
Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 1. szám

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosz−
szak Önökkel a falu, így mindannyiunk helyzeté−
ről és kérjem segítségüket, aktív közreműködésü−
ket a községünk élhetőségének fenntartásához. 
Önök is látják, mi folyik az országunkban és hogy
mindez hová vezet, azt csak jósolni lehet. Azt ta−
pasztalom, hogy a község többsége a nyugalmat, a
normális életet igényli függetlenül attól, hogy ma−
gyar vagy cigány származású. A kérdés csupán az,
hogy a jó szándékú emberekben van−e akarat,
méltóság és bátorság, hogy ne hagyják magukat
megfélemlíteni. 
Az világosan látszik, hogy a dolgok elfajulásának
legfőbb oka, hogy az embereknek nincs munkája
és a pénzt a megélhetésre teljesítmény nélkül se−
gélyek és támogatások címén kapják, ami így szá−
mukra teljesen értéktelen. Bár az „Út a munká−
hoz” program nem igazán jó − túl bonyolult − az
önkormányzat képviselőtestülete és polgármesteri
hivatala eldöntötte, hogy a lehetőségek függvé−
nyében a legtöbb embert foglalkoztatjuk április−
tól. Ettől csoda nem várható, de legalább elfoglalt−
ságot, munkát, munkabért és nyugdíjjogosultságot
fog biztosítani. A hivatal munkatársai a jogosult−
ságok felülvizsgálatát megkezdték, kérem az érin−
tettek közreműködését, pontos adatszolgáltatását.
Első olvasatban a testület megtárgyalta a 2009.
évi költségvetését, azt még több egyeztetésen
megvitatjuk. Az látszik, hogy a normatív támoga−
tások csökkennek, így még átgondoltabban kell
gazdálkodni minden forinttal. Úgy gondolom,

hogy az eddigi gazdálkodásunk példaértékű, bár
sokszor arra gondolok, hogy ha az önkormányza−
ti rendszert elsodorja egy csőd, hiábavaló volt a
sok munka és áldozat, de legalább tiszta marad a
lelkiismeretünk.
Kapcsolódva az első sorokhoz Önök is észrevet−
ték, hogy aktivizálódott a vagyonvédelmi bizton−
sági kamerarendszer és átadásra került a polgárőr−
ség új épülete. Legyenek rá büszkék, ez vala−
mennyiünk eredménye, és valamennyiünk bizton−
ságát szolgálja a jövőben.

(Folytatás a 2. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2009. évi első számunk tartalmából: 
Önkormányzati hírek (1−3. oldal) – Iskolai hírek (4−5.)

– Anyakönyvi hírek (6.) – A Mesevár Óvoda életéből (7.) – Sport 8.)

NŐNAPRA
„Felvinnélek magasra, a hegy tetejére,

hogy magad is lásd, hol a világnak vége.
S beleszédülj abba, hogy előtted a férfi,
aki az Istentől csak téged tudott kérni.”
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az első oldalról)

