
PRÜGYI 
HÍRMONDÓ 

6.szám 

Tisztelt Prügyiek! 
 
 

Közeleg október elseje, az önkormányzati választások ideje. Önök most dönteni fognak községünk jövőjéről, 

életünk hogyanjáról, merre és milyen sebességgel megyünk tovább.  

 

Ne kövessük a nagy politikát, az téves úton jár. Láthatjuk, hogy a hazudozás, a nagyotmondás akarása erő-

sebb, mint az igazságé. MI EZT ne KÖVESSÜK. Ne osszuk meg önmagunkat. Fogjunk össze a falunk a mi-

énk, együttműködve hatékonyan fejlesszük. Ne engedjük, hogy kiürüljön a falusi élet. A falu nem lehet vesz-

tes, pezsdítsük fel a kulturális életét. A pedagógus és az értelmiség valóban legyen lámpás, ami szerényen de 

utat mutat. Végre érjük el, hogy a nagy írónak ne legyen igaza a prügyi ember megítélésében.  

 

Bizonyítsuk be, hogy a prügyi ember ér annyit, mint bárki a világon. Ehhez az kell, hogy mindenki akarjon és 

merjen előre lépni, nem igaz, hogy nem lehet változtatni. 

 

Merni és akarni kell, és akkor felfigyelnek ránk akkor  nyertesek lehetünk. 

 

Hiszek abban, hogy tisztességes és tiszta választáson a prügyi emberek megbecsülve az eddigi eredményeket, 

de hittel és akarással élhetőbb és fejlődőbb falu reményében a már nagyon időszerű változások mellé teszik le 

voksukat. 

 
                                      Tisztelettel: 
 
                                                                  Boros-Leskó Géza 
                                                           független polgármester jelölt 



Választási határidők: 
 A 2006. október 1-jére kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve kisebbségi 

önkormányzati választások jelöltajánlási szakasza 2006. szeptember 8-án befejeződött. 
 
 A választási bizottságok  (Helyi Választási Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság) megbízott tagjait a 

jelöltet állított szervezetek, független jelöltek legkésőbb 2006. szeptember 22-én 16.00 óráig jelenthetik 
be.  

 
 A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart. 

 
 Szavazni a szavazás napján (2006. október 1-jén, vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet.  

 
 A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2006. október 2-ig 

összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt. 
 
 
Választási tudnivalók: 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 70.§-ában foglaltak értelmében  a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és választó a Magyar Köztársaság területén la-
kóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár. 
 
Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, 
illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban 
elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 
 
Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. 
A mozgásában gátolt választópolgárt kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával 
felkeresi. 
 
A lakóhelyen történő szavazás szabálya alól  csak az igazolással való szavazás jelent kivételt. 
 
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl tartózkodási hellyel is rendelkezik, lakóhelyén vagy igazolás alapján 
tartózkodási helyén szavazhat. 
A választópolgár csak abban az esetben szavazhat igazolással tartózkodási helyén, ha azt legkésőbb 2006. júli-
us 11. napjáig létesítette és legalább a választás napjáig érvényes. 
Az igazolást legkésőbb személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott 
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2006. szeptember 26-ig megérkezzen az illetékes helyi választási iro-
dába.  
Igazolás fax-on, e-mailben nem kérhető. 
 
 
Szavazás mozzanatai: 

1.   A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. 
Ennek a törvény által elfogadott módja, ha a választópolgár a személyazonosság és a lakcím megállapí-
tására alkalmas érvényes igazolványa (igazolványai) átadásával lehetővé teszi a szavazatszámláló bi-
zottságnak, hogy személyazonosságáról meggyőződjön és ellenőrizze azt, hogy szerepel a választói 
névjegyzékben. 
 
A személyazonosság más módon történő igazolással (pl.: személyes ismeretségre hivatkozással 
stb.) nem fogadható el. 
 

Folytatás a következő oldalon... 



A választópolgár személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával 
igazolhatja: 
a./   lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal 
       (régi típusú személyi igazolvánnyal) vagy 
b./   érvényes lakcímigazolvánnyal és 
       - érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy 
       - érvényes útlevéllel, vagy 
       - érvényes kártya formátumú vezetői engedéllyel 
 

2.   Ha a választópolgár azonosítása megtörtént és a szavazásnak akadálya nincs, a szavazatszámláló bi-
zottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében hivatalos 
bélyegzőlenyomattal lát el. 

