888888
Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves prügyi lakosok!
Lassan vége a 2009−es évnek és időszerűvé vált a
helyi hírmondó 4. számának kiadása, amelyben a
2009. augusztus 15−től történteket szeretném
megosztani Önökkel.
Kezdjük, mint mindig a legfontosabbal, hogy a
községünk működésképessége egyetlen pillanatig
nem volt veszélyben, ma is stabil. A 2006−os önko−
rmányzati váltás óta semmilyen kölcsönt nem vett
fel, tartozást nem halmozott fel, az előtte megkötött
kötelezettségeket pontosan törlesztjük. (Bárkinek
lehetőséget adunk a betekintésre, a következő
számban pedig közzé tesszük a 2009. év elszá−
molását, és a 2010−es költségvetési tervünket)
Mi az ami augusztus óta megvalósult? Átadtuk a
219 millióért felújított iskolát, felhasználtuk a köz−
munka és a faluüzemeltetésre nyert pályázati
összeget, eszközök, gépek, anyagok beszerzésére.
Amit a legfontosabbnak tartok a közbiztonság
javításának érdekében kibővítettük a közterület
figyelő rendszerünket. Ma már elmondható, hogy a
faluban a rendőrség képes minden mozgást kont−
rollálni a nap 24 órájában. Ezen kívül az arra alkal−
mas közmunkásokkal különböző őrségeket
szerveztünk, a polgárőrség munkájának segítésére.
2009. december 15−től pedig 2 fő közterület felü−
gyelőt alkalmazunk. Mivel a községben nagyon
sok az idős és egyedülálló ember a közbiztonságot
és az idősekre való figyelmet továbbra is kiemelten
fogja kezelni az önkormányzat és személyesen
magam is.
Központi beruházásként 868 millió forintért
megújult a Prügy−Tarcal közötti közút. Engedjék

Minden kedves prügyi lakosnak
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk az alábbi
képpel és néhány vers sorral!

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert
meg, hogy itt köszönjem meg a segítséget a közös
lobbizásért Baracskai László úrnak, Tarcal pol−
gármesterének, Dr. Osvay György úrnak, a
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt vezérigazgatójá−
nak, és Rácz László úrnak, a Prügyi
Mezőgazdasági Zrt elnök−igazgatójának. Az már
most látszik, hogy az út megóvása érdekében
(Folytatás a 2. oldalon)

2009. ÉVI NEGYEDIK SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:
Önkormányzati hírek (1−2. oldal) − A tiszteletreméltóságról (3.) − Iskolai hírek (4−5.)
− Képriport (6.) − Kulturális élet (7.) − Nyugdíjas Klub (8.) − Hagyományőrző és Honismerti
Egyesület (9.) − Óvodai hírek (10.) − Anyakönyvi hírek (11.) − Polgárőrség hírei (12.)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az első oldalról)

lépéseket kell tennünk.
Különböző megvalósulás alatt
álló pályázataink vannak, ame−
lyek beadásra kerültek, illetve
elkészítésén dolgozunk így a
kultúrotthon felújítása, a Móricz−
ház vizesblokkjának és vendégfo−
gadó parkjának kiépítése, a pol−
gárőrség és a helyi kórus egyen−
ruhájának beszerzése, valamint a
diverzifikációs
program
keretében a polgármesteri hivatal
épületének felújítása. Kiemelt
figyelemmel és lobbizással igyek−
szünk a szennyvíz projekt fel−
gyorsítására.
Az elmúlt három hónapban az
önkormányzat és az intézményei
átfogó ügyészi és államkincstári
ellenőrzésen estek át. Az
ellenőrzések jó eredménnyel
zárultak, törvénysértést nem
állapítottak meg, valamennyi
intézmény jól vezetett, törvénye−
sen,
szabályosan
működő
értékelést kapott.
Közeleg a Karácsony és az Újév.
Ilyenkor
minden
család
készülődik az ünnepekre, az
ajándékozásra.
Egész
évi
takarékos gazdálkodásunk ered−
ményeként sikerült megtakaríta−
nunk némi pénzt a szociális
kosárban. Ezt a pénzt az idős
emberek karácsonyi ajándékaként
kívántuk felhasználni, mint
egyszeri szociális támogatást.
Úgy gondolom, hogy sokkal job−
ban esik és többet ér, mint egy
csomag szaloncukor. Mindenki
használja fel kedve szerint.
Végezetül engedjék meg, hogy a
képviselőtestület, az önkor−
mányzat dolgozói és természete−
sen jómagam nevében kívánjak a
falu minden polgárának Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet.
Boros−Leskó Géza
polgármester

