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Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves prügyi lakosok!
Engedjék meg, hogy néhány gondolattal ismertessem
Önökkel az előző újság megjelenése óta a falu életét
befolyásoló történéseket. Mindenek előtt elmond−
hatom, hogy az önkormányzat gazdálkodási, pénzügyi
helyzete stabil, semmilyen feladatunk végrehajtásához
nem kellett kölcsönt felvennünk, így csak az előző cik−
lusról áthúzódó törlesztési kötelezettségnek kell eleget
tennünk (óvoda, közvilágítás)
Pályázatról, fejlesztésről a következőket jelenthetem a
falu lakosainak. Az iskola teljes felújítása augusztus 1−
el megkezdődött. Sajnos egy hónapot késtünk, mivel
az ORNAMENT Kft a közbeszerzési felhívásunkat
megtámadta (túlzott elvárások miatt). Az önkor−
mányzat mivel a projekt durván 200 millió Ft, ezért
csak olyan tőkeerős céggel volt hajlandó szerződést
kötni, akinek rendelkezésre áll ilyen nagyságrendű
tőke. A Közbeszerzési Döntőbizottság egyetlen pont−
ban adott helyt a panasznak, de ez így is 1 hónap
hátrányt jelentett. A kivitelezést a JÁNOSIK és Társa
Kft nyerte, aki ugyan 18 millió Ft−al többért vállalta a
kivitelezést, mint a másik ajánlattevő (ebből az önkor−
mányzati 5 %) viszont 40 nap alatt végrehajtja, míg a
másik 105 napra vállalta volna fel. Ebben a helyzetben
a tanév beindítható még a másik esetben szükség tan−
termeket kellett volna létrehozni fűtéssel, stb. Azt
hiszem ésszerű döntést hozott a képviselőtestület,
amelyből 6−an erre a cégre 2−en ellene, 1 tartózkodás−
sal szavazott.
A Móricz Emlékház mellé tervezett park és közösségi
térre beadott pályázatunkat megnyerés esetén egy nyír−
egyházi cég fogja megvalósítani. Sajnos a helyi
pályázó ettől rosszabb (drágább) pályázatot nyújtott be,
így a testület mivel egyszerűsített meghívásos közbe−
szerzési eljárás volt, nem ítélhette a helyi pályázónak.
Itt hívom fel a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a

Szociális
Szolgáltató
Központban
azok
a
munkanélküliek, akik építőipari szakmával ren−
delkeznek, illetve segédmunkát vállalnának, jelent−
kezzenek mivel az iskola kivitelezői megkerestek ilyen
igénnyel.
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy 4 millió forintot
nyert az önkormányzat a közbiztonság javítására,
melyből a térfigyelő rendszert fogjuk bővíteni, így az
lefedi a község teljes területét. 9,5 millió forintot pedig
eszköz és anyag beszerzésére a faluüzemeltetés cél−
jaira, főleg a közmunka hatékonyságának javítására.
Mivel az előző fordulóban az LHH keretből semmit
sem nyertünk jó eséllyel pályázunk a kultúrház
felújítására 100 millió forint értékben.
A szennyvíz pályázattal kapcsolatban a pályázatunkat
folyamatosan fenntartjuk és naprakésszé tesszük.
Többször és érthetőbben már nem tudom és nem is
akarom elmondani. EU határozat és a Kormány
86/2009.(IV.10.) Kormány rendelet is szabályozza,
hogy 2015−ig minden 2000 feletti lélekszámú község−
ben szennyvíznek kell lennie! A szennyvíz bekerülési
költsége mai áron 1,4 milliárd Ft (Prügy−Taktakenéz).
Ennek az önrészét csak lakossági közreműködéssel
tudja az önkormányzat előteremteni, mivel az önkor−
mányzat max 40−50 millió Ft hitelt képes felvenni
(nem ad a bank többet). A lakosságból pedig kevesen
képesek 200−250 eFt−ot egy összegben befizetni ezért
van a lakáskassza, hogy előtakarékoskodjunk.
Víziközmű társulásba pedig azért kell belépni, mert a
megvalósuláskor egyenként mindenkivel nem fog a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerződést kötni,
hanem az önkormányzattal, illetve a víziközmű társu−
lattal. Aki a víziközmű társulatnak nem tagja annak a
rákötési és belépési díjat, és annak befizetési módját,
a megvalósuláskor fogja az önkormányzat és a
víziközmű társulás meghatározni.
(Folytatás a 2. oldalon)

