
Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 3. szám

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2008. októberét írjuk. 2006. október óta eltelt 2 év, ami
azt jelenti, hogy az önkormányzat a ciklusának félide-
jéhez érkezett, ezzel együtt én is idestova 2 éve vagyok
a falu polgármestere. Ezért meg kell vonnom magam
és önök elõtt is egy mérleget. Ez pedig úgy        lehet-
séges, hogy összevetjük ígéreteinket a valósággal, az
eredményeinkkel, és kudarcokkal.
Nézzük tehát a program szerint a tényeket. 
NYILVÁNOSSÁG: a település lakóinak bevonása a
közéletbe, tájékozottságának javítása, a testület tevé-
kenységének jobb megismerése. Igazából két dolog
volt a kezünkben: az újság és a falu TV. Véleményem
szerint a két médium jól szolgálta a falu közösségét,
azonban a képviselõtestület képviselõi kezdeményezé-
sére a TV-közvetítéseket letiltotta. Azóta maradt az  új-
ság bõvített formában. Véleményem szerint sérült a
korrekt tájékoztatás, hiszen az újság nem adja vissza
igazán a viták hangulatát és minden képviselõ, közöt-
tük én is saját szemszögébõl adom tovább a történte-
ket. Így a tájékoztatás nem lehet autentikus. Azóta
néhány kérés érkezett a lakosságtól, hogy indítsuk
újra a közvetítéseket. Testület elé kell újra ezt a kérést
vinni. A község bemutatása a helyi és országos médi-
umokban. Sajnos túl sokat is szerepeltünk, nem min-
dig pozitív felhanggal, de gondjainkat, problémáinkat
nem hallgathatjuk el, mert akkor azt csak mi ismerjük
és nem is várhatjuk a törvényhozás segítségét. Remé-
lem, hogy ez az intenzitás megmarad, de lassan lesz
mivel dicsekedni is.
ÖNKORMÁNYZAT TERÉN: tulajdonunk gyarapo-
dott egy alapszolgáltató házzal, a helyi településrende-
zési szabályzat decemberre lép életbe, amitõl a falu
küllemének javulását várom. A víziközmû hálózat

eladása nélkül, annak bérbeadásával olyan nagyságú
pénzalaphoz jutottunk, hogy bátran pályázhatunk. Az
orvosi rendelõ feletti nagy szolgálati lakásból meg-
kezdtük két kisebb kialakítását. Szándékunk eladni a
szolgálati lakások többségét, mivel a mesterségesen
alul tartott bérleti díjak nem teszik lehetõvé az abból
történõ felújítást. Ideiglenesen megjavításra került a
tarcali út, amelyet 2009-ben egy új építésû út vált fel.
Megnyertük és megkezdtük építeni a Polgárõrség há-
zát és a térfigyelõ kamerarendszert, amitõl a közbiz-
tonság javítását várom. Megnyertük az iskola teljes
rekonstrukciójára EU-s pályázaton 230 millió Ft érték-
ben, és megkezdtük a második forduló elõkészítését.
Befogadott és elbírálás alatt van pályázatunk az egész-
ségházra, ravatalozóra, szennyvíz rendszer kiépítésére.
Ha ezen pályázatok megvalósulnak és a lakosság is
javítja saját környezetét, a falu megfelel a XXI. század
közép-európai falvaitól elvárt küllemeknek. 
Sajnos továbbra sem értette meg a lakosság, hogy ha
eladó ingatlanait elkótyavetyéli és olyan elemeket
enged közvetlen lakókörnyezetébe, akik igénytelenek,
koszosak és az ingatlanok pillanatok alatt romhalmaz-
zá válnak, saját környezetüket teszik tönkre, 200-500
ezer forintért. Ugyanakkor saját igényes ingatlanunk
ára ezzel 500- 1 000 000,- Ft-tal csökken pillanatok
alatt. Összefogás és egymás iránti felelõsség érzése
nélkül ez ellen az önkormányzat nem tud tenni, mivel
eszközök egyenlõre nincsenek a kezében.
OKTATÁS-NEVELÉS, SPORT: Tehetséges gyere-
ket nem engedünk elkallódni,  még a jelen oktatási
viszonyok között sem! Szabad iskolaválasztás van,
de   vallom,   hogy   aki   tehetséges  és   foglalkoznak 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az elsõ oldalról)