3.   A szavazólapok  átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 
4.   A választópolgár a szavazófülkébe vonul és kitölti a szavazólapokat. 
5.   A választópolgár a szavazólapokat borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába helye-

zi. 
 
Választási eredmény megállapítása: 
A szavazóhelyiség bezárását követően a szavazatszámláló bizottság összeszámolja a leadott szavazatokat. 
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat minden esetben legalább kétszer számolja meg. Az ismételt 
számlálást addig folytatja, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem 
lesz.  
 
A Helyi Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő napon a szavazatszámláló bizottságok jegyzőköny-
vei alapján összesíti a szavazatokat és megállapítja a települési választási eredményt. 
Kisebbségi önkormányzati választási tudnivalók 
A 2006. július 15-i határidőig 98 fő kérte Prügy községben a cigány kisebbségi választási jegyzékbe történő  
felvételét, így  a Helyi Választási Bizottság 2006. október 1-jére kitűzte a kisebbségi önkormányzati válasz-
tást. 
 
A kisebbségi önkormányzati választásra – a jogszabályi előírásnak megfelelően – külön szavazókörben 
(Teleház) kerül sor. 
 
A kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltekre kizárólag az a 98 fő szavazhat, aki 2006. július 15-ig felvétel-
ét kérte a kisebbségi választási jegyzékbe. 
 
A kisebbségi önkormányzati választáson kizárólag a lakóhely szerinti teleülésen lehet szavazni, lakóhelytől 
eltérő településen való szavazásra, így igazolás kiadására nincs mód. 
 
A szavazás menete, a választás eredményének megállapítása, egyebekben a települései önkormányzati válasz-
tással azonos módon történik. 



V á l a s z t á s i     H í r e k,   K ö z l e m é n y e k  
 

I.       Választási szervek, választási tagok 
 Helyi Választási Bizottság 

Székhelye: Prügy, Kossuth L. u. 3. (Polgármesteri Hivatal) 
Elnök: Fige Sándorné 
Elnökhelyettes: Tóth Sándorné 
Tag: Zsindely Józsefné 
Póttagok:          Csörsz János 
                Rohály Józsefné 

 
 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Székhelye: Prügy, Kinizsi u. 2. (Általános Iskola) 
Elnök: Simon János 
Elnökhelyettes: Ónodiné Borbély Katalin 
Tag: Szendrei Károly 
Póttagok:          Halász Tibor 
                Tóthné Bodovics Éva 

 
 2. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

Székhelye: Prügy, Szabadság u. 14. (Művelődési Ház 
Elnök: Pappné Derján Margit 
Elnökhelyettes: Hutkai Emilné 
Tag: P. Tóth Sándorné 
Póttagok:          Takács Katalin 
                Erdős László 

 
 Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság 

Székhelye: Prügy, Kossuth L. u. 1. (Teleház) 
Elnök: Tóthné Bone Edit Ildikó 
Elnökhelyettes: Lapis István 
Tagok:    Hallgató Jánosné 
               Oláh Károly 
               Galambos Bertalan 
Póttagok:          ifj. Csirke Ernőné 
                Tarnóczi László 

 
 Helyi Választási Iroda 

Székhelye: Prügy, Kossuth L. u. 3. (Polgármesteri Hivatal) 
Helyi Választási Iroda Vezetője:  Dr. Kovács Zoltán jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati- , 
kisebbségi önkormányzati választások jelöltjei 

 
 

                                               Polgármesterjelöltek 
Boros-Leskó Géza (független) 
Erdei Sándor  (független) 

 
Önkormányzati Képviselőjelöltek 

Barócsiné Pallagi Mónika (független) 
Dr. Bazsó Péter (független) 
Bányai Imréné (független) 
Berecz Lajos (független) 
Bereczné Pereszlényi Éva (független) 
Béres József (független) 
Béres László (független) 
Csehely Richárd (független) 
Csepely Krisztina (független) 
Csugány János (független) 
Die Miklós (független) 
Gergely László (független) 
Herman József ifj. (független) 
Ipacs József (független) 
Iván Lajos (független) 
Kelemen József (független) 
Kilián Istvánné (független) 
Kiss Elemér (független) 
Kissné Bertalan Éva (független) 
Kocsis József (független) 
Lengyel Imre (független) 
Pereszlényi Isvánné (független) 
Puhl János  (független) 
Szilvássy László (független) 
Tapa Józsefné (független) 
Tiszlavicz Csaba (független) 
Vigh József (független) 

 
                 