2009. ÉVI HARMADIK SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:
Önkormányzati hírek (1−2. oldal) − A Falunap programja (3.) − Óvoda és a Nyugdíjas
Klub eseményei (5.) − Iskolai hírek (6.) − Kulturális élet (7.) − Az Énekkarról (8.)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az első oldalról)
Azt is tudni kell, hogy a megvaló−
sulás pillanatától kezdve, aki nincs a
rendszerre kötve környezet és talaj−
terhelési hozzájárulást kell, hogy
fizessen, és ezt nem önkormányzat
fogja meghatározni, hanem országos
szabályzat. Akik pedig azt hiszik,
hogy akkor is bevezethetik (ma sem
tehetnék meg, ha a környezetvédelmi
hivatal megtudná több 100 e forintba
kerülne) szennyvizüket a használa−
ton kívüli kútjaikba vagy a határba
leönthetik − erősen tévednek. Azt
pedig külön visszautasítom, hogy
követelődző hangon tőlem és
munkatársaimtól kérdezze bárki,
hogy mikor lesz már szennyvíz? Már
régen lehetne, együtt Taktabájjal,
Csobajjal stb., ha ebben a faluban
nem a hol visszahúzó, hol
felelőtlenül hőbörgő alakok adnák
meg az alaphangot, mindig úgy
ahogyan éppen az egyéni érdekeik,
vagy sérelmük diktálja.
Egyet felelősséggel kijelentek, amíg
én felelek a falu jelenéért és jövőjéért
(mert bár minden döntés közös a
képviselőtestülettel a büntetőjogi,
erkölcsi és anyagi felelősség a pol−
gármesteré) előre fogunk menni és
nem visszafelé. Aki a falu előrehal−
adásáért többet vállal, nevezetesen
becsülettel takarékoskodik, a meg−
valósítás során előnyöket kell, hogy
élvezzen. Ha valaki azt akarja, hogy
minél hamarabb valósuljon meg ez a
beruházás az én vagyok, mivel
ismerem a szennyvízkezeléssel
kapcsolatos szabályokat, árakat, és
tudom, hogy a be nem tartásuk
milyen következményekkel járhat.
Kiemelt beruházásként megindult a
Prügy−Tarcalt összekötő út teljes
felújítása. Ez az út végre teljesen
megújul és egy több évtizedes
adósságot rendezünk ezzel a falu
polgárai felé.
Örömmel tudatom a község lako−
saival, hogy május 30−án a Bortón
testvér−települési szerződést írtam
alá a felvidéki Zemplén községgel.
Azóta meglátogattuk a települést és
meghívtuk őket az augusztus 29−ei

falunapunkra. Ezen a bortói
találkozón nagy sikerrel szerepelt a
község
énekkara.
Köszönöm!
Gratulálok!
Néhány szót a közmunkaprogramról:
Gondolom mindenki észrevette,
hogy elindult egy program, melynek
keretében a falu tisztántartása,
csapadékvíz elvezetése, az erdő
fapótlása, ápolása az intézmények
segédmunkái, éjszakai és nappali
őrség stb. kerül végrehajtásra.
Összesen átlagosan 250 közmunkást
alkalmazunk, 2 felügyelővel és a
programért a polgármester a felelős.
Nem mondhatom azt, hogy ez a
legszorgalmasabb és eredményesebb
munkaközösség, amit eddig életem
során láttam, de tény, hogy elültettek
több, mint 20.000 facsemetét,
lekaszáltak és bekapáltak 15 hek−
táros erdőt és eddig 2 km árkot ástak,
emellett segítik az intézmények és a
falu működését. A közterületek
tisztántartásról pedig annyit, hogy
falunk ma tisztább, mint a Váci utca.
A legnagyobb eredmény pedig, hogy
ezek az emberek nem segélyt kap−
nak, hanem munkabért. Ebből
következik, hogy a községnek ez évi
kb 7 000 000,−Ft megtakarítást
jelent.
Ebben a témában is üzenem a
hőbörgőknek, hogy vessék össze,
hogy mi történt ezen a területen az
elmúlt 10 évben és mi kb. 2 éve. Az
pedig természetes, hogy lassan
jutunk messzire, türelem elszántság,
és bátorság kell, nem hangerő és
áskálódás.
Sajnos a prügyi labdarúgás annak
ellenére, hogy a falu sportra kapott
állami támogatását, amely ebben az
évben 1,3 millió Ft volt teljes
egészében megkapta, illetve a pályá−
val és öltözővel kapcsolatos összes
költséget az önkormányzat átvállalta
elhalt. Ennek oka pedig, hogy a
szakosztály vezetősége képtelen volt
egy gyűlést összehozni, mert a sport
„támogatói” és „szerelmesei” nem
mentek el, a lemondott elnök helyett
1 év alatt nem akadt megfelelő
ember, aki felvállalta volna.