A közfoglalkoztatás
2009. évi tapasztalatai
Az új rendszerű közfoglalkoztatással,
az „Út a munkába” programmal
2009. március 18−án indult az Önkor−
mányzat. A régi szociális segélyt ren−
delkezésre állási támogatás váltotta
fel, aminek összege 28.650.−Ft, azzal
a kitétellel, hogy akinek 2008. dec.
31−én szociális segély volt megál−
lapítva, azt az összeget kell folyósí−
tani 2009. évben. Ez a segély sok
esetben 56.150.− Ft volt, aminek
80%− a támogatás.
A közfoglalkoztatás központi támo−
gatása: bér 95 %, járulék 50%−os
járulékfizetési kötelezettség mellett
szintén 95%. Két fő közfoglalkoz−
tatás szervezőt a munkaügyi közpon−
ti támogatáson keresztül 90 %−os
bértámogatással foglalkoztat az
önkormányzat, szeptembertől a köz−
foglalkozatás szervezők munkáját
közhasznú dolgozók is segítik.
Átlagos létszám a nyári hónapokban
június − szeptember között 200 fő,
október − december között 186 fő, a
téli időszakot 150 fő foglalkoztatásá−
val tervezzük.
Az elvégzett munkákról, felada−
tokról:
Állandó kisegítőlétszámot biztosí−
tunk az intézményeknek. Az
intézményekben dolgozók:
Általános iskola: takarítók, portás,
adminisztrátor, kapusok, udvari −
kerti munkások
Óvoda: takarítók, konyhai kisegítők,
adminisztratív dolgozó, udvari − kerti
munkások, valamint ez évtől kapu−
sok vannak az Óvoda − Szociális
Szolgáltató épületénél
Szociális Szolgáltató: adminisztratív
dolgozó, takarító
Polgármesteri Hivatal: adminisz−
tratív dolgozók
Teleház: ügyviteli alkalmazott
Gyermekorvosi rendelő − Védőnők:
takarító
Sportöltöző: takarító
Közmunkás iroda: adminisztratív
dolgozó, karbantartók