Azt kérem, figyeljünk és vigyázzunk egymásra.
Sok az idős ember a faluban. Sajnos, ők lettek a
leggyakoribb célpontjai a bűnözőknek. Megszapo−
rodtak és tavasszal még inkább megjelennek az uta−
zó, házaló, besurranó tolvajok. Kérem Önöket,
hogy lehetőség szerint egyetlen idegent se engedje−
nek be udvarukra, házukba, a legszebb mesékkel
sem! A leggyakoribb a pénzváltás, jótékonysági
gyűjtés, közművek ellenőrzése, rosszullét, stb.
Árusítani, házalni a faluban csak jegyzői enge−
déllyel lehet. Ilyen engedélyt eddig az önkormány−
zat nem adott ki, lehetőség szerint nem is fog. Ké−
rem, hogy a telefonnal is vigyázzanak! Gyakran
ügyesen közvélemény−kutatónak kiadva magukat
térképezik fel, hogy öregek−e, egyedül élnek−e,
könnyű áldozat−e az illető. Sajnos ilyen lett a világ,
ezért kérem, ha bármi gyanúsat észlelnek, fordulja−
nak a hivatalhoz, vagy a polgárőrség tagjaihoz, il−
letve a rendőrséghez.
Azt is észrevehették, hogy a kóbor ebeket (főleg a
nagy testű veszélyes) saját erővel elkezdtük befog−
ni. Azért saját erővel, mivel a gyepmesteri hivatal 1
db kutyáért kb. 15−16 ezer Ft−ot kér, ez pedig telje−
síthetetlen, hiszen 50 db−nál 750 000,− Ft. Viszont
a befogást, tartást, elaltatást egy protokoll szerint
kell végeznünk, ami hosszadalmas. Márciusban ke−
rül sor a következő veszettség elleni oltásra, amikor
minden háznál ellenőrzésre kerülnek az ebek, és a
gazda költségére kerül majd beoltásra, vagy elalta−
tásra. Sajnos mi is tapasztaljuk, hogy egy−egy csa−
láddal 2−3 kutya is közlekedik a faluban, de azon−
nal szemtelenül lehazudják, hogy nem az övék,
csak követi őket. 
Nagy öröm számomra, hogy a lakosság körében to−
vább erősödött az összetartozás érzése és akarata.
Megalakult február 28−án a Prügy Községért Kul−
turális és Hagyományőrző Egyesület, amely ki−
emelten közhasznú, így módja lesz együtt az egy−
házakkal és társszervezetekkel pályázni és erősíte−
ni a falut. Mivel az egyesület nyitott mindenki
előtt, aki elfogadja az alapszabályzatát kérem, mi−
nél többen csatlakozzanak.
Jó úton halad az iskola−felújítás megvalósulása. A
már ismert pályázatokon kívül elképzelhetőnek tar−
tom a két legrégebben készült út felújítását, együtt
a három rövid szakasz portalanításával, ami eddig
nem valósult meg. Ez természetesen a pénzügyi le−

Szerencs Városi 
Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztályának 
tájékoztatója

A Legfőbb Ügyészség állásfoglalása 
(kivonat):

„Ha a tanköteles kiskorú nevelésére köteles szü−
lő a gyermeket huzamos időn keresztül vissza−
tartja az iskola látogatásától, az a nevelési köte−
lezettség olyan súlyos megsértése, amely a gyer−
mek szellemi fejlődését veszélyezteti, és így a
kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapí−
tására alapul szolgálhat. A gyermek szellemi fej−
lődése veszélyeztetett, ha az alapfokú iskolai ne−
veléstől−oktatástól (óvoda−iskola) való huzamos
visszatartás következtében nincsenek meg az
alapvető ismeretei. A közoktatási törvény szerint
az alapfokú iskolai nevelés−oktatás időszaka az
általános iskola 1. osztályban kezdődik, és a 8.
osztály végéig tart. Ha tehát a szülő tanköteles
korú gyermekét az általános iskola látogatásától
tartja vissza huzamos ideig, kiskorú veszélyezte−
tésének bűntettét valósítja meg.
Amennyiben a szülő a tanköteles kiskorút a
szakiskola vagy középiskola látogatásától tartja
vissza huzamos ideig, úgy magatartása szabály−
sértés megállapítására lehet alkalmas.”

hetőségeink és a pályázati lehetőségek függvénye.
Fájdalmas és keserű látni az anyakönyvi híreket.
Kegyetlen volt velünk a február. Minden elhunyt
családjával együtt érzünk, hiszen a mi nagy csalá−
dunk fogyatkozik.
Remélem, hogy vége ennek a nagyon kegyetlen
időszaknak és a tavasszal együtt nem az elmúlás,
hanem a szebb és jobb idő köszönt ránk. Ennek re−
ményében kérem Önöket, hogy vigyázzanak
egészségükre, családjukra, hogy együtt közösen
érjünk el újabb eredményeket.