                   Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselőjelöltek 
Horváth Zsolt 
Kiss Anita 
Kiss Elemér 
Kiss Tibor 

                                                          Kiss Tivadar 



Az oktatás színvonalának emeléséhez elengedhetetlen a tárgyi feltételek javítása, illetve folyamatos fejleszté-
se. Az ismert adottságaink nem a legkedvezőbbek, de eddig sikeresen vettük fel a verseny a környék sokkal 
előnyösebb helyzetű iskoláival.  
Mindezt továbbra is meg akarjuk őrizni, illetve emelni szeretnénk az oktatás színvonalát, mind szakmai, mind 
tárgyi feltételekben.  
Ezért is nagy öröm, hogy a HEFOP.2.1.8. pályázat keretében  15.983.500.-forintot fordíthatunk mindezek 
megvalósítására.  
Az „Új módszerekkel közösen Európába” Esélynövelő, esélyteremtő program Prügyön című pályázat két 

területen segíti elő a fejlődést. 
Az egyik, ahol jelentős lépés lesz a tárgyi feltételek fejlesztése terén. Egy új eszközökkel felszerelt 13 gépál-
lomásos informatikalabort, egy info-kommunikációs  (projektor, dig. falitábla, padok, bútorzat, dig. kamera, 
egyszemélyes padok, olvasó és informatika sarok, stb) foglalkoztatót tudunk berendezni, valamint a régi szá-
mítógépek fejlesztésére is sor kerül összesen közel   5 millió forint értékben.  A pályázat keretében vállaltuk, 
hogy ezeket az eszközöket az 1. évfolyamon az olvasás, számolás, az 5. évfolyamon a történelem és a termé-
szetismeret tantárgyakban a tananyag feldolgozása, elsajátítása során legalább 25%-ban használjuk.  
A másik terület a szakmai fejlesztés. Közel 10 éves az a programunk, amelynek fő célja az esélyegyenlőség 
növelése, a hátrányok kompenzációja, a tolerancia, a készségfejlesztés, a tehetséges gyerekek kibontakoztatá-
sa. A társadalmi környezet, a törvényi változások, az új tanítási-tanulási módszerek megjelenésével érezzük, 
hogy a korábbi programunkat meg kell újítani, tovább kell fejleszteni. Ebben is segít az elnyert pályázat. A to-
vábbképzéseken a részvétel sem egyszerű feladat, hiszen az egész tantestületet érinti és több esetben is a hét-
végeken, szünetekben, munkaidőn túl kell részt venni azokon. Ennek keretében központi továbbképzésen ve-
szünk részt az IPR (Integrációs Program), a kooperatív képzés és a tevékenységközpontú pedagógiák témakör-
ben. Természetesen az 1. és 5. évfolyamon az érintett pedagógusok az informatikai eszközök használatát, 
módszereit is el kell, hogy sajátítsák. Ehhez a programhoz kapcsolódik a K.t. 39/D.§-ban meghatározott képes-
ség-kibontakoztató képzés beindítása mind a 8 évfolyamon, melyben azok a hátrányos helyzetű tanulók vehet-
nek részt, akiknek szülei legfeljebb 8 osztályt végeztek. Sajnos 200 körül várható a programba bekapcsolódó 
tanulók száma, de a programra külön normatívát biztosít a központi költségvetés. 
A pályázat kötelező feladatként írja elő, hogy a külső társadalmi környezetet ( óvoda, szülők, fenntartó, CKÖ, 
Nevelési Tanácsadó, stb) is be kell kapcsolni a folyamatba, akikkel közös projekt rendezvényeken kísérhetjük 
figyelemmel a pályázat megvalósítását, eredményeit. 
Kötelező sajtótájékoztatók, kiadványok, regionális rendezvények is biztosítják a nyilvánosságot és a program 
mások általi megismerésének lehetőségét. 

 
Az iskola épületeiben jelenleg nem történt számottevő változás. Az energiaárak emelkedése szükségessé teszi 
a fűtés korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét azokban az  épületrészekben, ahol ez még nem történt meg. Eb-
ben a tanévben indul az intézmény legrégebbi szárnyának korszerűsítése a B-A-Z. Megyei Fejlesztési Tanács 
pályázatának keretében, amelyre a fenntartó 17.000.000.-forint összegű támogatást nyert el. A tetőszerkezet, 
nyílászárók cseréjére, külső, belső burkolat, a villamos berendezések felújítására, a régi kazánház korszerűsí-
tés kerül sor. Így belsőleg-külsőleg is megújul ez az épületrész. 