vele eredményt fog elérni. Az iskolánk a helyzet ellené-
re a jobbak között van számon tartva a kistérségben.
Pedagógusaink vezetõ szerepet játszanak a térség okta-
tásában. Most arra fogjuk a hangsúlyt fektetni, hogy
gyermekeink közül a tehetségesek versenyeket
nyerjenek. 
SPORT: Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban nagyon
kettõs a kép. Az önkormányzat továbbra is támogatja a
sportot, de a község lakosságának részérõl (vállalkozók,
magánemberek, a közönség jegyváltása) nagyon negatív
a hozzáállás. Van néhány ember, aki igyekszik tenni, de
nincs olyan meghatározó vezetõ személyiség, aki for-
málná és irányítaná a folyamatokat. Továbbra sem iga-
zán amatõr módon a falu hírnevéért futnak ki a pályára a
játékosok. De ez nem prügyi probléma. Az egész ma-
gyar futball válságban van. A motocross szakosztály
pedig érdektelenség és kezdeti fellángolás után kudarc-
ba fulladt.
VÁLLALKOZÁSOK SEGÍTÉSE: Vállalkozásokat
igyekeztünk újabb helyi megszorításokkal nem súlytani,
türelmesek vagyunk az adók megfizetésével. A polgár-
õrség épületét helyi vállalkozók összefogásában építik.
Minden erõvel próbáljuk segíteni a cigány emberek fog-
lalkoztatását. Sajnos helyben csak a szociális közmunka
lehetõsége van a kezünkben. Ezzel élünk és a jövõben,
ha változnak a jogszabályok még inkább élni fogunk
vele. Jelen rendszer nem segíti a mobilitást. Hiába van
munkalehetõség 100-200 km-re nem vállalják fel, mivel
a segély rentábilisabb helyben. Egy személyes tapaszta-
lat: felajánlottam fiataloknak, hogy szerzõdéses katoná-
nak jelentkezzenek, és ha egészségügyileg megfelelnek
a feltételeknek, biztosítom a felvételüket. 1 fõ jelentke-
zett, aztán mikor a kötelezettségeket is megismerte,  õ is
visszalépett. Errõl a dologról ennyit. Nem adtuk fel  -

létrehoztunk egy munkaközvetítõi végpontot a családse-
gítõknél, aki figyelemmel kíséri a munkalehetõségeket
és egyeztet a munkát keresõkkel.
EGYÜTTMÛKÖDÉS: Nagyon jó az együttmûködés a
szomszéd településekkel, egyházakkal, társadalmi szer-
vezetekkel. Szavunk van a kistérségben, súlyunknak
megfelelõen beleszólunk a döntésekbe. Egyre szorosabb
az együttmûködés a rendõrséggel, amire szükség van,
hogy tovább javulhasson a közbiztonság. Jó és példamu-
tató a Prügyi Mezõgazdasági Zrt-vel és a Szerencsi
Mezõgazdasági Zrt-vel a kapcsolat ennek köszönhetõ a
tarcali út állandó napirenden tartása.
Hát ennyit az ígéretek megvalósulásáról. De ezen kívül,
amire igazán büszkék lehetünk, és higgyék el, ez az ami
megmenthet bennünket. Elindult az emberek egymáshoz
való közeledése. Köszönhetõen a prügyi kórusnak már
képesek vagyunk segíteni az iskolát egy-egy ünnepség
megrendezésénél. Fiatalabb és idõsebb asszonyok kiáll-
tak sütni, fõzni, megmutatni, hogy mit tudnak, a
kézimunka szakkör kiállította alkotásait. A lényeg - eze-
ket az embereket végre nem az irigység tartja össze, ha-
nem az egymás iránti tisztelet és szeretet. Remélem így
lesz ez az alakulás alatt álló nyugdíjasklubbal is.
Két év borzasztó rövid idõ, mintha tegnap történt volna.
Ezt tudtuk, ezt tettük, együtt MI a falu két év alatt. Ered-
mények, hibák, kudarcok, de egyet biztosan tudok:
becsülettel és rosszindulat nélkül. Ezt szeretném a hátra-
lévõ idõben is.
Köszönöm a figyelmet, segítségüket, kívánok minden-
kinek a jövõben jó erõt és egészséget.