Boros−Leskó Géza
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
Észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket a 
következő e−mail címre tudják eljuttatni 

a Prügyi Hírmondóval kapcsolatban: 
prugyihirmondo@freemail.hu

A településünk  honlapcíme: 
www.prugy.hu

Néhány gondolat a roma gyerekek,
szülők, óvoda−iskola kapcsolattartásáról
Fontosnak tartom, hogy a roma gyerekek továbbra
is egyforma nevelés−, oktatás− és bánásmódban
részesüljenek. Úgy gondolom, ehhez a szülőknek
is feladatot kell vállalniuk. Együtt kell működni az
óvónőkkel, tanítókkal, tanárokkal. Elkísérni a
gyereket az intézményekbe, tájékozódni a
gyerekek felől és megnézni, hogyan viselkednek,
tanulnak, milyen a magatartásuk. A gyermekn−
evelés a szülők felelőssége, nem csak a pedagógu−
soké! Saját meggyőződésem és tapasztalatom,
hogy egyes gyerekek nem tisztelik a felnőtteket,
az idősebbeket, nem beszélve a nagyobb
gyerekekről: csúnya szavakat használnak,
illetlenül viselkednek az utcán, a boltokban, az
iskolában−óvodában, szemetelnek és rongálják a
község értékeit. Gondoljunk bele: a kisebb

gyerekek ezt fogják példaként megtanulni?
Úgy gondolom, hogy mindezért elsősorban a
szülők felelősek, mert az ő dolguk lenne a
gyereket tiszteletre, szorgalomra, munkára,
tudásvágyra nevelni. Szerencsére vannak
kivételek nem kis számmal, akik megértették,
megértik, hogy a mai és a ránk váró időszakban
csak iskolázott, szakmával (többel is) rendelkező,
a társadalmi normákat elfogadó felnőtt emberek
tudják biztosítani maguk és családjuk
boldogulását.
Örülök, hogy megoszthattam gondolataimat a
Tisztelt Olvasókkal, és kérem segítsenek ezen
gondolatok megvalósításában.

Tisztelettel:

Kiss Elemér
Kisebbségi Önkormányzat

vezető

Tisztelt Romák!
Mint tudjuk, az utóbbi időben eléggé feszültté vált a
helyzet az ország egyes területen a romák és nem ro−
mák között az elmúlt hetek, hónapok eseményei mi−
att. Többször az ártatlanok szenvedik meg a történé−
seket, s az egyébként sem könnyű életünket teszi még
nehezebbé.
Ezért arra szeretnélek kérni titeket, hogy még csak
okot se adjuk a kételkedésre! Próbáljunk meg úgy vi−
selkedni, élni, gyermekeinket is úgy nevelni, hogy to−
vábbra is békében, tisztességesen éljünk együtt itt
Prügyön, roma és nem roma egyaránt. Tudom, van−
nak negatív kivételek, de annál inkább mutassunk pél−
dát, hogy értékeljük, tiszteljük egymás életét, munká−
ját, legyen igényünk a szépre, a jóra, a tisztességes
életre a becsületes roma családok érdekében is. Ezt
bizonyítsuk is be!
Mivel itt éltek a nagyapáink, nagyanyáink, itt van
minden kis vagyonunk, itt vagyunk egymásnak, ezért
oda kell figyelnünk magunkra, a másik emberre, és
békében kell együtt élnünk. 
Remélem ti is így gondoljátok. Kerüljük el a nehéz
pillanatokat!

Tisztelettel:
Horváth Zsolt

Kisebbségi Önkormányzat
képviselője

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatói

Prügyi Mezőgazdasági Zrt.

A Prügy Kút. Ker. Kft. tájékoztatja a tisztelt
vásárlóit, hogy a 

GAZDA BOLT

2009. március 2−tól (hétfőtől) 
újra kinyitott!

*
A boltban zöldség− és virágmagok, gumós

virágok, dughagyma,
műtrágya, növényvédő szerek 

és különböző kertészeti eszközök széles
választéka várja a vásárlókat!

Az üzemanyagtöltő állomás nyitva tartása 
is megváltozik a 

nyári időszámítás kezdetével.



4                       Prügyi Hírmondó                     

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Beszedics Tamás − Lajcsák Anett
2008. 11. 08.