 
Egyéb programjaink lebonyolítását segíti a Roma Cultural Participation Projekt Nemzetközi Alapítvány-
tól elnyert 2100 USA$ is, melyet szakköreink, kulturális és szabadidős rendezvényeinkre fordíthatunk. 

Sikeres pályázatok a Móricz Zsigmond Általános Iskolában 



Gondolatok a 2006/2007-es tanévről 
 
2006. szeptember 1. Ezzel a nappal vette kezdetét az a tíz hónapos közös tevékenység a 2006/2007-es tanév-
ben, amely az oktatás, nevelés minden résztvevőjétől – tanulótól, pedagógustól, fenntartótól, de a szülőktől is 
nagy kitartást, szorgalmat kíván. Csak akkor lehet eredményes a tanév, ha ki-ki a saját területén teszi a dolgát, 
elvégzi a rászabott feladatot, képessége és tudása szerint dolgozik. Legyen az fizikai, vagy szellemi tevékeny-
ség, tanórai, vagy tanórán kívüli, kötelező, vagy önként vállalt, egyéni, vagy közösségi tevékenység. Ez a 
munka próbára tesz szellemet és testet, de éppen azért fejleszti azt, erősíti a testet, műveli a szellemet, csiszol-
ja, formálja az embert. Ez a tevékenység az iskola minden tagjától azt kívánja, hogy a tanév minden napján, 
minden órájában, tudatosan, célszerűen dolgozzon, hogy a tanév végén elmondhassuk munkánk eredményes 
volt.  
 
Ehhez a munkához a feltételek biztosítottak a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában:  

- Adottak a személyi és tárgyi feltételek, az iskola épülete tisztán várta a tanulókat, felszereltsége, ellá-
tottsága javul 

- Tovább korszerűsödtek a taneszközök. Tartalmasak, bár kicsit drágák a tankönyvek,      
munkafüzetek, de biztosítottak a napi munkához, melyeket az iskola minden tanulója ingyen kaphatott meg 
egyrészt a rászorultság alapján, másrészt az önkormányzat hozzájárulásával. Roma tanulóinknak a füzetcso-
magot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat biztosította. 

- A tapasztalt, az eddigi eredményeivel is bizonyító nevelőtestület várja a tudásra éhes, az új ismerete-
ket befogadni akaró fiatalokat.  

- Sajnos tapasztalataink szerint nem minden esetben adott, a gyermekeiket biztató és segítő, a tanulás 
feltételeit biztosító, a pedagógusokkal, az iskolával együtt munkálkodó szülő. Munkánk során ez komoly visz-
szahúzó erő. 
 
Ez a tanév  - és az elkövetkező tanévek - sok újat hoz az iskolánk életében. Először az 1. és 5. osztályokban. 
Az év folyamán elnyert HEFOP.2.1.8. pályázat szakmai és tárgyi eszközökben segíti a szakmai munkát, a si-
keresebb tanulmányi munkát. Örülünk a B-A-Z. Megyei Fejlesztési Tanács kiírásán elnyert pályázatnak, 
amellyel az épület legrégebbi északi szárnyának részleges felújítása is megtörténhet.  
Tovább akarjuk erősíteni, tartalmasabbá tenni azokat a tevékenységformákat, amelyek eddig is jellemezték az 
iskolát, és sajátos arculatát adták.  

- Szeretnénk megtartani és előrelépni eredményeinkben 
- Az Iskolai Sportkör keretein belül biztosítjuk a mindennapi testnevelést,    
   versenysportot, az egészséges életmód fontosságát 
- A szerencsi zeneiskola keretén belül a zenei nevelés folytatását, bővítését 
- Továbbra is felvállaljuk a nehezen haladó, s lassabban érő tanulók alapkészségekben  
   történő felzárkóztatását, fejlesztését 
- Az eddigi színvonalon tartjuk a képességfejlesztést és a tehetséggondozást,       

igénybe véve a  szerencsi Tehetséggondozó centrum szakmai segítségét, melynek    
színterei a szakkörök és a fejlesztő csoportok 

- Szeretnénk hagyományos rendezvényeinket megtartani, amelyek  nem csak az    
   iskola, hanem a település eseményei is voltak 
- Az egyházakkal együttműködve biztosítjuk az érdeklődők számára a hitoktatást. 

