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Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

lét, az együttes cselekvés érzése a közös célokért!
Sajnos tudatlanság és egyéb társadalmi tényezők
Engedjék meg, hogy a Prügyi Hírmondónk ezen miatt valóban elveszni látszik, látszott ez az érzés,
számában ne konkrét eredményekről, sta− élmény hagyománya. A közélet megújulása,
tisztikákról, számokról szóljak, hiszen lesz még megtisztítása, a falunkban korábban működő
erre módom a későbbiekben. Gondolataimat az közösségi
életterek
újjászervezése,
a
összefogás, az együttműködés, az együttes cse− hagyományok felelevenítése, ápolása, a faluban
lekvés fontossága köti össze. Ha majd belelapoz− élő emberek korrekt tájékoztatása a falut érintő
nak az újságba ezek szép példáival is találkozhat− fontos döntésekről az önkormányzattal szemben
nak.
támasztott legfontosabb igények.
Bevezetésként álljon itt Bárczi Gusztáv Egykor a faluban élő emberek mindent saját kezű−
megszívlelendő gondolata:
leg maguk készítettek. A munkaeszközöket, a
„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen
háztartásban, a ház körül használatos tárgyakat,
Védd kisgyermekedet, mert ez a jövő
ételeiket, ruházatukat, dísztárgyaikat, azok alapa−
Őrizd szüleid lelkét, egészségét!− mert
nyagát. Ez rendkívül fáradságos és hosszú folya−
A múlton épül fel a jelen és a jövő”
mat volt. Ma már az alapanyagok megvásárol−
Az emberekben erős az igény a közösségi hatóak, ám több szempontból sem lehet összeha−
találkozásokra, a hagyományok ápolására. A sonlítani azzal, amit az ember saját kezével,
Prügyön zajló események is ezt bizonyítják az tudásával, örömével, bánatával, adott esetben
eltelt közel három év során. Célunk újabb prog− verejtékével alkot.
ramok kidolgozása, a működő továbbfejlesztése, a Más azon a párnán megpihenni, amit anyáink,
község lakóinak mozgósítása. Az önkormányzat nagyanyáink szőttek, hímeztek és még egy díszes
segíti
és
támogatja
is
ezeket
a monogram is melengeti az embert. Máskép
kezdeményezéseket, melyek megvalósításának hangzik az a dal−nóta, amit cd−ről hallgatunk vagy
alapja a közösségi összefogás. Az önkormányzat amit saját magunk éneklünk, különösen ha ezt egy
kiadásában megjelenő helyi lap is ezt a célt szol− közösségben tehetjük és közben még alkotunk is.
gálja − a tájékoztatáson túl − melyben program− Főzünk, hímzünk vagy csak egyszerűen, együtt
jainkról, összejövetelekről, eredményekről is játszunk gyermekeinkkel, unokáinkkal. Ezzel
rendszeresen hírt adunk. A megvalósult pro− teremtünk igazi értéket! Igazit, melyet nem lehet
gramok segítik a prügyi emberek élet− és nem is szabad mérni a ma szokásos mértékkel,
minőségének javítását és segítik a falu további a pénzzel. Az ilyen kapoccsal összekötött
fejlődését is.
közösségek nem vesznek el sohasem. Legyen az
Nem igaz, hogy az emberekből kihalt a közösségi
(Folytatás a 2. oldalon)

2009. évi második számunk tartalmából:
Önkormányzati hírek (1−2. oldal) – Móricz−ház felújítás (3.) – Anyakönyvi hírek
(4.) – Óvodai − iskolai események (5−6.) − Nyugdíjas fórum (7.)
– Református Közgyűlés (8.)
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Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hírei