Bancsók Barnabás − Horváth Georgina
2009. 01. 06.

Horváth Gyula − Danó Klaudia
2009. 01. 31.

Gratulálunk  !
*

Születés
Prügy I. körzet

Bártfai Balázs 
(a.n. Pénzes Gizella)
2008.10.16.

Farkas Jázmin (a.n. Farkas Zsuzsanna)
2008.10.24.

Mátyás Ádám (a.n. Bakó Zsuzsanna) 
2008.12.02.

Kocsis Milán ( a.n. Visontai Mariann)
2008.12.08.

Kiss Melinda Leila (a.n. Balogh Melinda)
2009.02.10.

Prügy II. körzet
Damu Mirella (a.n. Damu Alexandra)

2008.11.08.
Babos Jenő  (a.n. Szabó Melinda)

2008.12.12.
Rontó Amanda (a.n. Kalocsai Emma)

2008.12.13.
Lakatos Vanda Erika (a.n. Varga Erika) 

2008.12.29.
Kiss Dorina (a.n. Kiss Irén)

2009.01.11.
Lakatos Vanessza Erika (a.n. Lakatos Kitti)

2009.02.13.

Gratulálunk  a  szülõknek!

Halálozás
Kovács Ferenc

1947. 08. 29.   −  2008. 09. 27.
Kiss Sándor

1925. 04. 20.   −  2008. 10. 02.
Hornyák Jánosné

1923. 06. 02.   −  2008. 10. 07.
Sápi Józsefné

1927. 07. 13.   −  2008. 10. 31.
Kamecz Lajos

1958. 08. 19.   −  2008. 12. 03.
Szőke Sándor

1946. 08. 28.   −  2009. 01. 24.
Drofti Sándorné

1915. 05. 30.   −  2009. 01. 28.
Szepesi Gyuláné

1923. 10. 07.   −  2009. 01. 29.
Csócsics Sándorné

1925. 12. 20.   −  2009. 01. 29.
Léner Lajosné

1910. 02. 09.   −  2009. 01. 31.
Szajkó Zoltánné

1928. 02. 29.   −  2009. 02. 01.
Nyíri Sándor

1932. 07. 13.   −  2009. 02. 11.
Temesvári József

1968. 09. 13.   −  2009. 02. 12.
Hadzsi József

1959. 01. 25.   −  2009. 02. 17.
Die Miklós

1914. 05. 23.   −  2009. 02. 19.

Részvétünk!

Prügy község időszakos információs  kiadványa
Kiadja:  Prügy község önkormányzata Felelős kiadó: Boros−Leskó Géza

polgármester    Szerkesztő: Mező László    Munkatárs és fotó: Tiszlavicz
Csaba, Szőke Bertalan    Nyomdai munkák: Budai 

Nyomda Miskolc   A Hírmondó anyaga  (a korábbi számoké is)  
megtalálható  a  www.prugy.hu internetes  honlapon is

Prügyi
Hírmondó
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Segítsünk szervezetünknek a

tavaszi megújulásban!
Szabadítsuk meg a tél nyomaitól, töltsük fel vita−
minokkal és ásványi anyagokkal, hogy ismét friss
és ragyogó lehessen. 
1. Tavasszal bőrünk sokszor fehérebbnek, fakóbb−
nak tűnik. Serkentsük hát a keringését! Ehhez se−
gítségünkre lehet egy alapos arcmasszázs, a rend−
szeres gőzölés, illetve a szaunázás. Jó hatást érhe−
tünk el infrakabin segítségével, az izzadás révén a
bőr könnyebben tisztul, és feszesebbé válik. Fiata−
lítja, rugalmassá teszi a bőrt, gondoskodik a meg−
felelő vérellátásról, és eltávolítja az elhalt hámsej−
teket.
2. A száraz, elszarusodott felső hámréteget távolít−
suk el. Ehhez jó választás az arcradír és a peeling
is, amit hetente egy−két alkalommal használha−
tunk. A kozmetikusok más megoldást is ajánlhat−
nak erre a problémára, mint például a dermabrá−
ziót. A kezelés lényege, hogy a bőr felhámját
szemcsés anyagokkal ledörzsölik, az elszarusodott
rétegek eltávolításával körülbelül 10 kezelés után a
bőr teljesen lecserélődik, megújul. Ez a kezelés
egyébként a hegek eltávolításának is egyik legjobb
módszere.