Nos nem akarom tudomásul venni,
hogy nincs a falunak sport élete.
Megkezdtem az iskolával és a
testület tagjaival újra szervezni a
prügyi
sportegyesületet.
Az
egyesületnek több szakosztályát
képzeljük el. Szabályozott keretek
között, tagsági igazolvánnyal, tagsá−
gi díjjal, támogatókkal és fegyelem−
mel. Addig, míg a sportegyesület
átalakul a pályát őriztetjük és míg
nincs szabályozott felelős, igény−
bevétele addig csak az öregfiúk és az
iskola használhatja.
Nem várunk és nem hívunk a sporte−
gyesületbe fegyelmezetlen, viselked−
ni képtelen személyeket, de várunk
mindenkit, aki azt akarja és tesz érte,
hogy a sportpálya újra a sporté és a
sportszerűséget, kultúrát támogató
embereké, családoké legyen!
Örömmel értesítem a lakosságot,
hogy augusztus 29−én megren−
dezésre kerül a községi falunap. A
programot és a tudnivalókat az
újságban
ás
szórólapokon
olvashatják.
A falunap fő célja a saját kulturális
tevékenységeink bemutatása, illetve
egy mindenki számára elfogadható
esti zenés produkció. A délelőtt
folyamán pedig a térségi polgárőr
egyesületek
fognak
Prügyön
találkozni.
Végezetül elnézést kérek, hogy ilyen
hosszan
igénybe
veszem
a
türelmüket, de szeretném, ha ferdítés
nélkül ismernék meg az éppen folya−
matban lévő ügyeket, mert sajnos
nagyon sok a manipulált álhír,
egymás félrevezetése.
Biztosítok mindenkit arról, hogy
bátran jöjjön és egyenesen, gerince−
sen mondja el a véleményét,
javaslatát. Továbbra is a döntések
előtt várok minden jó szándékú
javaslatot. A döntések utáni kritiká−
nak azonban már nincs helye, mert
az árt a falunak ezen keresztül min−
den lakosának. Hiszen gyengíti az
összetartást és a közös akarat meg−
valósulását.
Boros−Leskó Géza
polgármester
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT
3925 PRÜGY, Petőfi út 39.
Tel: 572−026, 20/4752324, Fax: 372−492