Önkormányzati hírek

(Folytatás az első oldalról)
egy család, egy szakkör, egy énekkar, egy falu vagy
egy nemzet közössége.
Van már településünkön szívet melengető, lelket bíz−
tató példa, amely a községnek az összefogás olyan
példáját tárja elénk, amit mindenkinek követnie kell.
Több írásomban is megemlítettem már, hogy nincs
más út, mint az összefogás, a kisközösségek létre−
hozása. A kölcsönös segítség, a jószomszédi viszony
kialakítása, amire alapozni lehet a valódi, minőségi
emberi életet. Ezzel példát mutathatunk az országnak
is.
A faluban magyar és roma együtt kell, hogy dolgoz−
zon. Saját magunkért és egymásért is kell tenni,
miközben mindenki meg kell, hogy találja a
számítását. A munkanélküliség réme igaz itt lebeg a
település feje fölött és ezért nagyon fontos, hogy a
faluban mindenkinek legyen „feladata” és azt
tisztességgel végezze. Akkor mindenki érzi majd,
hogy az élete biztonságban van és talán valamennyire
sikerül függetleníteni magunkat az országban dúló
káosztól.
Hát csak figyeljünk egymásra…
Ennyire van szükség, és persze tiszta, őszinte szívre,
tenni akarásra, elszántságra, hogy mi márpedig
valóban akarjuk a jót, a jobbat. El kell döntenünk,
hogy a felszínes csillogást, a felszínes barátságot, a
gyötrelmekkel teli, álmatlan éjszakákat akarjuk−e,
vagy inkább egy olyan emberi közösséget, amelyik
számon tart, és figyel ránk.
Ezért tartom fontosnak az értékmentő, értékmegőrző
közösségi célokat és kérem ezen összefogásra Prügy
község minden lakóját.

Tisztelt Romák!
Mint tudjuk kultúránk és annak hagyományaihoz
híven, a zene és tánc a romaság vérében van. Évekkel
ezelőtt volt egy cigány együttes „Cigánykerék” néven.
Most újra megalakult ez az együttes, ugyanazzal a
névvel csak más személyekkel, de az akkori vezetővel:
Kis Elemérrel. Bevontuk az iskolás gyerekeket is, hogy
tisztességesen együtt éljenek ezzel a hagyománnyal,
hogy gyakorolják, ápolják ezeket az emlékeket is.
Terveink között szerepel, hogy a kosárfonás és
„gyikinkötés” fortélyait is felelevenítjük és meg−
tanítjuk a fiataloknak. Célunk az is, hogy a gyerekek ne
terelődjenek rossz irányba, délutánjaikat is tartalmassá
tegyük. Ezzel is erősítve az összefogást, az összetar−
tozást, az elfogadást.
Tisztelettel
Horváth Zsolt
CKÖ képviselő

RENDŐRSÉG
Elérhetőségei: KMB iroda
3925 Prügy, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 47/372−549, 47/378−002, 47/563−340