Ezen kívül faluőrök, iskola őrök
(építkezés ideje alatt), játszótér−
sportpálya őrök látnak el feladatot.
A település területén végzett állandó
feladatok:
Délelőtti− és délutáni utcai takarítás.
Parkok, kertek, játszótér, virágos
területek gondozása, fűnyírás. A
település területén lévő árkok és
átereszek tisztítását folyamatosan
végeztük, végezzük.
A külső munkákról
Március − szeptember között a külső
területen változó összetételben és lét−
számban dolgozunk, az adott feladat−
tól függően, 80 − 100 fő közötti lét−
számmal.
Márciusban kísérletet tettünk az
illegális szemétlerakó megszün−
tetésére az Rt. telepe mögötti
területen. Tavasszal megtisztítottuk
az egész területet, ami éghető volt
elégettük, a gazt levágtuk. A tölgyes
erdőben áprilisban csemete pótlást
végeztünk, ami az időjárási vi−
szonyok miatt nem sikerült, ősszel
megpróbálkoztunk makk ültetéssel.
A külső utak tisztítását, takarítását,
kézi kaszálást egész nyáron folya−
matosan végeztük. Igyekszünk a
vizek környékét megtisztítani. A
temető vízvezetékrendszeréhez az
árkot kiástuk, a cső lefektetésében
segítettünk és visszatemettük az
árkot.
A régi temető területét folyamatosan
igyekszünk tisztán tartani, cserjeirtás,
gaztalanítás, elszáradt szemetek
szedése, égetése. Az önkormányzati
telkeken kaszáltuk a füvet, vágtuk a
bozótot. Míg az időjárás engedi foly−
tatjuk a vízelvezető árkok tisztítását,
átereszek tisztítását. A tölgyes erdőt
vadriasztó vegyszerrel kezeltük.
A téli időszakban az intézményi
feladatok ellátása és a település
tisztántartása mellett a női dolgo−
zókkal első ízben próbálkozunk kézi
hurkolású rongyszőnyeg készítésével
és vesszőfonással.
Hallgató Jánosné
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A tiszteletreméltóságról...
Mielőtt belekezdek e cikk írásába, megnyugtatom a
Kedves Olvasót, hogy bár a téma lehetőséget adna
rá, mégsem vállalkozok filozófiai mélységű vagy
világmegváltó gondolatok papírra vetésébe.
Egyszerű dolgokról akarok írni, annak ellenére, hogy
a tisztelet önmagában egy nagyon komplex képződ−
mény, melynek leírására már eddig is sok gondol−
kodó fordított időt, s biztosan fog majd eztán is.
Elöljáróban azért egy dolgot kijelenthetek, melyben
remélem, egyetértünk: minden ember szeretne
tiszteletre méltó lenni más emberek számára. A
kérdés csupán annyi: ki mit tesz érte?
Sok embert és számos dolgot tisztelünk életünkben.
Mindenki a saját értékrendjének megfelelőt. Így
vagyok ezzel én is. Tisztelem a családomat, a bará−
taimat, mert minden körülmények között, feltétel
nélkül számíthatok rájuk. Tisztelem a tudást, a sza−
kértelmet, mert kitartás és szorgalom áll mögötte.
Tiszteletben tartom az értékrendek különbözőségét,
és elfogadom, hogy a különbözőség a tiszteletre
méltóság érzésének számos megnyilvánulását hozza
létre. Így fordulhat elő, hogy vannak, akik olyan dol−
gokat tisztelnek, melyeket én egyáltalán nem tartok
tiszteletre méltónak... és ez így van rendjén.
Kiss Zsanett 21 éves prügyi lány, hét gyermekes
cigány család gyermeke. Biztosra veszem, hogy
önmagában ez a mondat egy−két gondolatot ébreszt a
Kedves Olvasóban. Ez most hogy jön ide? −
kérdezheti meglepődve. Nos, az ok egészen hétköz−
napi. Zsanett 2009. év szeptemberétől a Debreceni
Egyetem Népegészségügyi Karának hallgatója.
Ugye mindannyian szeretnénk, ha nem kellene külön
cikket szentelni egy efféle hírnek? Hogy miért
teszem mégis? Az ok megint csak egészen hétköz−
napi. Azért, mert hét gyermekes prügyi cigány család
gyermeke, és az első a prügyi cigányok közül, aki
egyetemi felvételt nyert. Én ezt tiszteletre méltónak
tartom. Mindazt a sok munkát, amit elvégzett érte, a
kitartást és a szorgalmat, mely mögötte áll.
Céltudatossága talán választ adhat néhány olyan
kérdésre, mely az aluliskolázott, szakképzetlen,
munkanélküli szegényréteg kapcsán fogalmazódik
meg bennünk átlagemberekben, pedagógusokban,
szociális területen vagy közigazgatásban dolgozók−
ban nap, mint nap.
Magyarországon évente mintegy 60.000 ember kap
felsőoktatási tanulmányai befejeztével oklevelet.
Minden egyes diploma megszerzése mögött hosszú
évekig tartó tanulás áll, természetesen egy olyan
családi, esetleg intézményi gondoskodás, támogató

