
1. Kamionosok!!! 
 
   Településünkről az utóbbi időben egyre több lakossági bejelentés, panasz érkezik hatóságomhoz a nagy te-
herbírású tehergépjárművek (kamionok)  - a lakosság nyugalmát sértő, megkeserítő -  üzemeltetésével, tárolá-
sával, parkoltatásával kapcsolatosan. 
A Közúti Közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 83/1988. (XII. 20.) 
MT. Rendelet 7. §. /1/ és /3/ bekezdése a következőképpen  rendelkezik. 
 
„/1/      Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű……… közúton vagy más közterületen nem tárolha-

tó. 
/3/        Ha az üzembentartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb- megengedett 

össztömegű gépkocsival végzi, a gépjárművet közúton vagy más közterületen is tárolhatja.” 
   A hétköznapok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy 3500 kg-nál nagyobb össztömegű gépjárműveket a 
közutakon, az azok melletti közterületeken tárolni tilos!   
   A tárolás fogalomkörébe tartozik az egy vagy több éjszakára történő megállás, parkolás is. 
   Mindezek alapján felhívom a közúti közlekedési szolgáltatást (közúti árufuvarozást) végző vállalkozók és 
alkalmazottaik figyelmét arra, hogy jelen felhívásom megjelenésétől kezdve az idézett jogszabály maradékta-
lan betartását a helyi körzeti megbízottakkal fokozottan ellenőriztetni fogom. 
Amennyiben jogszabálysértő magatartást tapasztalnak, úgy a szükséges intézkedést megteszik, végső soron 
javaslatot tesznek a közúti árufuvarozási engedély visszavonására. 
 
2. Csendháborítók!!! 
 
   Sajnos sokakban még ma is az a téves nézet él, hogy hangosan zenét hallgatni, szórakozni, gépeket üzemel-
tetni csak este 22.00 és reggel 6.00 között nem megengedett. Ha ugyanezen cselekményeket,  - amelyekkel  
egyébként mások nyugalmát zavarják -  a nap egyéb részeiben követik el, az egyáltalán nem tiltott! 
   A helyzet és az igazság ezzel szemben az, hogy a csendháborítást a nap bármely szakában el lehet követ-
ni, így a mások nyugalmát zavaró zajjal, hanghatással járó cselekmények a nap 24 órájában tiltottak. 
   A Csendháborítás szabálysértés, amelynek jogszabályi tényállása a 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 6.
§. /1/ bekezdése szerint a következő. 
 
   „Aki lakott területen, az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, to-
vábbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul és a megengedettnél nagyobb zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, harminc-
ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 
   A rendőrség a fenti cselekmény elkövetőivel szemben helyszíni bírságot szabhat ki, illetve súlyosabb eset-
ben szabálysértési feljelentést tehet. 
   Csendháborítás miatt szabálysértési feljelentés tehető a jegyzőnél is, a cselekmény elkövetőjének, a cselek-
mény elkövetési idejének, illetve az esetleges tanuk személyének megjelölésével. 

PRÜGYI 
HÍRMONDÓ 

2.szám 

HATÓSÁGI   FELHÍVÁSOK 



3.      Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezők! 
   Szeretném felhívni az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező rendszeres szociális segélyezettek figyel-
mét arra, hogy továbbra is hatályban van a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
tv. azon rendelkezése, mely szerint: 

„Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztat-
ják, köteles az alkalmi munkavállalói könyvet legkésőbb a tárgyhót követő hónap első munkanapján 
bemutatni a jegyzőnél. 

 
A tárgyhóra járó rendszeres szociális segély összegét …………. az alkalmi munkavállalási napokra já-
ró segély összegével csökkenteni kell.” 

   Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett által végzett alkalmi munkavállalás később jut a hatóság tu-
domására, úgy az alkalmi munkavállalás napjaira jutó rendszeres szociális segélyt, mint jogosulatlanul felvett 
ellátást, kamataival együtt kell visszafizetni. 
 