Prügyi Polgárőr Egyesület hírei

A Szerencsi Rendőrkapitányság csoportos lopás
megalapozott gyanújával vett őrizetbe három
elkövetőt (közöttük egy fiatalkorút), akiket a ren−
delkezésre álló adatok szerint 2009. május19−én
az éjszakai órákban Prügyön, a Büfénél értek tet−
ten − lakossági bejelentés alapján − a helyi szol−
gálatban lévő polgárőrök. A helyszínre hívott
rendőrök megérkezéséig a polgárőrök előállítot−
ták az elkövetőket, akik − elmondásuk szerint −
Boros−Leskó Géza
„pihenni tértek be” a Büfé udvarára. Ez
polgármester
„valószínű”, hiszen feszítővasakkal érkeztek a
PRÜGY Kulturális, Hagyományőrző és helyszínre. A rendőrök az adatok ellenőrzésekor
megállapították, hogy a tetten értek számlájára
Honismereti Egyesület
már korábbi elkövetések is írhatók, ezért őrizetbe
2009. február 28−án, 43 fő alapító tag részvételével vették és beszállították őket a Szerencsi
megalakult a kulturális egyesület, azzal a céllal, Rendőrkapitányság fogdájába.
hogy egységbe fogja össze a községben már mű−
Egyszerű védelem a hívatlan
ködő és a későbbiekben beinduló kulturális és ön−
fejlesztő tevékenységeket.
betolakodók ellen!
Örömmel tájékoztatjuk a település lakóit, hogy az Egy készülék, amely biztonsági célokat szolgál ajtóri−
egyesületet a cégbíróság bejegyezte.
asztóként alkalmazható. A riasztást hangos sípszóval
A későbbiekben a Prügyi Hírmondó hasábjain is jelzi és arra figyelmeztet, hogy az adott ajtót (vagy
tájékoztatjuk Önöket az egyesület tevékenységé− ablakot) valaki kinyitotta. Szabadban védett helyen is
alkalmazható. A készükkel kapcsolatosan érdeklődni
ről, programjairól.
lehet a Polgármesteri Hivatalban.
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Húsvéti vásár
Az Ügyes Kezek Szakköre 2009. április 4−5−6−án Húsvé−
ti Vásárt tartott a vásárlók legnagyobb örömére és meg−
elégedésére. A vásár kapcsolódott a húsvéti előkészüle−
tekhez. Szebbnél szebb horgolt tojásokat, tyúkocskákat,
hímzett terítőket, párnákat és képeket vásárolhatott a szá−
mos érdeklődő. Ez a rendezvényünk kapcsolódott a ha−
gyományos − három éve tartó − Karácsonyi Vásárokhoz,
amelyeket eddig a Móricz Zsigmond Általános Iskolával
közösen tartottunk.
Ezúton is köszönet illeti azokat az ügyes kezű asszonyo−
kat, akik idejüket, energiájukat nem kímélve megalkották
a sok − sok csodálatos kézimunkát és külön köszönjük
Murvai Lajosnak az irányunkba mutatott önzetlen segít−
ségét.
(Két képünk a vásárt örökítette meg)

Móricz−ház − felújítás
Régi hagyományaink közé tartozik a vesszőfonás,
kosárfonás, vályogvetés, de napjainkban már ke−
vés ember van, aki még ért ehhez a tevékenység−
hez. Mint tudjuk, Prügy arról híres, hogy Móricz
Zsigmond itt élt gyermekkorában, s mi azóta is
próbáljuk megtartani és óvni az ő emlékét őrző kis
házikót: folyamatosan újítjuk kívülről−belülről.

(Képeink a felújítást mutatják)

Prügyi focitavasz
A Prügy KSE eddig lejátszott tavaszi eredményei és a
tabella állása lapzártakor (2009. május 24−én)
2009. 03. 14.
2009. 03. 21.
2009. 03. 28.
2009. 04. 04.
2009. 04. 11.
2009. 04. 18.
2009. 04. 26.
2009. 05. 02.
2009. 05. 10.
2009. 05. 16.
2009. 05. 24.

PRÜGY KSE − KARCSA 2−1
GYÖRGYTARLÓ − PKSE 1−2
PKSE − OLASZLISZKA 4−2
BOLDOGKŐVÁRALJA− PKSE 3−0
PKSE − TARCAL 3−5
PKSE − PÁLHÁZA 6−1
ERDŐHORVÁTI − PKSE 5−1
PKSE − TISZAKARÁD 1−5
TOKAJ − PKSE 4−2
PKSE − TAKTAKENÉZ 0−0
PÁCIN − PKSE 6−2

A megyei II. Keleti csoport állása:

TÁJÉKOZTATÓ
Észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket a követ−
kező e−mail címre tudják eljuttatni
a Prügyi Hírmondóval kapcsolatban:
prugyihirmondo@freemail.hu
A településünk honlapcíme: www.prugy.hu

1. Tarcal
2. Sárospatak
3. Gönc
4. Mád
5. Erdőhorváti
6. Bodrogkisfalud
7. Karcsa *
8. Boldogkőváralja
9. Tiszakarád
10.Pácin
11.PRÜGY
12. Tokaj
13. Pálháza
14. Olaszliszka
15. Györgytarló
16. Taktakenéz

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

24
21
17
17
15
15
14
14
13
9
9
6
4
4
4
1

1
3
5
4
4
4
6
1
2
4
3
8
4
3
2
4

2 130 −42
3
91−29
5
83−34
6
67−36
8
80−40
8
69−44
7
94−55
12
78−66
12
68−83
14
56−77
15
58−88
13
36−63
19
38−90
20
36−104
21
33−104
22
23−85

* 2 büntetőpont levonva.