Tisztelettel:
Boros-Leskó Géza

polgármester

A képviselõtestület meghallgatta az
elsõ féléves gazdasági beszámolót,
és egyhangúlag elfogadta azt. Az
önkormányzat költségvetése idõará-
nyos mind a bevétel és kiadás olda-
lon. Folyamatosan és idõben rendezi
anyagi dolgait, likviditási problé-
mák nem voltak.
A településrendezési és építési sza-
bályzat gyakorlatilag kész, már csak
az Állami Fõépítész jóváhagyása
szükséges és novembertõl életbe
léphet.
A polgárõrség épületére és a térfi-
gyelõ kamararendszerre sajnos 9
millió helyett csak 6 millió Ft-ot

nyertünk. Ezért a belsõ tartalmát
csökkenteni kellett. Két vállalkozó
Béres József és közösen Csörsz Já-
nos és Léner Sándor nyújtott be ár-
ajánlatot az épület kivitelezésére.
Sajnos az elsõ árajánlat alapján, ahol
a tartalmi változást eltérõen próbál-
ták korrigálni a testület nem tudott
dönteni. Itt Béres József 4 499 eFt-
os (A költségvetés gyakorlatilag két
költségvetést tartalmaz. Egyrészt a
kiírásét 3 278 eFt-tal, a pótmunkák 1
734 eFt -tal, ebbõl lejön az 512 eFt
duplázott költségvetés és így alakul
ki a 4 499 eFt.),  Csörsz-Léner 3 392
eFt-os ajánlatot tett. A megismételt

ajánlatoknál Béres József 3 141 eFt,
míg Csörsz-Léner 3 392 eFt.
A testület 5 : 3 arányban a Csörsz-
Léner ajánlatot fogadta el, így a
szerzõdést a polgármester a testület
megbízása alapján velük köti meg.
Szeptember elsején beadtuk a
szennyvíz megvalósítására is a
pályázatunkat, jelenleg folyik az
értékelése. Az idõközben kidolgo-
zott országos és B-A-Z. Megyei
rendezési tervek értelmében Prügy -
Taktakenéz vonatkozásában legké-
sõbb 2015-ig kell megvalósulnia.

Képviselõtestületi ülés
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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

Személyi hírek
2008. március 28-án nyugdíjba vonult Tarnóczi
Lászlóné, Erzsike. Adminisztrációs és emberi hiba
miatt ez a hír az elõzõ kiadásból kimaradt. Most ezt
pótoljuk.
Egyben magam és a hivatal dolgozóinak nevében
kívánok nagyon hosszú, boldog nyugdíjas éveket. A
szerkesztõbizottság nevében pedig elnézést és bocsá-
natot kérek a figyelmetlenségünkért.
Kívánunk minden jót és fõleg egészséget.

Tisztelettel:
Boros-Leskó Géza

polgármester

Prügy Községért díj
A Képviselõtestülete 2008-ban a Prügy Községért díjat a
településen végzett hosszú évtizedes, áldozatos pedagó-
gusi munkájáért, közösségi tevékenységéért  Nyíri
Sándorné pedagógusnak, nyugalmazott iskolaigazgató-
nak, Ida néninek szavazta meg. Ida néni meghatódva
vette át a díjat és köszönõ mondataiban kiemelte a mai
világban sajnos egyre ritkább embertársaink felé sugárzó
szeretet és tisztelet fontosságát. Innen is kívánunk neki
hosszú, egészségben eltöltött éveket.