                                                                  Dr. Kovács Zoltán 
                                                                           jegyző 

RENDŐRSÉGI HÍREK 
A közbiztonság, - illetve a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése és fokozása érde-

kében a Szerencsi Rendőrkapitányság Vezetője 2005. augusztus 1-jétől kezdődően községünkben újraindítot-

ta  - közel egy évtized kihagyás után – a körzeti megbízotti szolgálatot. 

A Körzeti megbízotti feladatokat 2 fő rendőr látja el, akiket munkájukban a polgárőrök is rendszeresen segíte-

nék. 

Körzeti megbízotti iroda címe a korábbival azonos:       Prügy, Kossuth L. u. 1.                     

Fogadóóra: minden hónap páros hetének csütörtöki napja 

                     12.00  - 14.00 óráig 

Telefonelérhetőség: 47/ 572-549 

Prügy Községi Önkormányzat 2005. július 19-én tartott testületi ülésén egyebek mellett döntött az óvo-
da és az iskola intézményvezetőinek megbízásáról is. 
Ennek értelmében a feladatokat korábban is ellátó Erdősné Csikai Éva óvónőt a  „Mesevár Óvoda” , 
Tiszlavicz Csaba tanárt a Móricz Zsigmond Általános Iskola vezetésével bízta meg a 2010. július 31-ig. 
 
A képviselőtestület gratulál az ismételt vezetői megbízásokhoz, s egyúttal jó egészséget, erőt kíván a minden-
napi feladatok ellátásához. 

INTÉZMÉNYVEZETŐI KINEVEZÉSEK 

TÁJÉKOZTATÓ 
Prügy Község Önkormányzata szociálpolitikai tevékenységéről 

Prügy Község  köztudottan, de jogszabályok által elismerten is a sokszorosan hátrányos helyzetű települések 
közé tartozik.  
 
A jelenlegi besorolás oka, a társadalmi-gazdasági elmaradottság, illetve az országos átlagot jelentősen megha-
ladó munkanélküliség. Sajnos infrastrukturális ellátottságunk                         - a szennyvízhálózat 
kiépítetlensége miatt -   az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére még ma sem teljes, s az 1990-es évek-
ben végbement rendszerváltás településünkön is munkahelyek megszűnésével járt együtt.  
 

Folytatás a következő oldalon. 



A 2700 fős lakosság hozzávetőlegesen 37%-a a cigány etnikumhoz tartozik, akik között az alapfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség hiánya miatt még jelentősebbek a foglalkoztatási gondok.  
Ezen körülmények és elsősorban a cigány lakosság körében tapasztalható   - felelőtlen és semmivel nem ma-
gyarázható -  gyermekvállalási kedv növekedése, s az ezzel ellentétes tendencia, az életkor emelkedésével 
együtt járó, a közösség támogatására mindinkább  rászoruló idős emberek számának gyarapodása közepette 
kell önkormányzatunknak szociálpolitikai feladatait ellátni.  
 
Az önkormányzat évről-évre, működési kiadásainak egyre nagyobb hányadát fordítja a szociális feszültségek-
ből eredő gondok enyhítésére, s ma már  a 2005. évre tervezett 478 millió forintos összes működési kiadás 
több mint egynegyede, 136 millió forint a közvetlenül szociálpolitikai kiadásokra betervezett összeg. 
 
Jelenleg is 333 fő részesül havi 17.290.- Ft összegű aktív korúak rendszeres szociális segélyében, 309 család 
kap havi rendszerességgel lakásfenntartási támogatást, s 723 gyermek (illetve törvényes képviselője) részére 
fizetünk havi 5.434.- Ft összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatást. 
 
A hozzátartozójuk ápolását végzők részére - az önkormányzat teherbíró képességének függvényében -  ápolási 
díjat állapíthatunk meg. Jelenleg 3 személy részesül ilyen  támogatási formában. 
 
A rendkívül magas gyógyszerköltségek  miatt egyre több az úgynevezett méltányossági közgyógyellátási iga-
zolványt kérő. Éves átlagban 30 fő részére állapítjuk meg ezt a támogatást, amelynek személyenkénti költsége 
évente, s aktuálisan 18.525.- Ft. 
 