Hajrá Prügy!

73
66
56
55
49
49
46
43
41
31
30
26
16
15
14
7

4

Prügyi Hírmondó
Kiss Zsolt Károly 2009. 04. 12.
szülők: Kiss Mária, Malácsik Zsolt

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
Galambos Krisztián −
Damu Renáta
2009. március 16.
Horváth Ferenc − Kiss Irén
2009. április 29.

Bertalan Balázs 2009. 05. 08.
szülők: Kiss Natasa, Bertalan Attila

Gratulálunk a
szülõknek!

Gratulálunk !
*
Születés
Horváth Mirella 2009. 02. 10.
szülők: Kiss Klaudia, Horváth
Tamás
Kiss Brendon 2009. 03. 09.
szülők: Bandzsók Emese, Kiss
Tibor
Matisz Rikárdó 2009. 03. 13.
szülők: Matisz Krisztina, Balogh
István
Vadászi Rikárdó 2009. 03. 30.
szülők: Rontó Beatrix, Vadászi
Attila

*
Halálozás
Tóth Lajos Sándor
1943. 08. 20. − 2009. 03. 15.
Szűk József Sándor
1954. 12. 08. − 2009. 04. 01.
Ónodi Béla
1930. 09. 19. − 2009. 04. 05.
Tóth Sándor Béla
1946. 04. 25. − 2009. 04. 07.
Sarudi Miklós József
1933. 06. 04. − 2009. 04. 22.
Deák Ferenc
1924. 10. 03. − 2009. 04. 23.
Drofti Endréné
1923. 10. 30. − 2009. 05. 11.

„Taktaközi ízek Prügyön krumpliból
és kukoricából”
Irodalmi szakácskönyv bemutató és vásár
2009. április 18−án nagysikerű könyvbemutatót és vásárt ren−
dezett a Móricz emlékház és az alakuló kulturális egyesület. A
könyv ajánlásából: „Ez a könyv több, mint szakácskönyv, több,
mint egyszerű gasztronómiai unikum. Ez a könyv hitvallás,
múlt, jelen és jövő, papírlapokon és képeken.”
Ez a könyv rendhagyó, mert több szerzője van. Az ebben
olvasható kincsek nemcsak a Prügyieké, hanem mindenkié,
bárhonnan érkező vendége is a falunak.
Ezúton is köszönet jár az énekkar és az ügyes kezek szakkör
tagjainak, illetve mindazoknak, akik segítőkészen és önzetlenül
részt vettek a vásár megrendezésében, valamint a rendhagyó
irodalmi szakácskönyv létrejöttében. A könyv a továbbiakban
is megvásárolható a Móricz emlékházban, Pappné Demján
Margitkánál. A cikkek összeállításában részt vettek: Boros−
Leskó Gézáné, Diószegi Lajosné, Pappné Demján Margit,
Kilián Istvánné és Szilágyi Péter.
Képeink az érdekes eseményt örökítették meg

Részvétünk!