Külsőleg és belsőleg is hatásos étkek
Az alábbi élelmiszerfélék szintén segítenek, hogy
megőrizzük bőrünk egészségét. Ráadásul azt is el−
dönthetjük, hogy inkább vacsorát vagy pakolást
készítünk belőlük, így is, úgy is hatnak. Ha külső−
leg használjuk őket, szükség szerint összetörve,
pépesítve keverjünk el 4−5 grammot egy deciliter
joghurtban és kevés mézben, majd vigyük fel az
arcra, végül 10−15 perc után langyos vízzel mos−
suk le a maszkot bőrünkről. 
Brokkoli: magas az antioxidáns A− és C−vitamin−
tartalma, ráadásul a bőrrák megelőzésében is sze−
repet tölt be.
Eper: már öt szem eperben benne van az a C−vita−
min−mennyiség, amelynek segítségével helyreállít−
juk a kollagénrostokat, és nem lesz megereszkedett
a bőrünk. 
Spenót: rengeteg antioxidánst és vasat tartalmaz, a
pattanásos bőrűeknek különösen jó!
Olívaolaj: telítetlenzsírsav−tartalma miatt rugal−
mas lesz tőle a bőr. 
Zabpehely: kiszűri a méreganyagokat, a B−vita−
min pedig segíti az új bőrsejtek fejlődését.

Védőnői Szolgálat

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
3925 PRÜGY, Petőfi út 39.

Tel: 572−026, 20/4752324,  Fax: 372−492

2008. december 18−án karácsonyi ünnepséget
tartottunk az Idősek Klubjában, amely − a tapasz−
talatok és visszajelzések alapján − nagyon boldog
és örömteli perceket okozott a jelenlévőknek. Ez−
úton fejezzük ki köszönetünket a fellépők áldoza−
tos munkájáért, színvonalas előadásáért és a tá−
mogatók, szervezők segítségéért! Köszönjük!

*
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy intéz−
ményünkben működő Idősek Klubja Nappali El−
látás továbbra is magas színvonalú ellátással és
felszereltséggel várja minden kedves érdeklődő
jelentkezését. A szolgáltatás térítési díj ellenében
lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, napközbeni étkezésre.

*
Tájékoztatatásul közöljük továbbá, hogy család−
segítő szolgálatunk folyamatosan informál min−
den érdeklődőt a térségben elérhető munka− és ál−
láslehetőségekről. Bővebb felvilágosításért és az
intézményben elérhető minden egyéb szolgáltatá−
sért forduljanak bizalommal intézményünk mun−
katársaihoz elérhetőségeink bármelyikén.

Öcsi bácsi nyugdíjba vonult

„Legyen bármily hosszú is az élet, 
Sírig tartó boldogságot ad, 

Bátran nézhetsz az emberek szemébe, 
Mindaddig, míg betartod a szavad.” 

