Csicsvári. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 0-6. 
Tóth István: – Az Erdõhorváti az egész meccsen élvezte a hazai

pálya elõnyét. Több helyzetet dolgoztunk ki, de a szerencse is ellen-

felünkkel volt

26. FORDULÓ
PSE – TÁLLYA 1-5 (0-2) Prügy, 150 nézõ, V.: Simon.
PSE: Bacsó – Ladinszki, Rimmel, Vadászi E., Kiss, Rabócz, Boncsér,
Tóth S. (Lakatos L.), Lakatos J., Vadászi K., Balogh. Edzõ: Tóth
István.  G.: Vadászi K. Jók: Rabócz, Boncsér.  Ifi: 3-1. 
Tóth István: – Minden hibánkat kihasználó ellenfelünk

megérdemelten gyõzött. Gratulálunk nekik. 

27. FORDULÓ
SÁROSPATAK – PSE 4-3 (2-2) Sárospatak, 150 nézõ, V.: Kujbus.
PSE: Bacsó – Radinszki, Rimmel (Horváth L.), Vadászi E., Kiss,
Rabócz, Boncsér, Lakatos J., Vadászi K., Lakatos K., Lakatos L.
(Hotkó). Edzõ: Tóth István. G.: Boncsér (11-esbõl), Vadászi K. (2).
Jók: Kiss, Bacsó, Hotkó, Vadászi K. Ifi: 4-1.
Tóth István: - Védekezési hibáinkat kegyetlen kihasználó ellenfelünk

megérdemelten nyerte a végig nyílt mérkõzést. 

28. FORDULÓ
PSE – TAKTAKENÉZ 2-2 (1-1) Prügy, 100 nézõ, V.: Petus.
PSE: Bacsó - Vadászi E., Császár, Horváth L. (Ladinszki), Lakatos J.
(Horváth Gy.), Boncsér, Rabócz, Botkó (Tóth S.), Vadászi K.,
Balogh, Kiss A. Edzõ: Tóth István. G. Edzõ: Tóth Sándor. 
G.: Vadászi K., Tóth S., ill. Kerekes G., Szadai J. Kiállítva: Császár.
Jók: Kiss A., Botkó, Balogh, Horváth L.  Ifi: 5-0 
Tóth István: - A játékvezetõ belenyúlt a meccsbe a kiállításunkkal,

de azért magunkat okolhatjuk, hogy sok helyzetet kihagytunk. A

végén örülnünk kellett a döntetlennek

29. FORDULÓ
TOKAJ – PRÜGY 2-1 (0-1) Tokaj, 200 nézõ, V.: Kátai G.
PSE: Bacsó – Ladinszki, Vadászi E., Horváth, Kiss, Motkó, Boncsér,
Rabócz, Balogh, Vadászi K., Lakatos L. (Lakatos K.). Edzõ: Tóth
István. G.: Rabócz. Jók: az egész csapat. Ifi: 4-1.
Tóth István: - Küzdelmes mérkõzésen az utolsó pillanatban dõlt el a

mérkõzés, a döntetlen igazságosabb lett volna, gratulálok a hazaiak-

nak.

Az utolsó forduló elõtt a felnõtt és az ifi csapat 
tabellasora:

FELNÕTT:
7. Prügy KSE 29 13 7 9 67-50 46 

IFJÚSÁGI:
2. Prügy KSE 29   22   2   5       144-39 68 

Az ifinek a biztos ezüstéremhez nyernie kell a zárófordulóban. A fel-
nõttek esetleges 6. helyre való elõrelépése viszont a rivális ered-
ményétõl is függ.

(mezõ)