háttér, mely a tanulás lehetőségét anyagi és erkölcsi
eszközökkel biztosítja. Nincs adatunk arra
vonatkozóan, hogy a diplomások hány százaléka
cigány származású, de valószínűsíthetően kevesebb,
mint ami kívánatos lenne. Minden tiszteletem
Zsanett családjáé, mert felismerték a kiemelkedés
lehetőségét. Lányuk számíthat a támogatásukra, nem
egyszer szó szerint az utolsó forintjukat adják oda,
hogy ő az egyetemre tudjon járni.
Ha ezt a néhány gondolatot Zsanett írná, biztosan
nem felejtene el köszönetet mondani a maga és
családja nevében előző iskoláinak, az ott dolgozó
pedagógusoknak, a Prügy Községi Önkormányzat−
nak, Nagy Károly Tiszteletes Úrnak és a Prügyi
Református
Egyházközségért
Alapítvány
Kuratóriumának, és mindazoknak, akik támogatá−
sukkal hozzájárultak egyetemi tanulmányai
megkezdéséhez. Azt is biztosra veszem, hogy engem
is megemlítene köszönetnyilvánításában, amire én
valószínűleg azt válaszolnám, hogy egyrészt "nincs
mit Zsani, ez a legkevesebb", másrészt nagyon
bízom benne, hogy a kitartásod és a családod hoz−
záállása példaként, te magad pedig példaképként
tudsz szolgálni egy olyan közösség gyermekei és
szüleik számára, akik közül sokan eleddig a tisztelet
egészen más irányú érzéseivel várták a jövőt. Ennek
boncolgatása viszont már egy egészen más lapra tar−
tozik…
S hogy mindebből mi a tanulság? Semmi különös.
"Tanulni kell fiam, oszt lesz diploma. Tanulni, odafi−
gyelni, viselkedni!"
Kellemes karácsonyt és koldog új évet kívánok
mindenkinek!
ifj. Erdei Sándor
A Szociális Szolgáltató Központ megbízott vezetője
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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 számok is)
megtalálható a www.prugy.hu internetes
honlapon is
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MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
AZ ISKOLA ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁHOZ
Részletek a köszöntő beszédből
(2009. november 11.)
„Mindennek megszabott ideje van”
(Prédikátor könyve 3. rész)
Mai világunkban sokszor olvashatjuk, hallhatjuk,
hogy az ország gazdasági válságban van és ennek
számos következményeit tapasztalhatjuk. Van en−
nél egy sokkal rosszabb dolog is az életünkben. Az
emberi lelkekben mutatkozó közöny, megvetés,
gúny jelenti az igazán nagy bajt, az igazán fájdal−
mas rombolást. Erre bőven tudnánk példákat sorol−
ni. De ahogyan a prédikátorok könyve szól (3.
rész 5 fejezet ):
„Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és meg−
van az ideje a kövek összerakásának.”
A rombolás helyett egy gyönyörű szép építkezés−
nek lehettünk tanúi.
Megköszönni, gratulálni szeretnék polgármester
úrnak, jegyző úrnak a község képviselő−testüle−
tének, a tervező és kivitelező cégnek, munkatársa−
inak, az intézmény dolgozóinak, kisegítőinek és
mindenkinek, aki részese volt ennek a felújításnak.
……..
Jó volt látni és érezni azt, hogy összefogás nélkül
nem lehet − talán nem is érdemes egy települést,
egy intézményt irányítani és értük munkálkodni.
Jó volt látni és érezni, hogy a materiális természe−
tű dolgok mellett sokkal fontosabbak az erkölcsi és
érzelmi alapokra épülő élhető falu, környezet és
annak megteremtése, fejlesztése.
Jó volt látni és érezni az intézményben folyó szak−
mai munka eredményességét.
Csak így lehet − nem csak egy iskolát − egy telepü−
lést is éltetni az ott élők örömére, megelégedésé−
re,
ahogyan
ezt
itt
közösen
tettük,
tesszük………………………..
Az intézmény eddig nem létező funkciók ellátásá−
ra alkalmas helyiségekkel is gazdagodott, így nyel−
vi laborral, művészeti és tánc, természettudományi
szaktantermekkel. Akadálymentes épület és parko−
ló került kialakításra, modernizálódnak az oktatási
eszközök. Az energiatakarékosság jegyében telje−
sen új fűtésrendszer, szigetelt tető és padlás, külső
hőszigetelés, új vízhálózat és vizesblokkok, nyílás−
zárók cseréje és villamoshálózat rekonstrukciója,
az egész épületben elérhető internet−hálózat kiépí−
tése valósult meg……………………