Michael Drayton

Kedves nyugdíjba vonuló Szőke Bertalan, („Öcsi
bácsi”)! Nagyon hosszú, boldog nyugdíjas éveket
és ehhez erőt, egészséget kívánunk szeretteid
körében! 
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Beszámoló az Ügyességi Sportversenyről
A 2008/2009−es tanévben már 8. alkalommal rendezte
meg a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Ügyességi
Sportversenyét. Mint az elmúlt években, ebben a
tanévben is, több iskolát is meghívtunk a körzetből a
rendezvényünkre. 
Résztvevő iskolák: Móra Ferenc Általános Iskola,
Taktaszada, Arany János Általános Iskola, Tiszalúc,
Petőfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz, Szerencsi
Általános Iskola Szerencs, Mészáros Lőrinc Általános
Iskola, Megyaszó, Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Prügy
A gyerekek közül többen már barátként üdvözölték
egymást. A verseny két részből állt: 
1. része a csapatverseny, 2. része az egyéni verseny,
ahol a tanulók egyéni képességeiket tehették próbára.
A csapat és egyéni versenyt nagyon élvezték a diákok,
folyamatosan sportszerűen biztatták társaikat és az
ellenfeleiket. A feladatokat nagy kedvvel és
lelkesedéssel hajtották végre.    Az eredményhirde−
tésen az egyéni verseny győzteseit aranyéremmel
jutalmaztuk, a csapatverseny első 3 helyezettje ser−
leget, érmet, oklevelet és emléklapot vehetett át. 
Nagyon örülünk, hogy ismét megrendezhettük a
versenyt, és köszönjük a B−A−Z megyei
Sportszövetség és a Községi Önkormányzat anyagi
támogatását. Bízunk benne, hogy jövőre is megren−
dezésre kerülhet a verseny, mert a gyerekeknek felej−
thetetlen élményt nyújt.  

Iskolai programok
− Karácsonyi vásár, − Karácsonyi műsor, − Roma vers−
és prózamondó verseny, Tiszalúc (november 13.), −
Népdaléneklési verseny, Taktakenéz (november 20.),
− SNI sportverseny, − Mozilátogatás (december 13.) −
34 fő, − Mikulás ünnepség, − Teremlabdarúgó torna,
Szerencs (december 11.), − Magyar Gyermeklabdarúgó
Szövetség tornája, Tokaj (december 13.) − 2. hely,

− Magyar Kultúra Napja (január 19.,) − Helyesírási
verseny, Taktaszada (február 11.), − Kinder fotópá−
lyázat − különdíj, − Magyar Gyermeklabdarúgó
Szövetség tornája, Tokaj − 2. hely, − Egészségnevelési
verseny, Székely Zsuzsanna, − Farsang

KINDER karácsony − 6. a osztály
Örömmel értesült az iskola 6.a osztálya, hogy a Ferrero
Magyarország Kft. által meghirdetett Kinder
Karácsony országos fotópályázaton beküldött
pályaművük KÜLÖNDÍJAT nyert, ezért az osztály
egy hatalmas Kinder−karácsonyi ajándékcsomagot
kapott!

Iskolai farsang
A farsang a tavaszvárás örömünnepe.  Már évszázadok
óta jelmezes felvonulások, lakodalmak és disznótorok
jellemzik.  Igaz, hogy a télnek még nincs vége, de az
emberek már várva várják a tavasz közeledtét; ezért
jelmezekkel, maszkokkal  próbálják elijeszteni a telet.
Ezenkívül úgy gondolják, hogy ha sokat esznek és isz−
nak ebben az időszakban, akkor a természet is kedvet
kap hozzá és sok termést hoz az évben.
A Móricz Zsigmond Általános Iskolában 2009. február
26−án és 27−én került megrendezésre a farsang. A
gyerekek már hetekkel előtte elkezdtek  készülődni a
nagy eseményre. Először a szülők és tanáraik segít−
ségével kitalálták, hogy milyen jelmezben szeretnének
megjelenni, hiszen a farsang része volt a jelmezbemu−
tató is. Utána elkészültek a gyönyörű, házilag készült
jelmezek. Természetesen olyan diákok is voltak, akik
készen vett jelmezben vagy csak álarcban jelentek
meg.  Tanulóink és tantestületünk hosszas készülődése
meghozta gyümölcsét; hangulatos, vidám mulatság
kerekedett ezen a két délutánon.  Az osztályok
jelmezbemutatóit diszkó és tombolasorsolás közbeik−
tatásával tettük színesebbé. A díszítést, valamint a
tombola ajándékokat  a Diákönkormányzat és szülői
munkaközösség készítette illetve biztosította, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni. A szülői
munkaközösség ajándékát a pénteki napon vehették át
a gyerekek, amely ebben az évben gofri volt. 