Önkormányzatunk a lakásfenntartási támogatásban nem részesülő egyedülálló, illetve 70 éven felüli személye-
ket családokat - természetbeni támogatásként - differenciáltan, szemétszállítási díjhoz való hozzájárulásban 
részesíti. Ebben az évben 118 személy, család részére állapítottuk meg ezt a támogatást összesen 570 ezer Ft 
értékben. 
 
Mindezeken túl több, mint 4,5 millió forintot fordítunk esetenkénti, úgynevezett átmeneti segélyezésre, s to-
vábbi 300 ezer Ft-ot biztosítunk az elhalt személyek eltemetéséről gondoskodó hozzátartozóknak temetési se-
gélyként. 
 
Prügy Község Önkormányzata mindig fontosnak tartotta-tartja a helyben élő továbbtanuló fiatalok támogatá-
sát. 
A Képviselőtestület éppen ezért az elsők között csatlakozott a „BURSA HUNGARICA” felsőoktatási ösztön-
díj rendszerhez, illetve a középiskolások részére meghirdetett „Arany János Tehetséggondozó programhoz”. 
A „BURSA HUNGARICA” és az „Arany János Tehetséggondozó Program” éves költsége 1,1 millió forint, 
amelynek segítségével több, mint 30 fiatal jut havi rendszerességgel önkormányzati támogatáshoz. 
 
Az előzőekben bemutatott szociálpolitikai kiadások nagyságrendileg éves szinten akkorák, mint a Móricz 
Zsigmond Általános Iskola egy egész éves költségvetése. 
Az iskolában ugyanennyi pénzből 400 gyermeket oktat 35 nevelő, 5 kisegítő dolgozó, illetve finanszírozható 
az iskola egész éves fűtési,világítási, karbantartási, illetve egyéb üzemeltetési költségeinek egésze. 
 
Végezetül úgy gondolom joggal merül fel a kérdés mindenkiben, hogy miből telik, miből finanszírozza az ön-
kormányzat ezen szociálpolitikai kiadásait. 
Természetesen döntően a különféle formában az önkormányzat részére juttatott állami támogatásokból, s ki-
sebb részben, mintegy 14-15 millió forint összegben az önkormányzat saját bevételeiből. 
 
Gondoljunk bele, ha nem ilyen nagyságrendűek lennének településünkön a szociális problémák, ennek a 14-15 
millió forintnak jelentős hányadát, illetve azokat a további kiadásokat, amelyek ugyan nem szociális kiadás-
ként jelennek meg, de mégis ezen problémakörhöz köthetők, a település fejlesztésére fordíthatnánk. 
 
Sajnos a gondolat ma még csak ideálként fogalmazódhat meg, s tőlünk független, mélyreható társadalmi válto-
zásokra lenne szükség megvalósulásához. 

                                                                  Dr. Kovács Zoltán 
                                                                           jegyző 



ŐSSZEL  ISKOLÁS  LESZEK! 
 

„Hej óvoda, óvoda! 
Ég veled, te kacsalábon 

Forgó, ékes palota! 
Elhagyjuk sok  
Fényes termed, 

Többet nem sétálunk benned, 
Isten veled, óvoda! 

Holnap mi már nemcsak játszunk, 
Fogócskázunk, 
Bújócskázunk: 

Hív a komoly kötelesség,  
Hív minket az iskola.” 

 
… 2005. május 27-e, az óvoda udvara, épülete ünnepi díszben áll. Virág borítja a folyosók, öltözők, csoport-
szobák bejáratát. A lányok fehér blúzban, fekete szoknyában, a fiúk öltönyben, mindannyiuk arca tele izga-
lommal. A szülők csodás ballagó virágcsokorral kezükben érkeznek… 
 
A hagyományoknak megfelelően ezen a napon került megrendezésre a nagycsoportos gyerekek ÉVZÁRÓ-
BALLAGÓ ünnepe. 
 
Összesen 36 gyermek vette vállára a tarisznyát. A péntek délutáni napon tapasztalható volt az elkötelezettség: 
együtt volt jelen öröm, boldogság, siker és egy kicsit a szomorúság is beköltözött az ünnep óráiba. 
 