Prügyi Hírmondó
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„Mesevár”− óvodás a gyermekem (I.)
(A beszoktatásról)
Május első hetében megtörtént a Mesevár
Napköziotthonos Óvodában a leendő óvodás gyer−
mekek beíratása.
A Közoktatási törvény szerint az a gyermek lehet
óvodás, aki harmadik életévét betöltötte, vagy abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti. A gyermek
utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet,
amelyben a hetedik életévét betölti.
Óvodánk gyermekképe
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoz−
tatására törekszik. Fontos, hogy a gyermekek szeretet−
ben, biztonságban érezve magukat, érdeklődjenek a
világ dolgai iránt. Magatartásukat őszinte érdeklődés, a
másság elfogadása és nagyfokú tolerancia hassa át.
A beszoktatás
Az első találkozás az óvodával, annak emberi és tárgyi
környezetével szinte minden gyermek esetében
alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő későbbi
kapcsolatát.
A gyermek különböző érzelmekkel fogadják az óvodát.
Ebben az időszakban mindenfajta érzelmi megnyil−
vánulást természetesnek kell tartani. /hosszú ideig tartó
sírás/
Fontos, hogy a szülő−óvónő együttműködjön, felis−
merve, milyen módon fogadja el legkönnyebben a
gyermek az új környezetet, szokásokat, felnőtteket. A
család és az óvoda együttműködésének első próbája,
hogyan találja meg helyét a gyermek az óvodában.
Körültekintést, türelmet és gyöngédséget igényel a
családból közvetlenül óvodába kerülő gyermek,
különösen a 3−4 évesek.
Fontos, a rendszeres óvodába járás előtt 2−3 nappal
meglátogatni az óvodát, megismerkedni az óvó
nénikkel, dadus nénivel.

A beszoktatás átmeneti időszak, a szülőtől való elsza−
kadás ideje. A kicsiknek általában két hétre van szük−
ségük az óvoda elfogadására. A nagyobbaknál előfor−
dulhat, hogy rövidebb idő alatt is zökkenőmentesen
beilleszkednek. Ettől eltérő beszoktatási idők is van−
nak.
A közös együttműködés jó alapot teremt a folyamatos,
őszinte óvoda−család kapcsolathoz. Az óvó nénik
megismertetik a családdal és a gyerekekkel az óvoda
életrendjét amelynek tiszteletben tartása a gyermek
beilleszkedését segíti.
A gyermekek beszoktatása folyamatos, egy héten 4−5
új gyermeket fogadnak az óvó nénik.
A csoportba beilleszkedett gyerekeket az óvó nénik
érzelmileg előkészítik az újak fogadására. Ez azért
fontos, hogy ne legyenek féltékenyek új társaikra,
amikor az óvónő velük többet foglalkozik, másrészt a
régi gyerekek sokat segíthetnek a beszoktatásban,
megkönnyítik az új gyerekek beilleszkedését. Különös
gyengédséggel foglalkoznak az óvó nénik az új gyer−
mekekkel a délutáni lefekvésnél. Ha szükséges el−
oszlatják félelmeiket, melléjük ülnek, amíg elalszanak.
Sok gyerek kedvenc játékával a kezében vagy egyéni
szokásai szerint alszik el. Ezt minden új gyermek
beszoktatásánál figyelembe vesszük.
A fokozatosság elvét érvényesítjük, amikor megis−
mertetjük a gyerekeket az óvoda helyiségeivel,
eszközeivel.
Figyelembe vesszük eltérő öltözködési szokásaikat
(szeretnek melegen öltözködni), nagy tapintattal szok−
tatjuk hozzá őket az óvodában szükséges
öltözködéshez.
Otthoni életvitelük nagyobb szabadságot biztosít, ezért
sok mozgásos és udvari játékot biztosítunk, majd
fokozatosan érjük el az óvoda napirendjét, de ezt is
rugalmasan kezeljük.
Szeretettel várjuk leendő kisóvodásainkat a
MESEVÁRUNKBAN!