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A győztes prügyi csapat
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Téli ünnepkör az óvodában
Óvodai programunkban központi helyet foglalnak
el a népi hagyományokhoz, hiedelmekhez kapcso−
lódó ünnepek.           
A téli ünnepkör András−napkor, adventtel kezdő−
dik. András napját megelőzően egy héttel az ad−
venti koszorúk elkészítésével hangolódtak rá a
gyerekek a közelgő ünnepekre. Az első gyertya
meggyújtása izgalmat, örömet és a várakozás ide−
jét jelentette. Naponta nyíltak ki az adventi naptár
ablakai, amelyek piciny ajándékokat tartogattak a
„jó gyerekeknek”.
December első hete a Mikulás várás−hívogatás
napjai voltak. Zengett az óvoda a versek, énekek
Mikulást hívogató soraitól. Több vizuális technikát
megismerve és az óvó nénik leleményességét di−
csérve, a csöppségek sokféleképpen jelenítették
meg a Mikulás bácsit, aki december hatodikán sok−
sok ajándékkal lepte meg a gyerekeket.
Advent első napjától a nagycsoportosok a betlehe−
mezés titkaival ismerkedtek meg és napról−napra
csiszolgatva tudásukat készültek a karácsonyi ün−
nepségre. Az óvodai karácsony hetében, az aulá−
ban felállítottuk az „óriás fenyőt”, elhelyeztük a
dekorációt. Ebben az évben új színfoltja volt a de−
korációknak az óvó nénik által készített "Betle−
hem". Öröm volt látni hogyan örülnek a szülők,
nagyszülők, gyerekek a mi kis „betlehemünknek.”
A csoportokban készültek az apró kezecskék által
az ajándékok, a mézes sütemények melyek, illata
még meghittebbé tette a napokat, a várakozás ide−
jét. Karácsonyi ünnepségünkre nagy−nagy szeretet−
tel vártuk a község vezetőit és a szomszédos épület
„nagyijait”. A fények, a díszek kicsit másképp ra−
gyogtak ezen a napon. Mindenki várakozott, és
nem hiába.
A nagycsoportosok szívet melengető műsora után
Boros−Leskó Géza polgármester Úr kívánt kelle−
mes ünnepeket. Az ünnepi műsor után, körbe áll−
tuk az „óriás fenyőből” lett karácsonyfát és közös
verssel köszöntöttük az ünnepet. A hatalmas aján−
dékdobozok értékes ajándékokat rejtettek, amely−
ből minden csoport egyformán részesült. A délelőtt
az öröm, a békesség, az ünneplés jegyében telt el.
Délután a nagycsoportosok szüleiket lepték meg
karácsonyi műsorukkal. A karácsonyi időszak be−
fejezése Vízkereszt, amikor eltesszük a díszeket,
díszleteket, a karácsonyfából ismét fenyőfa lesz.
Megkezdődik az év legvidámabb, leghangosabb

A MESEVÁR ÓVODA ÉLETÉBŐL
időszaka, a farsang. Készítettünk álarcokat, jelme−
zeket, kiszebábot, megismerkedtünk egy−egy táj−
egység farsangi szokásaival. Óvodánkban farsang
derekán tartjuk a télbúcsúztatót. Február 17−én
vendégeink voltak a „Vidám vándorok” zenés mű−
sorukkal és február 20−án jelmezek kavalkádjával
sok−sok tréfás játékkal, tánccal „űztük el” a telet.
Köszönjük minden szülőnek, adományozónak a se−
gítséget, hogy gyermekeinknek széppé tudtuk tenni
a  „téli ünnepkört.”