Meghatódva veszi át a díjat Ida néni.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT

3925 PRÜGY, Petõfi út 39.
Tel: 572-026, Fax: 372-492

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
intézményünkben Idõsek Klubja Nappali Ellátás
mûködik, melyben továbbra is magas színvonalú ellátás-
sal és felszereltséggel várjuk minden kedves érdeklõdõ
jelentkezését. A szolgáltatás térítési díj ellenében
lehetõséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, napközbeni étkezésre, az alapvetõ higié-
niai szükségletek kielégítésére.
Tájékoztatatásul közöljük továbbá, hogy családsegítõ
szolgálatunk folyamatosan informál minden érdeklõdõt a
térségben elérhetõ munka- és álláslehetõségekrõl.
Bõvebb felvilágosításért és az intézményben elérhetõ
minden egyéb szolgáltatásért forduljanak bizalommal
intézményünk munkatársaihoz elérhetõségeink bárme-
lyikén.

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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Mindenkit szeretettel várunk!

Mozgó kiállítás Prügyön: 
"NYUGATBUSZ"

Tisztelettel felhívom figyelmüket arra, hogy
október 20-án (hétfõ) délelõtt 8 - 10 óráig
községünkben - a Móricz Zsigmond Általános
Iskola hátsó gazdasági udvarán - tartózkodik a
Petõfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása: a
Nyugatbusz.
A buszban a Nyugat c. irodalmi folyóirat 100
évét (1908 - 2008) áttekintõ tárlat nézhetõ meg.
A képeken kívül vetített archív filmfelvételek,
hanganyagok tekinthetõk és hallgathatók meg
Móriczról, Kosztolányiról, Karinthyról, egyál-
talán a folyóirat elsõ nagy nemzedékérõl.
A kiállítás megtekintése ingyenes! Ez idõ alatt
nyitva lesz a Móricz Zsigmond Emlékház is,
ahol új kiadványainkat vásárolhatják meg

(színes leporelló, könyvjelzõ, notesz). Minden kedves
irodalombarát érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szilágyi Péter
tanár

Fotónkon a kiállítás egy részlete látható.

Református Egyház - Kirándulás
Romániába

Idén augusztus 23-án a Prügyi Református Egyház
szervezésében a prügyi és a rátkai gyülekezeti
tagok (100 fõ) kiránduláson vettek részt
Királyhágó-melléken. Útközben megtekintették a
máriapócsi templomot és a könnyezõ Madonnát.
Erdélyben ellátogattak Adyfalvára, Ady Endre
szülõhelyére. A következõ állomás Nagykároly
volt, ahol a gyülekezet tagjai elbeszélgettek a
nagykárolyi református lelkésszel, aki elmesélte a
templomuk és építésének történetét. Ezek után a
helyi székely vásáron megkóstolhatták a helyi spe-
cialitásokat, majd az esti órákban élményekkel
gazdagon értek haza.

A kiránduláson  - többek között - megtekintették Ady
Endre szülõházát is.

2008.szeptember 20-án Prügyön a
Kulturális Örökség Napok kereté-
ben bensõséges és szép Móricz
Zsigmond emléknapot rendezett a
falu.
Az emléknap a rossz idõjárás miatt
a református templomban kezdõ-
dött, ahol a polgármester megnyitó-
ja után átadta a Prügy Községért
emlékérmet Nyíri Sándorné nyu-
galmazott iskolaigazgatónak.
Ezután Dr. Baranyai Norbert tartott
elõadást Móricz Zsigmond és a re-
formátus egyház, valamint Prügy
község kapcsolatáról.
Majd a helyi kórus és az általános

iskola diákjai adtak színvonalas
mûsort.
A nyitott múzeumok keretében
megtekintették a Móricz Emlékhá-
zat, ahol Szilágyi Péter tanár úr ka-
lauzolta a látogatókat.
A nap legnépszerûbb eseménye pe-
dig ezután következett az iskola
sportcsarnokában, ahol 40 prügyi
asszony bemutatta egyedi recept
alapján krumpliból és kukoricából
készített tájjellegû ételét, amit mint-
egy egy óra alatt a lelkes közönség
elpusztított és csak a helyi ügyes
kezek kézimunka szakkör gyönyö-
rû mûvei maradtak a teremben.