Az ünnepségen énekek, versek, angol nyelvű mondókák, dramatizálás és furulyán előadott dalok hangzottak 
el, majd a ballagás meghitt ceremóniája következett. Minden gyermek külön kis búcsúzót mondott, kiemelve, 
mi az, ami neki legkedvesebb élménye volt az eltöltött évek során. 
 
A kisebb gyermekek ceruzával, füzettel kezükben, tágra nyílt szemmel, verssel búcsúztak el társaiktól. Arcuk 
tükrözte, hogy nehéz szívvel gondolnak a szeptemberre, mikor már nem üdvözölhetik itt az iskolára megérett 
társaikat. 
 
A két nagycsoportot búcsúztató óvodapedagógus ezt a rövidke, de tanulságos mesét adta útravalóul a gyerme-
keknek: 
 

Henryk Sienkiewicz 
LÉGY JÓ! 

 
Messze, az Óperenciás-tengeren is túl, született egy kis hercegnő. Tündérek gyűltek bölcsője köré. 
Mindegyik meg akarta ajándékozni valami értékes dologgal. Az első tündér így szólt: 

-           Én a szépséget adom neki. Aki ránéz, úgy véli majd, hogy tavaszi virágot lát. 
-           Én sudár termettel ajándékozom meg – szólt a második. 
-           Tőlem földbe rejtett aranykincset kap – mondta a harmadik. 

A legidősebb tündér így gondolkozott: 
-           A szépség elhervad. A sudár alak eltávozik. A kincs elfogy. Én örökös ajándékot akarok neki 

adni. A jósággal ajándékozom meg. A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad… Csak 
a jóság, a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz belőle, annál job-
ban buzog. 

Ekkor  lehajolt az alvó gyermekre. Megsimogatta és ezt suttogta: 
-           Légy jó! 

 
Meg kell említenünk, mennyire örömmel vettük a szülők aktivitását, segítségét. Ezúton is KÖSZÖNJÜK NE-
KIK a dekoráláshoz összegyűjtött virágot! 

ÓVÓDA 



KEDVES LEENDŐ ELSŐOSZTÁLYOSOK! 
 
 

Komoly kötelesség vár rátok: az ISKOLA! 
Az óvodás kisszéket, asztalt felváltja az iskolapad, a sok-sok játékot pedig a füzet, könyv, ceruza. De nem kell 
megijedni, hiszen majd az iskolában is fogtok játszani a tanítónénivel, csak nem annyit, mint az oviban. 
 
S ha majd visszavágytok, tudnotok kell, hogy az óvoda ajtaja mindig nyitva áll előttetek és visszavárunk tite-
ket! 
 
Kívánunk minden leendő elsősnek sikeres iskolakezdést, szorgalmat a tanuláshoz, szüleiknek pedig türelmet, 
szeretetet, odafigyelést, segítséget gyermekeik felé, hogy örömmel, buzgalommal telve kezdhessék életük új 
szakaszát, az iskolát. 
 
INFORMÁCIÓK 

Ø   2005. májusában megtörtént az óvodai beiratkozás. Örömmel vettük, hogy a község minden óvodásko-
rú gyermekét beíratták szüleik. 
A korábbi évektől eltérően senkit nem kellett elutasítani, hiszen az új tanévet az ÖNKORMÁNYZAT 
által megépíttetett MESEVÁR ÓVODÁBAN kezdjük. 
 

Ø   Az új tanév 2005. szeptember 5-én indul 5 csoporttal: 
·        1 kiscsoport 
·        2 középső csoport 
·        2 nagycsoport 
 

Ø   Az évkezdéshez nélkülözhetetlen: 
·        friss orvosi igazolás 
·        váltócipő, váltóruha 
·        törölköző, fésű, pohár 
·        papír zsebkendő 
·        ovis zsák 

 
KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK! 

 
 

Örömmel köszöntünk abból az alkalomból, hogy a MESEVÁR óvodába fogsz járni! Óvodai jeledet együtt ki-
találjuk. 
 