Képeink az óvoda anyák napi ünnepségén készültek
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MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Helyesírási verseny, Taktabáj
Az iskolánk tanulói színvonalas versenyen vettek
részt Taktabájon, a Tokaji Kistérségi Társulás
iskoláit képviselő tanulókkal együtt. Iskolánkat
hat tanuló képviselte: Szadai Dávid (2.a.), Béres
Alexandra (2.a.), Kovács Petra Dominika (3.a.),
Ónodi Laura (3.a.), Szadai Szabolcs (4.a.),
Hornyák Noémi (4.a.)! Gratulálunk a szép ered−
ményeket elért tanulóinknak!
MÓRICZ − KUPA − 2009. 04. 23.
Immár XIII. alkalommal került megrendezésre a
Móricz − Kupa kispályás labdarúgó torna (koráb−
ban Föld Napja − Kupa). A rendezvényen
résztvevő csapatok nagy lelkesedéssel vetették
magukat a küzdelembe. Ennél nagyobb
lelkesedéssel már csak a csapatokat kulturáltan
biztató szurkolók izgulhatták végig a kör−
mérkőzéseket. Nagy öröm volt, hogy hosszú évek
után iskolánk csapata nyerte el a kupát, megelőzve
Tokaj és Taktakenéz iskoláinak csapatait is. A
prügyi csapat tagjai: Balogh Ferenc, Kiss Mózes,
Maczó György, Lakatos Gergő, Lakatos Gyula,
Magyar Máté, Sallai Norbert, Visontai Zsolt, Kiss
Rajmund.

A Móricz Kupa győztes prügyi csapat
Diákönkormányzatok szakmai programja
2009. május 7−8−án került megrendezésre a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Oktatási
bizottsága által szervezett szakmai programra,
melyet az idén Bogácson rendeztek meg. Iskolánk
Diákönkormányzatát Kiss Csaba (5.a), Vígh
Marcel (6.a) és Szendrei Balázs (6.a) vezetőségi
tagok képviselték Ónodi Nikolett segítő pedagó−
gussal. A két nap folyamán a szakmai ismereteken
túl színes programokban vehettek részt.

Megismerkedtek más iskolák diákönkormányza−
tának működésével, diákjaival. Ehhez nyújtott
segítséget a személyiségfejlesztő tréning, a hegyi
túra és még a strandolás is a Zsóri Fürdőben.
Hasznos maradandó élménnyel gazdagodva
térhettek haza a résztvevők.

Huncutka Bábszínházban Sárospatakon

További programjaink
2009. március − április
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Nyugdíjas Fórum
Régen dédelgetett tervünk vált valóra május 11−én,
amikor is megszerveztünk a prügyi nyugdíjasok
számára egy előadással összekötött fórumot, amelyen
42 fő vett részt.
A nyugdíjasokat érintő negatív intézkedésekről, annak
hatásairól, valamint az érdekvédelem és érdekképvise−
let jelenlegi helyzetéről a BAZ. Megyei és Miskolci
Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének
elnöke Teszárovics Miklós tartott egy hosszabb
lélegzetű tájékoztatást.
Kiemelte, hogy a kapitalista társadalmi rendszerben −
amelyben jelenleg élünk − a munkavállalók és nyugdí−
jasok részére − a béren és nyugdíjon kívül − semmi nem
jár, csak amit ki tud harcolni magának. Ezért fontos,
hogy a társadalom egyik legnagyobb létszámú rétege a
nyugdíjasok is harcoljanak a megszerzett jogok és
előnyök védelméért. Hogyan tudja kifejezni
véleményét, érdekeit hogyan tudja védeni? Sztrájkolni
nem, de az érdekvédelmi és képviseleti fórumokon
keresztül nyomást tud gyakorolni a mindenkori hat−
alomra. A helyi, városi és falusi nyugdíjas klubok,
egyesületek véleményét összegzi a megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, amely tagja a
Nyugdíjasok Országos Tanácsának, ők pedig
résztvevői az Országos Idősügyi Tanácsnak, amelynek
elnöke a mindenkori miniszterelnök.
Elmondta azt is, hogy az érdekvédelmi szervezet
nyugdíjat nem tud adni, de lehetőségeihez képest eny−
híteni tudja a problémákat. Segítséget tud nyújtani a
méltányossági nyugdíj kérelem benyújtásához, a krízis