A prügyi embereket jólesõ érzéssel
töltötte el, hogy van mire büszké-
nek lenniük és vannak olyan fiatal
agilis és kreatív személyiségek,
mint Pappné Derján Margit és Dió-
szegi Lajosné "Cseni", akik ezt
megszervezték.
Köszönjük nekik és reméljük, hogy
ha ilyen emberek itt maradnak és
összefognak, akkor a Taktaköz nem
csak a Kékfény szereplõje, hanem
saját erejébõl a mások által létreho-
zott és szívósan fenntartott csapdá-
ból önállóan  kikapaszkodni tudó
vidéki emberek példája lesz!

Képek az 5. oldalon.

Móricz Zsigmond Emléknap
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AUGUSZTUS 20 -
SZENT ISTVÁN

ÜNNEPE
Szent István elõtt tisztelegtünk
2008. augusztus 19-én a községi
ünnepségen a Mesevár Óvodában.
A bensõséges ünnepet a községi
énekkar, a Móricz Zsigmond
Általános Iskola diákjai, tanárai tet-
ték színesebbé. Államalapítónk
iránti tisztelet pátoszát nem sértve a
történelmi tisztánlátás kedvéért és a
nemzeti identitásunk és önbe-
csülésünk jegyében néhány tár-
sadalomtörténeti tényrõl nem feled-
kezett meg Boros-Leskó Géza pol-
gármester úr ünnepi beszédében. 
A honfoglalás és az államalapítás
közti évszázad írott források pon-
tossága híján nehezen felidézhetõ.
Az akkori sírokból elõkerült lelet-
együttesek tanúsítják, hogy a
kereszt, mint szimbólum, és az
olyan szakrális tárgyak, mint az
ereklyetartók, sõt, a Krisztus ábrá-
zolások már a honfoglalás kori

magyarság díszítõmûvészetében is
fontos szerepet kaptak. A
kereszténység ismert volt a ma-
gyarság körében és nem csak Szent
István ismertette meg velünk. Az
Isten, lélek, búcsú, üdvösség,
üdvözítés szavunk honfoglaláskor
elõtti. A kereszténység lényegét
megfogalmazó kifejezések nem
szláv, nem latin, nem más, akkor

már kereszténnyé lett nép nyelvébõl
jöttek, ezek a magyar szókincs
része voltak már akkor is.
A hagyományok tisztelete, ápolása
is mutatja ezen és hasonló ren-
dezvények fontosságát egy község,
egy közösség életében.

Képünkön a szereplõ diákok és az

énekkar.

A Magyar Irodalmi
Emlékházak

Egyesületének szakmai
programja

2008. szeptember 27-én (szombaton) délelõtt
Prügyön tartotta soron következõ tovább-
képzését a Magyar Irodalmi Emlékházak
Egyesülete a Móricz Zsigmond Általános
Iskolában. A MIRE a Petõfi Irodalmi Múzeum
égisze alatt alakult meg 2007 decemberében.
Célja a Magyarországon található mintegy 60
irodalmi emlékház összefogása, szakmai
fórum teremtése és érdekképviselete. A hétvé-
gi rendezvény fõ témája a magyar nyelv
kérdése, a kommunikáció szerepe a
múzeumok életében és az iskola - önkor-
mányzat - emlékház kapcsolata volt.
Meglátogattuk és szakmai szemmel meg-
néztük a Móricz Zsigmond Emlékház kiál-
lítását, majd az óvodában ebédeltünk. A
vendégek nagyon jól érezték magukat.
Köszönet mindazoknak, akik lehetõvé tették
az ország különbözõ területérõl érkezett
múzeumi szakembereknek a látogatását. Jó
hírünket viszik országszerte.