Mindezzel lehetővé vált egy modern oktatási kör−
nyezet, melyet tartalommal nekünk közösen, fenn−
tartónak, pedagógusnak, szülőknek, diákoknak
kell megtöltenünk………
Az ember sajátossága, hogy szüksége van a neve−
lésre a családtól, az iskolától, a falu közösségétől.
A prügyi iskolának a szellemiségére jellemző,
hogy itt az értékek, az erkölcsi hagyományok, és
az ország története mellett, Prügynek a helyi törté−
nete, hagyományai és egyáltalán azok a helyi sajá−
tosságok is megismertetésre kerülnek, ami a köz−
ség polgárának azt az érzést adja, hogy valahol ott−
hon van a világban. Azt gondolom, hogy a prü−
gyiek a nehézségek ellenére büszkén lehetnek ott−
hon prügyön.
…………az iskolák, az oktatás történetéről Prü−
gyön………..
1888−ban a régi iskola felújítása: a tantermet
12x6m−re bővítik, több fényt adó ablakokat építe−
nek be külön bejárattal, az aljzatát padlóval borít−
ják. Érdekességként említem az épület ünnepélyes
átadásának időpontját: 1888. november 11. 121
éve napra pontosan a mai!
Becsüljük meg ezt az anyagi és szellemi értéket, a
kapott lehetőséget. „Megvan az ideje a kövek szét−
szórásának, és megvan az ideje a kövek összeraká−
sának”. Mi éltünk a lehetőséggel. Összeraktuk a
köveket…………………
Megköszönöm saját gyermekeimnek és kedvesem−
nek is, hogy segítettek, támogattak abban, hogy
munkámmal, jelenlétemmel segíteni tudtam intéz−
ményünk
felújítását,
a
kövek
összer−
akását………….
Isten áldja meg Őket! Isten áldja meg Önöket!
Tiszlavicz Csaba
igazgató

*
Beszámoló az Ügyességi Sportversenyről
A 2009/2010−es tanévben 9. alkalommal rendez−
tük meg a Sajátos Nevelési Igényű tanulók Ügyes−
ségi Sportversenyét. Mint az elmúlt években, eb−
ben a tanévben is, több iskolát meghívtunk a kör−
zetből rendezvényünkre. A sportversenyen részt−
vevő iskolák:
− Arany János Általános Iskola, Tiszalúc
− Petőfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz
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− Mészáros Lőrinc Általános Iskola, Megyaszó
/kettő csapat/
− Móricz Zsigmond Általános Iskola, Prügy
A gyerekek közül többen már barátként üdvözöl−
ték egymást.
A verseny két részből állt:
1. része a csapatverseny,
2. része az egyéni verseny, ahol a tanulók egyéni
képességeit tehették próbára.
A csapatversenyt nagyon élvezték a diákok, folya−
matosan sportszerűen biztatták társaikat és az el−
lenfeleiket. A feladatokat nagy kedvvel és lelkese−
déssel hajtották végre.
Az egyéni versenyben 5 versenyszám szerepelt, a
tanulók a helyszínen neveztek. A lányoknál a leg−
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népszerűbb az urgálókötél−áthajtás előre, a fiúknál
pedig a labdatartás fejjel a levegőben volt, de a
fekvőtámaszban karhajlítás nyújtást is szívesen
végezték a gyerekek.
Az eredményhirdetésen értékeltük a versenyt, a
gyerekek teljesítményét. Az egyéni verseny győz−
tesei csokit kaptak, a csapatverseny első helyezett−
je, serleget, érmet, oklevelet vehetett át, míg a má−
sodik és harmadik helyezett csapatok érmet és ok−
levelet vihettek haza.
Nagyon örülünk, hogy ismét megrendezhettük a
versenyt, és köszönjük a BAZ megyei Sportszö−
vetség anyagi támogatását. Bízuk benne, hogy jö−
vőre is megrendezésre kerülhet a verseny, mert a
gyerekeknek felejthetetlen élményt nyújt.