A települési önkormányzat 2009. évben igénybe vette
a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott
állami támogatást. A 2009. június 16−tól augusztus
31−ig terjedő időszakban 54 munkanapon keresztül a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő hátrányos helyzetű gyermekek közül 157 fő
részesülhetett a támogatásban, felmelegíthető készétel
formájában. A támogatás összege 3.136.860 Ft volt. A
program lebonyolítását, a hozzájutás feltételeinek
kidolgozását, a szervezési és adminisztrációs
munkákat a Szociális Szolgáltató Központ, a Móricz
Zsigmond
Általános
Iskola,
a
Mesevár
Napköziotthonos Óvoda, a Prügy Községi Önkor−
mányzat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a
Védőnői Szolgálat közösen végezték. Sajnos minden −
a településen élő − rászoruló gyermek ellátására nem
volt lehetőség, de egynegyedük részére biztosítani
tudtuk/tudjuk a napi egyszeri meleg étkezést.
ÜNNEPI MŰSOR
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szociális
16.00 POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ, FALU− Szolgáltató Központban működő Idősek Klubja
Nappali Ellátás továbbra is magas színvonalú ellátás−
NAPI MEGNYITÓ
16.10 A MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS sal és felszereltséggel várja minden kedves érdeklődő
jelentkezését. A szolgáltatás térítési díj ellenében
ISKOLÁS DIÁKJAINAK MŰSORA
lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
16.25 PRÜGY KÖZSÉGÉRT DÍJ ÁTADÁSA
kapcsolatokra, szabadidős programok végzésére, nap−
16.40 SLO ZEMPLIN TESTVÉRTELEPÜ− közbeni étkezésre.
LÉSÜNK KÖSZÖNTÉSE, BEMUTATKOZÁSA Tájékoztatatásul közöljük továbbá, hogy családsegítő
16.50 ifj. SÁNDOR FERENC GITÁRON
szolgálatunk folyamatosan informál minden érdek−
JÁTSZIK
lődőt a térségben elérhető munka− és állásle−
17.00 A PRÜGYI CIGÁNYKERÉK EGYÜTTES hetőségekről. Ezen felül szociális, életvezetési és
mentálhigiénés tanácsadást biztosít, a családban
BEMUTATKOZÁSA
17.15 ÓVODÁSAINK TÁNCBEMUTATÓJA 1. jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítését végzi, tanácsadást nyújt
17.25 A HELYI SZOLFÉZS CSOPORT
tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek,
MŰSORA
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők,
17.40 A FELNŐTT ÉNEKKAR, A SZOLFÉZS
fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedély−
CSOPORT ÉS AZ ÓVODÁSOK KÖZÖS
és pszichiátriai betegek, kábítószer−problémával
DALOS MŰSORA
küzdők, egyéb szociálisan rászorult személyek és
18,10 ÓVODÁSAINK TÁNCBEMUTATÓJA 2.
családtagjaik részére. Családterápiás, konflik−
18.20 CSEHELY RICHÁRD ÉS TÁNCOSAI
tuskezelő és mediációs programokat, nehéz
BEMUTATKOZÁSA
helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biz−
18.35 A KÖZSÉGI VEGYESKAR MŰSORA
tosít. Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális
szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezését végzi
19.00 LÉVAI JOLI MŰVÉSZNŐ ÉS
az anyagi nehézségekkel küzdők számára. A szolgál−
TÁRSULATA SZÓRAKOZTATÓ MŰSORA
tatás térítésmentes.

8.00 − 13.30−ig POLGÁRŐR TALÁLKOZÓ
(főzőverseny, barátságos futballmérkőzés )
− ebéd, a főzőverseny eredményhirdetése 14.00 −
16.00−ig
− DANDÁR − TOBORZÓSÁTOR
− HONVÉDSÉGI BEMUTATÓ
− MENTŐSÖK BEMUTATÓJA
− KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK(felnőttek és
gyermekek részére egyaránt)
HERCZEG MÁRIA − hánccsal, „kukorica−
alkatrészekkel”
− GOMBOS ISTVÁN fafaragóművész bemu−
tatkozása
− DIÓSZEGI LAJOSNÉ vezetésével, a prügyi
ügyes kezek foglalkozása

*
Helyszín: A községi sportpálya
(Rossz idő esetén a községi Művelődési Ház)
Támogató belépő: 300.− Ft, illetve a támogató
kedve szerint.

Bővebb felvilágosításért és az intézményben elérhető
minden egyéb szolgáltatásért forduljanak bizalom−
mal intézményünk munkatársaihoz elérhetőségeink
bármelyikén.
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Prügyi Hírmondó
A Kormány 86/2009. ( IV: 10.)
Nagyváradi
Kormány rendelete
Református Egyházunk és

A Nemzeti Települési Szennyvíz−elvezetési És −
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002.
(II.27) Korm. Rendelet módosításáról. (kivonat)
„2. § (1) A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk
területén a települési szennyvizek közműves
szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai
szennyvíztisztítását, illetőleg a település szenyvizek
ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani,
legkésőbb
e) 2015, december 31.−ig − a d) pontban foglalt
területek kivételével − a 2000− 10000 lakosegyenérték
terheléssel
jellemezhető
szennyvízkibocsátású
szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. számú
melléklet 5. táblázat)”
KIÉPÍTÉSI HATÁRIDŐ: 2015. december 31.
Prügy lakososságának száma: 4319 fő
5. táblázat: Agglomerációk 2000−10000 LE közötti
szennyvízterheléssel, normál területen
Prügy
4319 +
Prügy
Taktakenéz

kirándulás

Nagy Károly református
tiszteletes urunk szervezésével Nagyváradra látogat−
hattak el az érdeklődők 2009. július 18−án. Öröm és
szomorúság volt szívünkben. Öröm, hogy együtt ott
lehettünk és megérezhettük magyarságunk határon
túlra szakadt eszmeiségének ma is szikrázó fényét és
erejét. Szomorúság, mert lélekben ugyan a miénk, de a
való életben érezhető a sorvasztó szándék ereje,
mellyel temetőket, épületeket, emberi értékeket, a
„MI” múltunkat próbálják eltüntetni. Ezért is csodálat−
ra méltó az ott élők ereje, magyarságuk, elszántságuk,
amivel minden áron igyekeznek fenntartani mindezt. A
nagy meleg ellenére bizakodunk, hogy máskor is
eljuthatunk hasonló szervezésben az ősi magyar földre.