Képek a Móricz Emléknapról

Felsõ kép: “akik fõztek”.  Alsó kép: “ügyes kezek” munkái.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Bártfai Tibor - Pénzes Gizella
2008. 06. 14.

Kiss Károly - Balogh Elvira
2008. 09. 04.

GGrraattuulláálluunnkk  !!
*

Születés
Kis Vanda 2008. 05. 23.

Szülõk: Kis Sándor - Vadászi Piroska
Kiss Henrietta 2008. 06. 19. 

Szülõk: Kiss Gyula - Kovács Marianna
Bandzsók Zsanett 2008. 07. 04.

Szülõk: Bandzsók János - Kiss Brigitta
Bodó Tamás László 2008. 07. 09.

Szülõk: Bodó Tamás - Gulyás Anita
Kalocsai Tibor 2008. 07. 09.

Szülõk: Boros Tibor - Kalocsai Mária
Bakos Loretta Mária 2008. 07. 15.

Szülõk: Lakatos Sándor - Bakos Alexandra
Horváth Zsuzsanna 2008. 07. 30. 
Szülõk: Horváth Ferenc - Váradi

Julianna
Mázló Bíborka 2008. 08. 02. 

Szülõk: Mázló Zsolt - Kiss Mónika
Tóth Ramóna 2008. 08. 20.

Szülõk: Kiss Mihály - Tóth Orsolya
Kálmán Gréta 2008. 09. 17.

Szülõk: Kálmán János - Ducsai Tímea

GGrraattuulláálluunnkk  aa  sszzüüllõõkknneekk!!

Halálozás
Semsey Andrásné

(1935. 08. 23. - 2008. 06. 08.)
Szabó Sándor

(1930. 10. 10. - 2008. 07. 04.)
Váradi József

(1915. 11. 28. - 2008. 07. 11.)
Bárány József

(1937.09.03. - 2008. 07. 26.)
Szõke Barnabásné

(1953. 12. 28. - 2008. 08. 06.)
Csehely Istvánné

(1956. 06. 24. - 2008. 09. 05.)
Diószegi Lajos

(1925.01.19 - 2008.09.05)
Török József

(1937. 10. 16. - 2008. 09. 14.)
Lakatos József

(1935. 05. 19. - 2008. 09. 18.)
Horváth Károlyné

(1936. 09. 06. - 2008. 09. 20.)
Varga Sándorné

(1930. 04. 15. - 2008. 09. 25.)
Kovács Ferenc

(1947. 08. 29. - 2008. 09. 27.)
Motkó Sándor

(1932. 01. 04. - 2008. 09. 29.)

RRéésszzvvééttüünnkk!!

A községünkben - mára már jól -
mûködõ énekkarunk tisztelettel
megkéri a lakosságot, hogy -
amennyiben ez lehetséges és
megoldható-, segítsék munkánkat.
Az énekkari próbákon kiderült,
hogy sok dal sokkal szebben szól,
ha zenei kísérettel hangzik el, de
"zeneszerszámaink" korlátozott
mennyiségûek.
Most ezúton szeretnénk felhívni
azok figyelmét a segítõ szándékra,
akik kölcsön tudják adni számunkra
a citerájukat, a dorombjukat vagy
bödöndobjukat. De szívesen dol-
goznánk együtt és várjuk azok

jelentkezését is, akik kísérni tudnák
egyes dalunkat gitárral vagy
hegedûvel - esetenként.
Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy
nagy örömmel tölt el bennünket az,
hogy létszámunk bõvíthetõ és egyre
bõvülõ és így - természetesen - vár-
juk azon férfiak, nõk, fiúk és lányok
jelentkezését is, akik hangjukkal
tudják erõsíteni csapatunkat, támo-
gatni kórusunkat.
A segítõ szándékát jelezni tudja
mindenki a helyi Polgármesteri
Hivatalban Bárány Évánál vagy a
06/30 3099962-es telefonszámon
Krucsainé Somogyi Évánál.