Kazinczy busz
250 éve született Kazinczy Ferenc író, költő, műfor−
dító, nyelvújító. Ebből az alkalomból indított kiállító−
buszt a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum, amely
2009. szeptember 8−án falunkba látogatott. A kiállí−
tótérben nemcsak szövegek és képek, hanem digitális
és audiovizuális eszközök is segítették a magyar
nyelv múltjában és jelenében való elmélyülést.
A kiállítást főleg az iskolások tekintették meg, de a
faluból is eljöttek a felnőtt érdeklődők.
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KÉPRIPORT AZ ISKOLAI ÉS ÓVODAI ESEMÉNYEKRŐL

Prügyi Hírmondó

KÉPEK A POLGÁRŐR NAPRÓL

Tisztelt prügyi romák és nem romák!
Első gondolatban szeretnénk megköszönni a Cigány
Kisebbségi Önkrományzat és a cigány szülők nevében
azoknak az embereknek, akik lehetővé tették számunkra,
hogy az általános iskolánk ilyen szép és kényelmes lett
gyermekeink számára. Ezért kedves szülők, mondjátok el
gyermekeiteknek, hogy becsüljék meg a szép, felújított
iskolát.
Nagy probléma a kutya tartás, illetve „nem tartás”. Mint
tudjuk, az elmúlt hetekben a postást megtámadták a
kutyák. Szinte lehetetlen egyes utcákba bemenni, annyi
kutya kóborol, szinte falkákban járnak, ami nagyon
veszélyes gyermekeinkre és az idősekre is. Kérünk min−
denkit, hogy kössék meg őket, vagy jelezzék az állator−
vosnak, hogy altassa el őket. Kerüljük el a veszélyt, amíg
lehet.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk az év utolsó
hónapjában, és kívánjuk, hogy szerencsésebb és boldo−
gabb jövőnk legyen.
Kellemes karácsonyt és boldog
ünnepeket kívánunk!
CKÖ
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Kulturális Örökség Napjai
Idén szeptember 19−ére és 20−ára esett a
Kulturális Örökség Napjai hétvége. A Móricz
Zsigmond Emlékház szervezésében ezúttal
egy hegyaljai irodalmi−történelmi barangolá−
son vehettünk részt. A negyvenöt fős csapat a
Móricz Zsigmond Emlékház megtekintésével
kezdte a szombati kirándulást. Ezt követően
Mádon néztük meg az Európa Nostra Díjjal
kitüntetett, gyönyörűen felújított, 18. század
végén épített zsinagógát és a felújításra váró
egykori rabbiképző épületét. A szemeket
gyönyörködtető látványhoz Nagy Károly
nagytiszteletű úr kiváló előadása kapcsolódott,
mely a héber nyelv és gondolkodás alapjaiba
próbálta bevezetni a figyelmes hallgatóságot.
Utunk a rátkai sváb tájház megtekintésével
folytatódott, majd Tállyára mentünk, ahol sok
szép látnivalóban volt részünk. Az egyedülál−
ló római katolikus templomot Krózser István
kanonok úr mutatta be csoportunknak.
Megnéztük a Mailloth−kastélyt, ahol a közép−
európai képzőművészek kiállítását is megte−
kintettük. Nagyon megragadta a csoport
figyelmét a tállyai hímzőszakkör nép−
művészeti kiállítása is. A gyönyörű,
művészien megmunkált úri hímzéses terítők
mellett kerámiákkal és fafaragásokkal
találkoztunk. Egy kis kávészünet után utaz−
tunk tovább Golopra. Itt az újabb Vay−kastély−
ban megtekintettük Szabadiné Sinkó Ilona
aranyhímzéses tűfestő régi magyar címereket
és zászlókat felvonultató kiállítását.
Rátaláltunk az Aba nemzetség címerére is. E
nemzetség bodrogkeresztúri ágából szárma−