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
felhívása
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntar−
tott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének
technikai fenntartásához 1 fő rendszergazdai feladatok
ellátásra keres szakembert megbízással.
Az ajánlatokat a társuláshoz kell eljuttatni 2009. augusz−
tus 31−ig.
Részletes tájékoztatásért és kiírásért a Községi
Önkormányzathoz kell fordulni.

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

Prügyi Hírmondó

Felső kép: mint a mesében. Alsó kép:
a Nagyváradi vár előtt

RÉGI EMLÉKEK

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

A férfi kórus minősítő versenyen Szolnokon 1986−ban

Prügyi Hírmondó
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MESEVÁR ÓVODA
2009. augusztus 3−án a Mesevár Napközi−otthonos
Óvoda újra megnyitotta kapuit. A kedves óvodásokat,
kicsiket és nagyokat egyaránt várják óvó nénik, dajka
nénik és óvodánk többi dolgozói, a sok szép játék a
csoportokban és az udvaron is, az odafigyelésre
ösztönző fejlesztő foglalkozások, a családias hangulat
és még sok egyéb, amire egy gyermeknek szüksége
van.
Kedves kiscsoportosok!
Óvodánkba való beiratkozáskor megismerhettétek már,
hogy mit is rejt ez a hatalmas és csodaszép MESEVÁR
épület. Bizonyára hallottatok már róla anyukától,
apukától, idősebb testvéretektől, hogy milyen is itt
"élni" ebben a gyönyörű óvodában.
Leendő óvodásaink beszoktatásakor figyelembe
vesszük:
− Az emberi élet legérzékenyebb szakaszát, a gyer−
mekkort, annak jellemzőit, sajátosságait.
− A gyermekek egyéni igényeinek elfogadását,
kielégítését.
− A beszoktatás pillanatától kezdve szeretetteljes, csalá−
dias, biztonságos légkört teremtünk az óvodás évek
alatt.
− A gyermekek óvodába lépésekor a szülőkkel folyta−
tott beszélgetésből igyekszünk tájékozódni a család

Tanévzáró növendékhangverseny az
Általános Iskolában
Május 21.−én 16.00 órától tartottuk meg a tanévzáró
növendékhangversenyünket, ahol a diákok zongorán és
szintetizátoron egy − egy művet adtak elő.
A szolfézs csoport éneklésével tette még színesebbé a
hangversenyt. A komolyzenei művek mellett
könnyűzenei dallamokat is hallhatott a közönség.
Felkészítő tanár: Krucsainé Somogyi Éva volt.
További fényképeket és egy rövid videót a
www. prugy.hu weboldalon lehet megtekinteni.

értékrendjéről, az emberi viszonyokról, a szülő nevelői
attitűdjéről, a család szociális, egészségügyi
helyzetéről, az óvodától való elvárásaikról. Ezen
tapasztalatok viszonylatából közeledünk a gyermekhez
és a családhoz.
Odafigyelünk arra, hogy:
− A szülő és a gyermek együtt ismerkedjen meg az
óvoda szokásaival, heti− és napirendjével.
− Választhassanak közösen jelet.
− Behozhassák a kedvenc tárgyaikat.
− Az óvoda barátságos hangulatot árasszon (dekoráció,
légkör, pedagógusok…)
− A felnőttekkel és a gyerekekkel szeretetteljesen,
odafigyelően, türelemmel foglalkozzunk.
− A kisebbek mintaképeiknek tekinthetik a nagyokat, a
nagyobbak segíthetik a kisebbek gyorsabb ütemű szo−
ciális fejlődését.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy ismerjék meg az óvoda
heti és napirendjét! Gyermekeiknek biztosítsanak első
naptól kezdve benti cipőt, váltóruhát, szütyőt,
törölközőt, poharat, papír zsebkendőt, fésűt, törülközőt,
paplant, párnát.
Szeretettel várjuk gyermekeiket! Kérjük, hogy Önök is
hasonló szeretettel, tisztelettel és együttműködéssel
hozzák gyermekeiket az óvodába!