Első héten ebédig maradsz az óvodában, szüleid akkor jönnek majd érted. Utána már hozd az ágyneműdet és a 
mese után itt pihenhetsz kicsit a többiekkel. 
 
Ha van kedvenc játékod, eleinte azt is magaddal hozhatod, csak kérd meg szüleidet, hogy abba is írják bele a 
nevedet. 
 



A Móricz Zsigmond Általános Iskola 2004/2005-ös tanévben végzett diákjai: 
 

Osztályfőnökeik voltak: Árvainé Radványi Andrea tanár nő 
                                        Motkóné Nagy Erika tanár nő 
                                        Szilágyi Péter tanár úr 

ISKOLA 

    Klenyár Péter   
    Lakatos Andrea   
    Lakatos Ferenc   
    Lakatos Ibolya   
    Lakatos István   
    Lakatos Krisztián   
    Lehóczki László   
    Lengyel Dénes   
    Lengyel Erik   
    Mihalik Lajos   
    Motkó Annamária   
    Motkó Dávid   
    Nagy Nikolett  .  
    Sulyok Imre   
    Szabó Nikolett   
    Tóth Mónika   
    Tóth Orsolya   
    Török Tamás   
    Vadászi Attila   
    Vadászi Attila   
    Veres Tamás   

    Bancsók Alexandra   
    Bancsók Ferenc    
    Bancsók Mónika   
    Bancsók Sándor   
    Béres Anikó   
    Dávid  Sámuel Richard   
    Dienes  Ádám   
    Girincsi Gergő   
    Glonczi János   
    Horváth  László Ferenc   
    Horváth Attila   
    Horváth Éva   
    Horváth Julianna   
    Horváth Katalin   
    Huszár Nagy Balázs   
    Kiss Antal   
    Kiss Attila   
    Kiss Bálint   
    Kiss Beatrix   
    Kiss Júlia  

Nevelőtestületünk két saját alapítású díjról dönt minden tanév végén: 
 

AZ ÉV TANULÓJA és az EZÜST TOLL 
elnevezésű jutalomról.  Kiemelkedő  munkát  végző nyolcadikosainkat ismerjük el ebben a formában. 

 
A 2004/2005-ös tanévben: 

 
MOTKÓ ANNAMRIA tanuló részesült 

„AZ ÉV TANULÓJA”elismerésben, 
aki tartósan kimagasló  tanulmányi és közösségi munkát végzett, magatartása és szorgalma példamutató volt, 

tanórán kívüli tevékenységével aktívan vett részt iskolánk életében. 
  

Az „Ezüst Toll”díjat 
MOTKÓ DÁVID tanuló érdemelte ki, aki 

az iskola szűkebb és tágabb közösségeiben kiemelkedő 
 közösségi munkát végzett. 

 
------------------------- 

A kitüntető címek mellé tárgyjutalom is jár:   
egy ezüst emlékérme illetve egy ezüst színű toll díszcsomagolásban. 



Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 
 

A 2005/2006 A 2005/2006 A 2005/2006 –––   OSOSOS   TANÉVTANÉVTANÉV   
   INDULÁSÁHOZINDULÁSÁHOZINDULÁSÁHOZ   AAA   KÖVETKEZŐKRŐLKÖVETKEZŐKRŐLKÖVETKEZŐKRŐL   TÁJÉKOZTATJUKTÁJÉKOZTATJUKTÁJÉKOZTATJUK Ö Ö ÖNÖKETNÖKETNÖKET...   

 
 

Ü N N E P É L Y E S      T A N É V N Y I T Ó 
 

Az ünnepélyes tanévnyitót 
2005. szeptember 1-én (csütörtökön) 8.00-kor tartjuk, 

melyre szeretettel  várjuk a diákokat és szüleiket. 
Gyülekező ¾ 8.00-kor. 

EEEZZZ   AAA   NAPNAPNAP   EGYBENEGYBENEGYBEN   AZAZAZ   ELSŐELSŐELSŐ   TANÍTÁSITANÍTÁSITANÍTÁSI   NAPNAPNAP   ISISIS, , , MELLYELMELLYELMELLYEL   KAPCSOLATBANKAPCSOLATBANKAPCSOLATBAN   AAA   TANKÖNYVOSZTÁSKORTANKÖNYVOSZTÁSKORTANKÖNYVOSZTÁSKOR   KAPNAKKAPNAKKAPNAK   TTTÁ-Á-Á-
JÉKOZTATÁSTJÉKOZTATÁSTJÉKOZTATÁST...   