zott az a Prud ispán, akiről községünk a nevét
kapta. Utolsó állomásunk Monok volt. Itt a
Kossuth Lajos Emlékmúzeumot, Kossuth
Lajos szülőházát tekintettük meg a nagy for−
radalmár születésnapján. A körültekintő, szín−
vonalas idegenvezetés külön ráirányította
figyelmünket a Kossuth−relikviákra.
A kirándulás során irodalmi és történelmi
ismeretekkel lettünk gazdagabbak. Ez a nap is
felhívta a figyelmünket arra, hogy nem kell
messzire mennünk, hiszen a környékünk is
bővelkedik gyönyörű történelmi épületekben,
emlékekben; csak körültekintően kell járnunk
szűkebb környezetünkben, és fel kell
fedeznünk értékeinket! Erre szolgál a
Kulturális Örökség Napjai Európa−szerte
(Szilágyi Péter)
megrendezett programja.
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Nyugdíjas klub hírei
Az elmúlt hónapok sem teltek egyhangúan a prügyi
nyugdíjas klub tagjai számára. Szeptember 5−én egész
nap Tokajban a Nemzedékek Találkozója című ren−
dezvényen vettünk részt, amelyet a megyei
Érdekvédelmi Szervezet és Tokaj városa rendezett
meg. A megye nyugdíjasai egyénileg és csoportosan
is számot adtak művészeti tudásukról, versmondó,
daloló, színjátszó tehetségükről. A rendezvény az új
színházban volt, és mi, akik elmentünk igen jól
szórakoztunk, sok kedves ismerőssel találkoztunk.
2009. november 14−én a miskolci VOKE adott
otthont a X. Regionális Magyar Nóta Éneklési
Verseny döntőjének, ahová busszal mentünk, 52
fővel. Az elődöntőben 38 fő, a döntőben 20 fő pro−
dukcióját hallgattuk meg. A közönség díj
odaítélésében aktív szerepet vállaltunk. Szívet
melengető mozzanat volt, amikor a nótaverseny
zenekarának vezetőjét, Lukács Ferencet a prügyi
énekkar jelenlévő tagjai egy gyönyörű dallal köszön−
tötték az egész napos teljesítménye elismeréséül,
valamint közelgő születésnapja alkalmából.
Mindenki számára óriási élményt, tartalmas kikap−
csolódást jelentett ez a nap.
A Szórakozás és testet−lelket felüdítő programok mel−
lett, igyekszünk az érdekvédelmi és érdekképviseleti
feladatainkat is ellátni. Örömmel tölt el bennünket,
hogy a nyugdíjasokat érintő intézkedésekről azonnal
tudomást szerzünk, és tenni tudunk saját helyzetünk
javítása érdekében. a méltányossági nyugdíj emelés
terén, akik beadták a kérelmet és megfeleltek a jog−
szabályi feltételeknek, kivétel nélkül részesültek
nyugdíjemelésben, 2 900 és 4 000,− Ft közötti összeg−
ben. (43 fő) Azon nyugdíjasok részére, akik nehéz
helyzetbe kerültek, szintén hathatós támogatás nyúj−
tott az egyszeri segély iránti kérelem lehetősége, mely
15 000 és 37 000,− Ft közötti összeg volt. (37 fő)
Az elmúlt időszakra vonatkozóan, nem visszatetsző a
megállapításunk, hogy sikeres, tartalmas hónapokat
tudhatunk magunk mögött. A jövőre nézve sok ter−
vünk, elképzelésünk van, amelyet szintén tudatni
szeretnénk a falu nyugdíjasaival, az új év első
újságjában.
Klub délutánjainkat minden hónap utolsó hétfőjén, a
Szociális Szolgáltató Központ nagy termében tartjuk,
délután 15 órai kezdettel, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Minden kedves nyugdíjasnak jó egészséget, Boldog
Karácsonyt kíván a klub vezetősége nevében:
Boros−Leskó Gézáné