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Mint ahogyan azt első összejövetelünkön elhatároz−
tuk, hogy minden hónap utolsó hétfőjén tartjuk a
nyugdíjas klub foglalkozásait, úgy július 27−én is
megtartottuk találkozónkat, ahol a következő
témákról beszélgettünk:
− a méltányossági nyugdíjemelés feltételei,
− az egyszeri segély kérelem különös méltánylást
érdemlő
körülményeinek,
feltételeinek
megbeszélése,
− az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság
tájékoztatója
Kulturális események:
− május 30−án, akik befértünk a keretbe, (busszal
mentünk) részt vettünk Bortón az Európai Polgárok
találkozóján,
− augusztus 29−én kerül megrendezésre a falunap,
melyre minél több nyugdíjast várunk,
− szeptember 5−én „Nemzedékek találkozója Tokaj
2009” című rendezvényre szintén készülünk, bővebb
tájékoztatást augusztus 31−én a következő klub−
délutánon tudunk adni.
Boros−Leskó Gézáné

Énekel a szolfézs csoport
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MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A pincétől a padlásig − teljes
rekonstrukció az iskolában
Nagy örömünkre szolgál, hogy megkezdődött az
iskola teljes rekonstrukciója. Valóban igaz a cím,
szinte csak a falak maradnak a régiek. Megújul a
tető, a vizesblokkok, az elektromos hálózat, a belső
burkolatok, az összes nyílás záró ki lesz cserélve.
Minden teremben internet csatlakozási lehetőség,
elérhető kép és hangrendszer lesz. Kialakításra kerül
a természettudományi és nyelvi labor és egy
művészeti szaktanterem. Az egyik legfontosabb,
hogy a kiépülő korszerű fűtéssel és az épület teljes
szigetelésével jelentősen csökkenni fog a
fűtésköltésünk. Bizakodunk, hogy az így megtakarí−
tott költség egy részéből az iskola berendezésit is
tovább tudjuk majd fejleszteni, hiszen ezen pályázat
keretében „csak” 1,8 millió forint fordítható a
taneszközeink korszerűsítésre. Örömünkre szolgál
az is, hogy az „XXI. századi iskolához” a TÁMOP
pályázat keretében 25 millió forintot fordíthatunk új
pedagógia programok, módszerek megismeréséhez
és bevezetéséhez. Ennek keretében a már meglévő
jó gyakorlatokat újabbakkal tudjuk kiegészíteni,
bízva abban, hogy a tanár−diák−szülő hármas közös
akaratával előre tudjuk vinni településünk fejlődését
és azt a célt, mellyel élhetőbbé tehetjük községün−
ket.
Tájékoztatjuk a tisztelt diákokat és szülőket, hogy a
felújítás miatt a tanévkezdés nem fog elmaradni, de
annak kisebb mértékű módosításáról, valamint a
tanévkezdéssel kapcsolatos dolgokról (tankönyv,
felszerelés, iskola használata, stb….) a későbbikben
a képújságban illetve hirdetés útján értesítünk min−
denkit.

Nyári napközis−tábor
Idén, július 6−9 − ig került megrendezésre a napközis
tábor,amelyet az általános iskola szervezett. A
gyerekek mind alsó, mind felső évfolyamból vettek
részt. Mind a négy nap nagyon jól sikerült. Első napon
két programból választhattak a gyerekek, aki akart
gyöngyöt fűzőtt, és hajtogatott papírdíszeket, mások
pedig az informatika teremben játszhattak, illetve tan−
ultak meg sok érdekes dolgot. Második napon egy
egész délelőttös kirándulást tettünk a homokbányába,
ahol megnéztük a gyugyalagokat. Az esemény har−
madik napján mozilátogatáson vettek részt a gyerekek,
az utolsó napon pedig egy közös szalonnasütéssel
zártuk le a tábort.
Minden gyerek nagyon jól érezte magát ez alatt a négy
nap alatt.

Kirándulás a homokbányába

*

Móricz 130 − Tiszacsécse
Móricz Zsigmond születésének 130. évfordulója
alakalmából rendezett országos megemlékezésre
iskolánk is meghívást kapott Tiszacsécsére 2009.
június 28−án. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum,
a szentendrei Móricz Zsigmond Társaság, a
Nyíregyházi Főiskola és a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület munkatársai mellett − iskolánk
tanárát − Szilágyi Péter tanár urat is felkérték egy
előadás megtartására, mellyel nagy sikert aratott.
Örömünkre szolgált, hogy Móricz még élő rokonai
Móricz Imre, Kolos Virág, Kolos Réka és a fenn
említett intézmények, egyesületek baráti szeretettel
fogadták iskolánk képviselőit és örömmel
emlékeztek a „prügyi Móricz−Napok” korábbi
eseményeire.