helyzetben lévők egyszeri segélyezéséhez, valamint a
jobb minőségű élet megteremtéséhez. Rendszeresen
szervez külföldi és belföldi utazásokat, kulturális és
sportrendezvényeket, amelyek általában igen nagy
sikert aratnak a részvevők körében.
Itt jegyezzük meg, hogy május 20−án buszos kirán−
dulást szerveztünk Salgótarjánba, a Regionális
Nyugdíjas Dalos Találkozóra.
A jelenlévők eldöntötték, hogy havonta egy alkalom−
mal összejönnek, amelyet az információ cserére, prob−
lémák megbeszélésére és esetleges kulturális
programok szervezésére használnánk fel. A nyugdíjas
klub minden hónap utolsó hétfőjén − legközelebb
június 29−én − délután 15.30 órakor a Szociális
Szolgáltató Központban tartja klubdélutánját, melyre
ezúttal is várjuk az érdeklődőket.
Tervezett programunk a közbiztonság helyzete,
meghívott vendégünk a Szerencsi Rendőrkapitány és
Polgármester Úr lesz.
A klub részére 5 darab nyugdíjas újság jár, amelyeket
szintén a klubdélutánokon lehet elolvasni, illetve ha−
zavinni. Ekkor beszéljük meg az aktuális híreket,
teendőket és az egyéni problémákat is, amennyiben
igénylik a megjelentek.
Megállapíthatjuk, hogy hasznos és tartalmas órákat
töltöttünk el együtt, amelyet a jövőben is szeretnénk
folytatni.
A klub szervezői nevében:
Boros−Leskó Gézáné
(Alábbi képünk a fórumon készült)

Tóth Sanyi bácsi 90 éves
Kedves műsoral köszöntötték Tóth Sanyi bácsit 90.
születésnapja alkalmából az Idősek Klubjában.

Prügyi Hírmondó

Foto: Szőke B.

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
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Zempléni Református Egyházmegye Közgyűlése
A gyönyörűen feldíszített református templomunkban tartot−
ta a Zempléni Református Egyházmegye soros közgyűlésé−
vel 2009. május 16−án, melyre több mint 150 vendég érke−
zett a települési egyházak képviseletében.
Áldást−békességet hoztak és vittek is haza magukkal a részt−
vevők. A rendezvény szép példáját mutatta az összefogás−
nak, az együvé tartozásnak, mely nagy öröm volt mind a

résztvevők, mind a rendezők számára. A hazatérők elismeré−
sét, legnagyobb dicséretét egyikük mondata fejezi ki talán a
legjobban: „…öröm volt látni minden szervezőn, hogy szere−
tetben azon szorgoskodnak sikeres legyen a közgyűlés”. Ez a
mondat irányt mutathat a másnap konfirmáló tíz fiatalnak is.
Foto: Tiszlavicz Csaba

Pótorné Jäger Krisztina újságíró (Tokaj) beszámolója
2009. május 16−án a Zempléni Refor−
mátus Egyházmegye a prügyi temp−
lomban tartotta évi rendes közgyűlését.
A regisztráció után az alkotó tagok, s a
67 gyülekezet küldöttei, gondnokai,
presbiterei, egyháztagjai foglalták el
helyüket. Az ünnepség látványos szín−
foltja volt a három helybéli konfirman−
dus fiatal zászlós bevonulása. Elől a
nemzeti színű lobogó, ezt követte az
egyházmegyei, majd Prügy községének
zászlója zárta a sort.
A templomot illatos virágok pompája
díszítette. Ezek elrendezésében és az
egész esemény előkészítésében és lebo−
nyolításában igazi odaszánással vett
részt a prügyi gyülekezet, annak gond−
noka, Presbiteriuma, szorgos tagjai, az
egyházfi és felesége. Istennek legyen
hála szívbéli szolgálatukért!
A község első embere, a gyülekezet
gondnoka, az esperes úr, az egyházme−
gyei gondnok és a lelkészi főjegyző be−
jövetele után Prügy polgármestere, Bo−
ros Leskó Géza köszöntötte az egybe−
gyűlteket. Kiemelte, milyen megtiszte−
lő a község és a gyülekezet számára a
vendégfogadás lehetősége. Beszélt a
hely történelmi múltjáról és irodalmi
örökségéről. A jelen feladatai között
legfontosabbként arra buzdított, hogy
közös összefogással fáradozzon min−
den jelenlévő országunk gazdasági vál−
sága mellett a súlyosbodó erkölcsi vál−
ság enyhítésén, megszűntetésén.