Szolgálatkészségüket elõre is
köszönjük!

Mottónkat Kodály Zoltán 
tollából választottuk:

"Az ének szebbé teszi az életet, 

az éneklõk másokét is."

Kérés mindenkihez, aki segíteni tud!
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Bár lógott az esõ lába június 18-án, mégis nagy számú
érdeklõdõ gyülekezett a Prügyi Mezõgazdasági Zrt.
Kalászos Fajtabemutatójára, a társaság központi
telepén. A rendezvényt megnyitó házigazda vezérigaz-
gató, Rácz László bemutatta a gazdaságot, melynek fõ
profilja a gabona-, azon belül pedig a vetõmagter-
mesztés, ennek
köszönhetõen pedig
már hosszú évek óta
adnak teret az észak-
kelet-magyarországi
termelõk faj-
t a v á l a s z t á s á h o z
fontos támpontot
nyújtó fajtabemu-
tatóknak. Rácz
László szólt a
gabonapiaci tenden-
ciákról, a várható
árakról s arra hívta fel
a megjelent gabon-
atermelõk figyelmét,
hogy ne kapkodják
el, fontolják meg az értékesítést.  A megnyitót követõen
napirend változtatást javasolt a házigazda: a közelgõ
zuhét elkerülendõ, folytassák a szántóföldi szemlével a
programot. Így is történt, s a fajtakísérletben szereplõ
nemesítõ cégek - Saaten Union, Mv. Elitmag
Martonvásár, gabonakutató Szeged, Limagrain
Magyarország Kft. Raiffeisen Agrárház Kft., Tradisco
Kft. - képviselõi egymás után ismertették fajtáikat. Az
"élõben" szemrevételezhetõ kalászos gabonafajták min-
den, a gyakorló termelõ számára fontos paraméterérõl -
minõség, ellenállóképesség, termelõhely-, és tápa-

nyagigény, stb. - értesülhettek a jelenlévõk, akik jutal-
mul azért, hogy végig kitartottak, végül néhány csepp
esõvel sikerült megúszniuk a "terepgyakorlatot".
Az újra fedett helyen folytatódó rendezvény további
részében számos - értékes információk garmadájával
szolgáló - elõadás hangzott el. Többek között a

Raiffeisen Agrárház
Kft. Üzletpoli-
tikájáról beszélt -
ráadásul magyar
nyelven - az
ügyvezetõ igazgató
Bernhard Schmindt.
A Prügyi Mezõ-
gazdasági Zrt.-vel
régi partneri viszonyt
ápoló IKR Zrt.
aktuális kínálatáról,
és a régióban talál-
ható három IKR
alközpontról Pintér
István területi igaz-
gató szólt. A Bayer

CropScience (Borbély Béla) és a Dow ArgroSciences
(Balogh Lajos) növényvédõszer gyártó cégek területi
képviselõi a kalászosok növényvédelmének aktualitá-
sairól, a K+S Kali Gmbh szaktanácsadója pedig a káli-
um mûtrágyázás szántóföldi növénytermesztésben
betöltött szerepérõl tartottak ismertetõt. 
A szellemi táplálékkal bõségesen ellátott gabonater-
melõk nem mentek haza üres gyomorral Prügyrõl, a
rendezvény záróakkordjaként feltálalt vaddisznó
pörkölt méltó befejezése volt a fajtabemutatónak. 

Értékálló Aranykorona nyomán - Prügy Mezõgazdasági Zrt.