 
T A N K Ö N Y V O S Z T Á S 

 
A tankönyveket 

2005. augusztus 26-án (pénteken) 9.00-tól 12.00-ig 
LEHETLEHETLEHET   ÁTVENNIÁTVENNIÁTVENNI, , , MELYMELYMELYETETET   AAA   SZÜLŐSZÜLŐSZÜLŐ   ALÁÍRÁSÁVALALÁÍRÁSÁVALALÁÍRÁSÁVAL   IGAZOLIGAZOLIGAZOL...   

AAAZZZ   INGYENESINGYENESINGYENES   TANKÖNYVRETANKÖNYVRETANKÖNYVRE   VALÓVALÓVALÓ   JOGOSULTSÁGJOGOSULTSÁGJOGOSULTSÁG   IGAZOLÁSÁHOZIGAZOLÁSÁHOZIGAZOLÁSÁHOZ   ISISIS      
FELTÉTLENÜLFELTÉTLENÜLFELTÉTLENÜL   SZÜKSÉGSZÜKSÉGSZÜKSÉG   VANVANVAN   AAA   SZÜLŐKSZÜLŐKSZÜLŐK   RÉSZVÉTRÉSZVÉTRÉSZVÉTELÉREELÉREELÉRE...   

 
 

N A P K Ö Z I,  T A N U L Ó S Z O B A,  M E N Z A 
 

Napközibe, tanulószobára, menzára az érdeklődők  
a következő időpontokban jelentkezhetnek: 

2005. augusztus 29-én és 30-án  9.00-tól 12.00-ig 
Az első napközis, tanulószobai foglalkozás 
2005. szeptember 1-én (csütörtök) lesz. 

 
Prügy, 2005. augusztus 9. 
 

Tiszlavicz Csaba           
igazgató       

SPORTROVAT 
A Prügy SE vezetőségének a nyáron lejárt a mandátuma. A sportegyesület ülésén Gergely László Elnök beje-
lentette, hogy más irányú elfoglaltságai miatt a továbbiakban tisztességesen nem tudná ellátni elnöki teendőit, 
ezért kéri hogy ne jelöljék újra. 
A jelenlévő tagok elismerően szóltak Gergely László tevékenységéről és köszönetüket fejezték ki eddigi mun-
kájáért. 
A taggyűlés új vezetőséget választott, az új elnök Tóth Sándor lett. 
A csatból eltávozott: Bendik Tibor         Tokajba 
                                   Halász Zoltán         Bodrogkisfaludra 
                                   Balla István           Tállyára 
 
              érkezett: Tamás István Taktaszadáról 
                              Rabócz Róbert Szerencsről 
 
illetve újrakezdte: Dorkó Péter 
 
A csapat a tettrekész új vezetőség támogatásával, Tóth István játékos-edző, irányításával az 5-7. hely elérését 
tűzte ki célként a most kezdődött bajnokságban. 



Ebben az évben  Prügy Község Önkormányzata megkapta a Pedagógus Szakszervezet Országos Szakszervezetének egyik leg-
magasabb kitüntetését, az Eötvös József- Emlékplakettet. Ebben az elismerésben évente három önkormányzat részesül az ország-
ban. Olyan települések kapják ezt az emlékplakettet, amelyek a lehetőségeikhez képest a legtöbbet tették a nevelési-oktatási intéz-

ményeik színvonalas fenntartásáért, eredményes működéséért, ahol a szakmai és mun-
kavállalói érdekeket egyaránt figyelembe veszik, s a pedagógusok, közalkalmazottak 
élet- és munkakörülményeit helyi többletforrásokkal is javítják. 
 