Szeretnénk, ha minden gyerek megtalálná azt a tevékenységet, amelyben legjobban fejlődik egyéni képessége, 
amely kielégíti érdeklődését. 

Zavartalanul indult a 2006/2007-es tanév.  
Bizakodunk, hogy terveinket, céljainkat meg tudjuk valósítani és sikerekben, szakmai ismeretekben bővülve 

eredményes tanévet zárhatunk a tanév végén. 



Tájékoztató a 2006/2007-es tanévről 
 
2006. májusában megtörtént a beiratkozás. Örömmel vettük, hogy a szülők igyekeztek beíratni óvodáskorú 
gyermekeiket. 
 
A csoportok szervezésénél figyelembe vettük az aránytalan életkori megoszlást. Így a tanév során a követke-
zőképpen alakultak a csoportok eloszlásai. 
 
         - 1 kiscsoport                         25 fő 
         - 1 kis-középső csoport 25 fő 
         - 1 középső-nagy csoport      25 fő 
         - 2 nagy csoport            25-25 fő 
 

Óvodai férőhely adatok: 
         Férőhelyek száma:        125 fő 
         Felvételt nyert:    125 fő 
         Elutasított gyermek:       nincs 
         Az óvoda a törvényi létszám keretein belül működik. 
 

Személyi ellátottság 
Óvodánkban 22 dolgozó gondoskodik a ránk bízott gyermekekről, valamint biztosítja az óvoda folyamatos és 
zavartalan működését. Szeptembertől személyi változás történt, illetve történik 2 fővel. Valamennyi álláshely-
re előírt képesítési feltételekkel rendelkeznek a dolgozók. 
 

Tárgyi feltételek 
Az óvoda működési feltételei maximálisan biztosítottak. Júliusban kialakítottuk a játszóudvarunkat, beépítésre 
kerültek a szép esztétikus és fejlesztő hatású fajátékok, melyek a gyermekek mozgásigényét teljes mértékben 
kielégítik. 
 
Az új tanév szeptember 1-én kezdődött. A hosszú nyári szünet a gyerekek mosolygó arccal és elégedetten ér-
keztek az óvodába, hisz tudják, hogy újból mennyi játék és sok-sok érdekesség várja őket. 

ÓVÓDA 

Ballagás az óvodában 
 

A ballagást és az évzáró ünnepséget 2006. június 16-án rendeztük meg Mesevár óvodánkban. Az idén a 
Katica és a Mici mackó nevezetű csoportokból 23, illetve 14 gyerek ballagott.  
 

Erre a nagy eseményre az óvoda minden csoportja nagy örömmel és lelkesedéssel készülődött. Az óvo-
da tornatermét a dadus nénik, az óvó nénik díszbe öltöztették. Virágok díszítették a folyosókat is melyeket a 
kedves szülők hoztak. A sok virág hangulatossá és ünnepélyessé varázsolta községünk óvodáját. 
Az ünnepség elejét az évzáró műsor töltötte ki, amely az egész éven tanult versekből, énekekből, körjátékok-
ból állt. A gyerekek nagy lelkesedéssel, izgalommal adták elő a műsort. Ezt követte a ballagási ünnepség, amit 
már nagyon vártak. Vállukon tarisznya díszelgett, kezükben virágcsokor pompázott. A zenei aláfestés még él-
ményszerűbbé, meghatóbbá varázsolta e néhány órát. A ballagó gyerekek szülei, az óvó nénik, a dadus nénik 
könnycseppekkel búcsúztatták a leendő elsősöket. A kis- és középső csoportok egy-egy verssel ás útravalóul 1 
ceruzával és 1 füzettel búcsúztatták iskoláskorúvá érett társaikat. 



Az óvodai ballagás mindig szívhez szóló perceket szerez. Az ovisok egy hatalmas lépést tesznek életük 
útján, hiszen szeptembertől játékaikat az iskolapadra cserélik fel, az óvó nénik helyett a tanítók segítik min-
dennapjaikat. A nyári szünidő eltelte után már az írás, olvasás és számolás tudományával ismerkednek. 

Kívánunk mindehhez sok sikert, jó tanulást! 
 