Tiszacsécsén a református templomban
Az oldalt írta és összeállította:
Tiszlavicz Csaba
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KULTURÁLIS HÍREK
Múzeumok éjszakája Prügyön
2009. június 20−án első ízben kapcsolódtunk a
Móricz Zsigmond Emlékházzal az országos Mú−
zeumok éjszakája programhoz. Célunk az volt,
hogy a prügyiek közül minél több érdeklődőt be−
csalogassunk épített kulturális örökségünk falai
közé.
A szép számú látogató − mintegy hatvan ember −
változatos kulturális programok közül válogatha−
tott.
Délután hat órától a református templomban, kö−
zel egy órán keresztül Ringer István tárogatómű−
vész gyönyörű dallamokat csalt elő hangszeréből.
A kuruc kori és a 48−as zenei világ után reformá−
tus énekeket hallgathattunk tőle. Ringer István a
prügyi énnekkar bevonásával zenélt, felváltva ad−
ták elő repertoárjukat. Az énnekart Somogyiné
Krucsai Éva karvezető irányította.
Ezt követően a templom falai között Bibliafordítá−
saink merített papíron címmel kiállítást tekinthet−
tek meg az érdeklődők. A kiállítás bemutatta a ma−
gyar bibliafordítás történetét a Halotti beszédtől
Kazinczy bibliai történeteiig. A kiállítás anyaga,
melyet János István és Szilágyi Péter készített,
évekkel ezelőtt egyszer már látható volt Prügyön.
A zsoltárok és a Biblia világa, képei Móricz művé−
szetének szerves részét alkotják, ezért is indokolt
volt bemutatásuk.
Ezután csapatverseny következett 34 fő, mintegy 8
csapat részvételével. A játékos vetélkedő célja a
Móricz−ház irodalomtörténeti kiállításának, Mó−
ricz Zsigmond prügyi éveinek jobb megismerése
volt. A vetélkedő során a kiállítótérben és a gyüle−
kezeti teremben, ami egyben a múzeumpedagógi−
ai foglalkoztatónk is, hét feladatot kellet a résztve−
vőknek megoldaniuk. Az eredményhirdetéskor
szép nyeremények, jutalmak vártak minden egyes
csapatra.
Külön tárgynyeremény−sorsolást is tartottunk a
Móricz−keresztrejtvény helyes megfejtői között.
Rejtvényfejtéssel előzetesen több mint harmincan
foglalkoztak. Értékes könyvjutalmak, gobelinek
vagy éppen házi készítésű tügyi torma várt a meg−
fejtőkre.
Már kilenc óra múlt, mikor megkezdhettük utolsó
programpontunkat. Móricz Rokonok című regé−
nyének Szabó István Oscar−díjas filmrendező által
néhány éve készített filmadaptációját tekintettük

meg.
Nyugodtan mondhatom, hogy akik eljöttek, na−
gyon jó hangulatú estét tudhattak magukénak,
melyben volt zenehallgatás, kiállítás, filmnézés és
irodalmi vetélkedő. Külön örömünkre szolgált,
hogy minden generáció képviseltette magát, uno−
káktól a nagyszülőkig.
Szeretnénk jövőre is csatlakozni ehhez az országos
rendezvényhez valami másfajta programcsomag−
gal.
Végül hadd mondjak köszönetet azoknak, akik se−
gítséget nyújtottak a szervezésben: Pappné Derján
Margit gondnok, Diószegi Lajosné, Nagy Károly
nagytiszteletű úr, Nagyné Szilágyi Andrea nagy−
tiszteletű asszony és Nagy Ádám.
(Szilágyi Péter)