Kalászos fajtanézõben Prügyön

Képek a Móricz Zsigmond Általános Iskola életébõl

Kézmûves foglalkozás. Bemutató óra.
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Sport
A Prügy KSE alaposan ráijesztett szurkolóira. A
megyei II. Keleti csoport 2008-2009-es bajnokságá-
nak elsõ 3 mérkõzésén nulla pontot szereztek a fiúk,
de ami még ettõl is aggasztóbb: tették mindezt 2-18-
as gólkülönbséggel...
Késõbb magára talált kissé a csapat, így sikerült vala-
mennyire felzárkózni a tabellán, bár a legutóbbi
“hatos” ismét elgondolkodtató... 
Az alábbiakban a lapzártáig lejátszott 9 mérkõzés ered-
ményét és a prügyi gólszerzõket, a bajnokság állását és
a Prügy KSE hátralevõ programját vetítjük a Tisztelt
Olvasók elé.

Az elsõ 9 mérkõzés villámadatai:

1.forduló: Sárospatak - Prügy 6-1
G.: Tassi.

2. forduló: Prügy - Mád 1-4
G.: Rabócz.

3. forduló: Karcsa - Prügy 8-0

4. forduló: Prügy - Györgytarló 6-0
G.: Rabócz (2), Vadászi K. (2), Balogh E., Balogh F.

5. forduló: Olaszliszka - Prügy 3-6
G.: Vadászi K. (3), Motkó, Rabócz, Tóth R.

6. forduló: Prügy - Boldogkõváralja 4-1
G.: Boncsér, Vadászi K., Tassi, Balogh F.

7. forduló: Tarcal - Prügy 6-4
G.: Boncsér (2), Tassi, Lakatos J.

8. forduló: Pálháza - Prügy 1-1
G.: Erdei Z.

9. forduló: Prügy - Erdõhorváti 0-6

A megyei II.Keleti csoport állása
1. Sárospatak  9   9   -   - 32-  4 27     
2. Tarcal  9   9   -   -   44-17 27     
3. Mád  9   8   1   -   25-  6 25     
4. Karcsa  9   7   2   -   49-  9 23     
5. Gönc  9   5   2   2   27-13   17     
6. Erdõhorváti  9   4   1   4   27-11   13     
7. Bodrogkisfalud  9   4   1   4   22-17   13     
8. Boldogkõváralja  9   4   1   4   26-25   13     
9. PRÜGY 9   3   1   5   23-35   10     
10.Györgytarló  9   3   -   6   15-33     9     
11.Pácin  9   2   2   5   13-22 8     

12.Tiszakarád  9   2   1   6   18-36 7     
13.Tokaj  9   1   3   5   8-22 6     
14.Pálháza  9   1   1   7   11-39 4     
15.Taktakenéz  9   1   -   8   9-28 3     
16. Olaszliszka  9   1   -   8   9 -41 3     

A Prügy  ifi. jobban szerepel. Az élcsoport állása:
1. Sárospatak  9   8   1   0   52-12   25     
2. Tokaj  9   8   0   1   70-20   24     
3. Mád  8   7   0   1   36-12   21     
4. PRÜGY 9   7   0   2   58-20   20 (-1 pont)  

A PRÜGY hátralevõ õszi mérkõzései:

2008.10.11. 15.00 Tiszakarád - Prügy

2008.10.19. 14.30 PRÜGY - TOKAJ

2008.10.26. 13.30 Taktakenéz - Prügy

2008.11.02.  13.00 PRÜGY - PÁCIN

2008.11.09. 13.00 Bodrogkisfalud - Prügy

2008.11.15. 13.00 PRÜGY - GÖNC

2008.11.22. 13.00 PRÜGY - SÁROSPATAK

HAJRÁ PRÜGY!
A sport oldalt összeállította: Mezõ László

Ijesztõ kezdés után kezd magára talál-
ni a Prügy KSE

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az állatok világnapja 1931-ben (október 4.) szü-
letett meg. Magyarországon a rendszerváltás után
vált népszerûvé. Eredetileg a vadon élõ állatokra
hívta fel a figyelmet, ma inkább a velünk élõ álla-
tok szerepe dominál az ünnepen. A világnap
alkalmából a Móricz Zsigmond Általános Iskola
diákjai gyalogtúrán ismerkedtek településünk
környezetében az élõvilággal.