Varga László a szakszervezet országos elnöke indoklásában elmondta, hogy Prügy 
ma a közoktatásával, az iskolában és óvodában folyó rangos munkával tűnik ki a ma-
gyarországi községek közül. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére az intézmények finan-
szírozása zavartalan. Az eredményes működéshez szükséges feltételek megvannak és 
folyamatosan bővülnek. Szép példa erre a korábban bővített iskola és az új óvoda épí-
tése is. Nagy figyelmet és komoly költséget fordítanak a gyermekek kirándulására, 
táboroztatására, színházlátogatására, versenyek szervezésére és a rászoruló tanulók 
támogatására. 
Kiemelkedően törődnek a pedagógusok továbbképzésével. Az intézményvezetői kine-
vezéseknél nemcsak igénylik, hanem figyelembe is veszi a nevelőtestületek vélemé-
nyét. Az érdekegyeztetés folyamatosan és jól működik, a munkavállalói érdekeket a 
lehető legteljesebb módon szeme előtt tartják. 

Az EÖTVÖS JÓZSEF –EMLÉKPLAKETT átadása. 

Varga László a szakszervezet országos 
elnöke átadja a díjat 

Erdei Sándor polgármesternek. 

Születés: 
Rontó Szabolcs  sz.: 2005. 05. 03. 
Apa: Rontó Jenő 
Anya: Ádám Mónika 
 
Lehóczki Letícia  sz.: 2005. 05. 06. 
Apa: Lehóczki János 
Anya: Galambos Erika 
 
Rontó Ákos sz.: 2005. 05. 07. 
Apa: Rontó Oszkár 
Anya: Balogh Brigitta 
 
Balogh Lilla sz.: 2005. 05. 09. 
Apa: Galambos Bertalan 
Anya: Balogh Flóra 
 
Balogh  Amanda  sz.: 2005. 05. 29. 
Apa: Balogh István 
Anya: Matisz Krisztina 
 
Takács Norbert sz.: 2005. 06. 01. 
Apa: Takács Sándor 
Anya: Jackánics Szilvia Vaszilivna 
 
Balogh Ramóna  sz.: 2005. 06. 11. 
Apa: Balogh József 
Anya: Rontó Melinda 

Radics Dénes sz.: 2005. 06. 24. 
Apa:  
Anya: Radics Sarolta Marianna 
 
Vadászi Vanda  sz.: 2005. 07. 03. 
Apa: Vadászi Zoltán 
Anya: Kiss Edina 
 
Lakatos Lóránt sz.: 2005. 07. 06. 
Apa: Lakatos Lóránt 
Anya: Kiss Henrietta 
 
Szabó Zsolt sz.: 2005. 07. 06. 
Apa: Szabó Zsolt 
Anya: Ficsor Marianna 
 
Kiss Marcell sz.: 2005. 07. 10. 
Apa: Kiss Gyula 
Anya: Bancsók Nóra 
 
Kiss Elemér sz.: 2005. 07. 13. 
Apa:  
Anya: Kiss Mónika 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 

Házasságkötések: 
Lakatos Lóránt és Kiss Henrietta - 2005. 06. 11. 
Galambos Ádám és Glonczi Szabina - 2005. 06. 11. 
Török Csaba és Erdei Tímea - 2005. 07. 30. 

Halálesetek: 
Drofti Sándor (sz.: 1910.) 2005. 05. 08. 
Móricz Sándorné (sz.: 1923.) 2005. 05. 08. 
Lakatos József (sz.: 1925.) 2005. 05. 24. 
Kovács Zoltánné (sz.: 1926.) 2005. 05. 31. 
Tóth Gábor (sz.: 1954.) 2005. 06. 04. 
Bányai Béláné (sz.: 1928) 2005. 06. 06. 
Venczel Lászlóné (sz.: 1932.) 2005. 06. 06. 
Nagy Jánosné (sz.: 1922) 2005. 06. 14. 
Fige Dezső (sz.: 1932.) 2005. 06. 21. 
Bátori Endréné (sz.: 1941.) 2005. 07. 16. 
Erdei Béláné (sz.: 1929.) 2005. 07. 29.  