Kulturális Örökség Napjai
Idén, 2009. szeptember 19−én és 20−án (szeptem−
ber harmadik hétvégéje), harmadik alkalommal
csatlakozik a Móricz Zsigmond Emlékház a Kul−
turális Örökség Napjai európai programhoz.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény célja,
hogy az épített történelmi örökségeink: régi épüle−
tek, középületek, templomok, tájházak ingyenesen
fogadják látogatóikat, kitárják kapuikat a nagykö−
zönség előtt. Ezáltal tudatosítsák épített öröksége−
ink megóvásának fontosságát. Az idei program té−
mája: Szakrális terek.
2009. szeptember 19−én a Móricz Zsigmond Em−
lékházból kiinduló autóbuszos kiránduláson ve−
hetnek részt a jelentkezők. A kirándulás útvonala:
Prügy − Rátka − Tállya − Golop − Monok − Prügy.
A kirándulás célja irodalmi, történelmi emlékhe−
lyek, tájházak és templomok megtekintése. A ki−
rándulás önköltséges.
2009. szeptember 20−án prügyi sétát szervezünk,
amelyen érdekes ismereteket szerezhetnek a részt−
vevők saját településük egy−egy épületéről, hely−
színéről. A séta útvonala: Móricz Zsigmond Em−
lékház − református templom − régi temető.
A programok részleteiről Pappné Derján Margit
gondnoknál érdeklődhetnek. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!
(Szilágyi)
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Prügy Község Énekkara életéből
2007 nyarán alakult meg a dalkör Krucsainé hazafias dalok mellett egyházi műveket és kánono−
Somogyi Éva karvezető irányításával. Jelenleg 18 fő− kat adtunk elő. Záró számunkat harmonika kísérettel
ből áll. Igyekszünk széles repertoárral dolgozni, énekeltük, ami nagy sikert aratott a közönség körei−
ben is.
hogy mindenki találhas−
Június 20.−án a Múzeu−
son számára kedves dal−
mok éjszakája c. ren−
lamot és jókedvvel éne−
kelhessen. Jelenleg egy−
dezvényen népdalokat
adtunk elő a közönség−
szólamú és kíséretes
dallamokat, kánonokat,
nek.
egyházi és világi műve−
Próbákat szerdánként
tartunk a Szociális Szol−
ket egyaránt énekelünk.
gáltató
Központban
A községi műsorokon
18.00 −19.00−ig.
és az egyházi ünnepe−
Örömmel
értesítünk
ken való fellépések
mellett már több ren−
mindenkit, hogy a régi
férfi énekkar csatlako−
dezvényre
kaptunk
zott a dalkörhöz.
meghívást.
Fellépés a Kórustalálkozón a református
Szeretettel várunk új je−
2009. május 30.−án a
templomban
lentkezőket is a dalkör−
Szerencsi Kistérségi
Fesztiválon a Bortón léptünk fel színes műsorral, be. Ez azért is fontos lenne, mert szeretnénk énekka−
ri minősítésre is felkészülni a jövőben.
ahol a környék dalkörei is énekeltek.
A következő meghívást június 14.−ére kaptuk a Kó−
rustalálkozóra a helyi református templomba, ahol

PRÜGY KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ
ÉS HONISMERETI EGYESÜLET HÍREI
− Május 30−án a mezőzombori
önkormányzat szervezésében
„Európai Polgárok Találkozója”
c rendezvényen az egyesület
énekkara fellépett, és osztatlan
sikert aratott műsorával.
− Június 14−én a prügyi reformá−
tus templom adott otthont, az
immár hagyománnyá vált
Kórustalálkozónak, amelyen
szintén nagy sikerrel szerepelt
az énekkar. A műsoruk záró
dalát Lukács Ferenc kísérte
tangóharmonikán, a közönség
vastapssal
jutalmazta
az
előadást.
− Június 27−én az egyesület az I.
közgyűlését megtartotta, ahol:
− elfogadta a 2009. évre szóló
munkatervet,
− az újonnan jelentkező tagokat
soraiba felvette és köszöntötte.
− Augusztus 16−án a tállyaiak
meghívására dalostalálkozón

lépett fel az énekkar.
− Augusztus 29−i Falunapra tel−
jes erőbedobással készülünk,
szervezési feladatokat is vállal−
tunk, valamint a műsorban is
szerepelünk.
A
részletes
program tervezete a 3. oldalon
olvasható.
− Szeptember 5−re a szlovákiai
testvértelepülésen
veszünk
részt, az ott megrendezésre
kerülő falunapon, mivel egy
busz megy, természetesen a
szereplők függvényében, korlá−
tozott számban.
− Szeptember 5. A „Nem−
zedékek Találkozója Tokaj
2009.” a B−A−Z. Megyei
Nyugdíjas
Érdekvédelmi
Szövetség
kulturális
ren−
dezvénye, melyre miden érdek−
lődőt szeretettel várunk!
Kulturális Egyesület

RENDŐRSÉG
Elérhetőségei:
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