Mici mackó csoport ballagói:                         Katica Csoport ballagói: 

Balogh Andrea Éva                                          Balogh Andrea 
Damu Mózes                                                    Batyi Irén 
Fődi Alex                                                          Csukás Viktória 
Glonczi Csaba                                                  Diószegi Kristóf 
Kiss Dávid                                                       Glonczi Martin 
Kiss Gergő                                                       Glonczi Tamás 
Kiss Máté                                                          Horváth Alex 
Kiss Sándor József                                           Kiss Amanda 
Kiss Tamás                                                       Kiss Dániel 
Lehóczki Melinda Regina                                Kiss Karolina 
Rontó Dániel                                                    Kiss Vanessza 
Rontó Edit                                                        Kovács Dániel 
Rontó Herkules                                                Kovács Petra 
Rontó Tamás                                                    Lakatos Dávid 
                                                                         Lakatos Dzsenifer 
                                                                         Lakatos Viktória 
                                                                         Nyikos Péter 
                                                                         Ónodi Laura 
                                                                         Puhl Sándor 
                                                                         Rontó Adrián 
                                                                         Rontó Ernő 
                                                                         Tóth Adrián 
                                                                         Kanalas Sándor 

Anyakönyvi hírek 
 
 

Születés: 

Váradi Jázmin 2006. 03. 06.           szülők:  Pálfalvi Edina 
                                                         Balogh Ádám 
 
Galambos Patrik 2006. 03. 15.       szülők:  Horváth Anna 
                                                         Galambos Ádám 
 
Kiss Patrik 2006. 03. 21.                szülők: Balogh Adrienn 
                                                         Kiss Jenő 
 
Bancsók Boglárka 2006. 04. 02.     szülők: Bancsók Julianna 
                                                        Horváth Attila 
 
Bertalan Petra 2006. 04. 25.           szülők: Kiss Natasa 
                                                        Bertalan Attila 
 
Péter Dóra 2006. 04. 26.                 szülők: Péter Beáta 
                                                        Rontó Dezső 



Lengyel Róbert 2006. 04. 28.          szülők: Sápi Zsuzsanna 
                                                        Lengyel Róbert 
 
Szilágyi Angyalka 2006. 05. 02.    szülők:Ungvári Orsolya 
                                                        Szilágyi György 
 
Kormány Vivien 2006. 05. 09.       szülők: Benszki Anita 
                                                        Kormány Béla 
 
Mátyás Edmund 2006. 05. 10.        szülők: Horváth Julianna 
                                                        Mátyás Gyula 
 
Rontó Sándor 2006. 05. 11.            szülők: Rontó Irén 
 
Lakatos Krisztina 2006. 05. 26.      szülők: Lakatos Krisztina 
                                                        Lakatos Lajos 
 
Balogh Joel 2006. 06. 14.               szülők: Tóth Mónika 
                                                        Balogh János 
 
Kiss Kevin 2006. 06. 17.                szülők: Lakatos Viola 
                                                        Kiss László 
 
Kiss Bence Barnabás 2006. 06. 29. szülők: Kiss Éva 
                                                        Kiss Zoltán 
 
Vadászi Attila Adrián 2006. 07. 14.         szülők: Török Tímea 
                                                        Vadászi Attila 
 
Lakatos Jázmin 2006. 07. 17.          szülők: Vadászi Piroska 
                                                        Lakatos Jenő 
 
Horváth Szabolcs 2006. 08. 05.      szülők: Radics Kinga  
                                                        Horváth László 
 
Házasságkötés: 
 
Huszár Balázs és Csehely Edit 
         2006. 07. 29. 
Mátyás József és Bakó Zsuzsanna 
         2006. 08. 05. 

Haláleset: 
Balogh István (1987)             2006. 03. 27. 
Kormány Ferenc (1962)        2006. 03. 29. 
Nagy György (1951)             2066. 04. 08. 
Daróczi István (1954)            2006. 04. 19. 
Galyas András (1973)            2006. 05. 17. 
Kiss Dezső (1967)                 2006. 05. 20. 
Balogh János (1955)              2006. 07. 10. 
Zsigmond János (1945)         2006. 07. 16. 
Juhász Ferencné (1921)         2006. 08. 06. 

Foci 
 

Bár a Megyei II. osztály keleti csoportjának bajnokai lettünk, nem vállaltuk a magasabb osztályban való 
szereplést. 
Hét csapat versenyeztetését sem a gyereklétszám, sem a hozzá szükséges anyagi háttér nem tette lehetővé. 
Féltünk, hogy emiatt nagy lesz a játékos mozgás. 
Eltávozott a csapattól Havriló, s jött helyette Tasi, Kazsik, Gréz, Csiklya, mind tehetséges fiatalok, a jövő 
csapatának meghatározó tagjai lehetnek. 
Megkezdődött az új bajnokság.. 