Tiszlavicz Csaba tanár, az ünnepség egyik főszervezője szerint az eddigiekhez hasonlóan most is gazdag 
program várja a község lakóit és a településre látogatókat Szent István ünnepéhez kapcsolódóan az V. Falu-
nap rendezvényein. 
A műsor a helyi szereplőkre és az országosan is híres fellépőkre, együttesekre épül.  
A programokat korábban is szervező községi önkormányzat és képviselőtestület igyekszik az ünnepet szelle-
miségében is emlékezetessé tenni azzal, hogy a szórakoztató és kulturális programok mellet kulturális, oktatá-
si, infrastrukturális értékekkel is gyarapítsa a települést. 
 
Így az V. Falunap egyik kiemelkedő eseménye  

az új „Mesevár Óvoda” átadása 
2005. augusztus 19-én 14.00-órától,  

amely bízván pályázhat az 
ország egyik legszebb óvodája címért is. 

(Az új óvoda közel 200 millió forintos költségének jelentős része pályázati támogatás) 
 
A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen a református és a katolikus egyház képviselői megáldják, 
megszentelik az új kenyeret és az új épületet is. Itt kerül átadásra a „Prügy Községért”-díj is, amely díjat az 
önkormányzat képviselő testülete ítéli oda annak, aki munkájával, közéleti tevékenységével gyarapította a te-
lepülést és annak hírnevét. 
 
A program 17.00-tól a sportpályán folytatódik: 
 

16.45     Ünnepélyes megnyitó, programismertetés               
17.00     A miskolci Gyöngy Divat- és Táncstúdió zenés divatbemutatója 
18.00     A nyíregyházi Tréner Kft kötelék repülős bemutatója 
19.00     Maróth Viki és a Novakultúr zenekar műsora 
21.00     Nótár Mary és zenekarának élő műsora 
22.00     A miskolci Sagma-PyrotetchKft. lebonyolításában: 
              T Ü Z I J Á T É K 

 
 
A műsorban fellépnek még: 

A Prügy Modern.tánccsoport, a  tiszaújvárosi „Gold Break Dance” és helyi hagyomány-
őrző Tűzvirág együttes táncosai. 
Számos más programmal is várjuk még a tisztelt vendégeinket! 

                   A hang-, fény- és színpadtechnikát a miskolci ELWOOOD cég biztosítja. 
 

A rendezvényre a belépés díjtalan. 

V. Falunap Prügyön 



Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját  
 

államalapító Szent István királyunk tiszteletére tartandó hagyományos 
 

„V.  F A L U N A P” 
ünnepi   rendezvényeire, 

2005. augusztus 19-én, /pénteken/  
 

A program Prügy Község Önkormányzatának szervezésével valósul meg. 
 

 
 

Ü N N E P I         P R O G R A M 
 

14.00       Ünnepi műsor és az új „Mesevár Óvoda” ünnepélyes átadása 
                Köszöntőt mond: Erdei Sándor polgármester 
                                            Erdősné Csikai Éva óvodavezető 
                Az óvodát megnyitja:   Dr. Szabó György országgyűlési képviselőnk 
                A „Prügy Községért díj” átadása 
                Az új kenyér és az új óvoda megáldása, megszentelése  

Óvodások műsora 
 

A sportpályán: 
                                         _______________________ 
 
16.45       Ünnepélyes megnyitó, programismertetés                   
17.00       A miskolci Gyöngy Divat- és Táncstúdió zenés divatbemutatója                   
18.00       A nyíregyházi Tréner Kft kötelék repülős bemutatója 
19.00       Maróth Viki és a Novakultúr zenekar műsora 
21.00       Nótár Mary és zenekarának élő műsora 
22.00       A miskolci Sagma-PyrotetchKft. lebonyolításában: 
                T Ü Z I J Á T É K 

A műsorban fellépnek még: 
A Prügy Modern.tánccsoport, a  tiszaújvárosi „Gold Break Dance” és helyi 
hagyományőrző Tűzvirág együttes táncosai  
Számos más programmal is várjuk még a tisztelt vendégeinket! 

                   A hang-, fény- és színpadtechnikát a miskolci ELWOOOD cég biztosítja. 
 

A rendezvényre a belépés díjtalan. 