A nyitóáhítatot az egyházmegye lelké−
szi főjegyzője Pótor László tokaji lelki−
pásztor tartotta a Márk evangéliuma 10.
részének válogatott versei alapján. (
Márk 10:28−30, 33−34, 42−45. ) "Jutal−
mam, hogy szolgálhatok" − ez a diako−
nisszák jelmondata volt, s az evangéli−
um lényegét is összefoglalta tömören.
A szolgálatot Jézus Krisztus feltétel
nélküli szeretetével, kereszten való ál−
dozatával élte elénk legteljesebben. A
községi énekkar az áhítat liturgiai ré−
szében szolgált Isten dicsőítő énekével.
(Zengjen az Úrnak hálaszó…, ároni ál−
dás...)
A közgyűlés határozatképességének
megállapítása után vitéz Sajtos László
egyházmegyei gondnok megnyitó be−
széde hangzott el. Ezt Dr. Börzsönyi
József esperes úr jelentése követte,
mely kihangsúlyozta a 2009. május 22−
én, Debrecenben tartandó Magyar Re−
formátus Egyház Zsinatának program−
ját és hálaadó ünnepségét. Beszélt még
a lelkészcsaládokban levő újszülött
gyermekekről, és az elhunyt lelkipász−
torokról és presbiterekről is megemlé−
kezett. A 89. zsoltár eléneklése után 12
előadó beszámolója következett a
2008. évi jegyzőkönyvek alapján. (
missziói, tanulmányi, diakóniai, gyűjte−
ményi, sajtóügyi, ének − zeneügyi, kat−
echetikai,, ifjúsági, felekezettudomá−
nyi, szórványügyi, pénzügy és számve−
vői jelentések voltak ezek. )

A tárgysorozatban szerepelt még a be−
kebelezési kérelmek elbírálása és az in−
gatlan ügyek előterjesztése. Az egyház−
megyei perselyt a nagyrozvágyi gyüle−
kezet kapta harangfelújítás céljára. A
közgyűlést az egyházmegyei gondnok
zárószavai, majd esperes úr imája és a
278. dicséret 8. versének eléneklése
zárta.
A templomból a Móricz Zsigmond Ál−
talános Iskolába mentek át a vendégek.
A szépen megterített asztalokon hideg−
tálakkal, különféle salátákkal, ízletes
süteményekkel, frissítőkkel várták az
érkezőket. A szeretetvendégség előké−
szítésében nagy szerepe volt Tiszlavicz
Csaba iskola igazgatónak és munkatár−
sainak. Egész idő alatt hűségesen szol−
gáltak és tevékenykedtek. Köszönet ér−
te! A gyülekezetből nagyon sok
asszony hozott finomabbnál − finomabb
süteményeket. Az asztalok mellet már
igazi közvetlenséggel beszélgethettek a
közgyűlés résztvevői. A templomi
programok és az étkezés ügyes meg−
szervezésében Prügy lelkipásztora,
Nagy Károly járt elől. A nagytiszteletű
úr szívéből fakadt az az Ige, mely iga−
zán jól összefoglalja a nap eseményei−
nek lényegét: „Nem azé, aki akarja, és
nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő
Istené.” ( Róma 9:16. ) Köszönet és há−
la, dicsőség és tisztesség a legfőbb ren−
dezőnek, a világegyetem hatalmas
Urának!