Egy  kép a Farsangról

Betlehem az oviban

A Mikulás is járt a Mesevárban
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Sport
Végre itt a tavasz, és folytatódik a bajnoki
pontvadászat a megyei II. osztályban. A prügyi
csapat a tavaszi rajtot a 11. helyről várja, és a
minél jobb szereplés elérésében bízva vág bele
a bajnoki küzdelmekbe. 
A csapat háza táján nagy volt a játékos mozgás.
Távozott: Vadászi Kálmán, Vadászi Attila,
Parzighnát Gábor, Balogh Ferenc. 
Érkezett: Matolcsi József, Csikja Roland, Kom−
lósi Róbert, Bodnár József, Zsíros Zsolt, Horváth
Gábor.
A csapat edzésekkel és edzőmérkőzésekkel 
(Tiszalúc, Mád, Diósgyőr U 16, Tiszaladány, Tak−
takenéz, Nyíregyháza NB III) készül ill. készült a
tavaszi megmérettetésekre. Részt vett az együttes
a hagyományoknak megfelelően a Szerencsen  a
Dr. Borosi László emléktorna selejtezőjében
Kérjük szurkolóinkat, hogy minél több hazai és
idegenbeli mérkőzésen buzdítsák sportszerű szur−
kolással a csapatot !

HAJRÁ PRÜGY!

*
Emlékeztetőül a bajnoki tabellát adjuk közre és a
tavaszi programot.

1 Tarcal 16   16   −   −   93−25   48 
2 Sárospatak 16   14   −    2  57−15  42 
3 Mád 16   12   1   3  41−21   37 
4 Gönc 16   11   3   2  52−21   36 
5 Karcsa 16     9   5   2  68−24   30 
6 Bodrogkisfalud 16     9   2   5  47−26   29 
7 Erdőhorváti 16     7   2   7  42−25   23 
8 Tiszakarád 16     7   2   7  44−55   23 
9 Boldogkőváralja 16     6   1   9  37−50   19 
10 Pácin 16     5   2   9  27−40   17 
11 PRÜGY 16     5   2   9  35−55   17 
12 Tokaj 16     3   6   7  19−36   15 
13 Györgytarló 16     3   −  13  21−74    9 
14 POSA FC Pálháza 16     2   2  12  22−56   8 
15 Olaszliszka 16     2   2  12  17−62   8 
16 Taktakenéz 16     1   2  13  12−49   5 

A PRÜGY KSE 2009. ÉVI TAVASZI 
PROGRAMJA:

17. forduló 2009.03.08. vasárnap 14:30 
Mád − Prügy

18. forduló 2009.03.14. szombat 14:30 
Prügy − Karcsa

19. forduló 2009.03.21. szombat 15:00 
Györgytarló − Prügy

20. forduló 2009.03.29. vasárnap 16:00 
Prügy − Olaszliszka

21. forduló 2009.04.04. szombat 16:30 
Boldogkőváralja − Prügy

22. forduló 2009.04.11. szombat 16:30 
Prügy − Tarcal

23. forduló 2009.04.18. szombat 17:00 
Prügy − Pálháza

24. forduló 2009.04.26. vasárnap 17:00 
Erdőhorváti − Prügy

25. forduló 2009.05.02. szombat 17:00 
Prügy − Tiszakarád

26. forduló 2009.05.10. vasárnap 17:00 
Tokaj − Prügy

27. forduló 2009.05.16. szombat 17:00 
Prügy − Taktakenéz

28. forduló 2009.05.24. vasárnap 17:00 
Pácin − Prügy

29. forduló 2009.05.30. szombat 17:00 
Prügy − Bodrogkisfalud

30. forduló 2009.06.06. szombat 17:00 
Gönc − Prügy

A PRÜGYI KSE HÍREI

KEZDŐDIK A SZEZON 

RENDŐRSÉG HÍREI
Tisztelt Prügyi Lakosok!

Megkérem  a tisztelt lakosságot, hogy közös
céljaink elérése érdekében támogassák a
rendőrség és a polgárőrség
munkáját azzal,  hogy
észrevételeikkel, bejelenté−
seikkel jelzik a rendellenes
eseményeket.

Elérhetőség:
KMB iroda 3925 Prügy,
Kossuth L. u. 1. Telefon :
47/372−549
Taktaharkányi Rendőrőrs 3922 Taktaharkány,
Gépállomás u. 7. Telefon : 47/378−002
Szerencsi Rendőrkapitányság 3900. Szerencs,
Bekecsi u. 10. Telefon: 47/563−340
Tisztelettel: Tóth László r.ftörm