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

„Ügyes kezek”
kézimunka szakkör
Harmadik éve rendezzük meg a már ha−
gyományosnak tekinthető „KARÁCSONYI
VÁSÁRT”. Sok segítséget kapunk a
Református Egyháztól, a Polgármesteri
Hivataltól. A szakkör minden tagja nagy
lelkesedéssel, kitartással készült arra, hogy
sok embernek szebbé és boldogabbá tegye az
ünnepeket. Az ajándéktárgyaink árai jelképes
összegűek, a vásár bevétele a Prügy Kulturális
Hagyományőrző és Honismereti Egyesület
számlájára került adományként. Ezúton
szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
község minden lakójának:
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket
kívánunk
Köszönjük mindenkinek. akik
2009. december 19−én
a Művelődési ház udvarán rendezett
vásárunkat támogatták
Diószegi Lajosné
szakkörvezető
(Az Ügyes kezek szakköre szívesen fogad már
felhasználásra nem kerülő fonalakat,
cérnákat.)

Prügyi Hírmondó
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Prügy Kulturális, Hagyományőrző és Honismereti Egyesület hírei
A legutóbbi híradásunk óta
történtek közül két nagy
eseményt szeretnék kiemelni,
ami községünk napjához és a
szlovákiai
Zemplén
testvértelepülésünk falunapjához
fűződik. Augusztus 29−én a
sportpályán megrendezett IX.
Falunapra vállalt programot −
szinte hiánytalanul − teljesítette
egyesületünk. Nagyrészt vállal−
va az esemény lebonyolításában,
díszítettük a színpadot, fogadtuk
a vendégeket, segítséget nyújtot−
tunk ahhoz, hogy minden a leg−
nagyobb rendben és a lehető leg−
gördülékenyebben menjen e
szép napon. A regionális pol−
gárőr találkozóval egybekötött
falunapi programot színesítette a
Bocskai
István
Gépesített
Lövész Dandár bemutatója, a
„mentősöknek” köszönhetően
elsősegély nyújtási ismeretein−
ket
bővíthettük.
Kézü−
gyességünket is próbára tehet−
tük, kézműves foglalkozáson és
fafaragási készségünket is
fejleszthettük, miközben az
ügyes kezek szakkör tagjai
különböző horgolási technikákat
mutattak be.
A késő délutáni és az esti pro−
gram megszervezése és lebony−
olítása is az egyesületünk felada−
ta volt. A közösen megbeszélt és
felosztott feladatok teljesítésével
meglehetősen színes szórakoz−
tató műsort sikerült megvalósí−
tani. Köszönhetően az óvodás
gyerekek ének és táncbemu−
tatójának, az iskolás diákoknak,
akik szavalataikkal, ének, zene
és tánc tudományukkal léptek
fel, ifj. Sándor Ferenc gitármű−
sorának és az énekkar minden
tagjának, a szép dalos műsoruk−
nak.
Ezúton is szeretném megköszön−

ni az egyes műsorszám
felkészítőinek
az
igényes
munkát
és
a
rugalmas
együttműködést. Csak így sik−
erülhetett a délutáni műsor min−
denki megelégedésére és tet−
szésére. A napot Lévai Joli
művésznő
és
társulatának
szórakoztató előadása zárta,
hálás közönségük pirosra tapsol−
ta a tenyerét. Jót szórakoztunk.
E napra − természetesen −
meghívtuk a testvértelepülésünk
polgármesternőjét és községük
képviselőit. Nagy örömmel vet−
tek részt ők is a programjainkon
és tetszésüket fejezték ki
községünk meglátogatása után
is.
A következő hétvégén pedig az ő
falunapjukat ünnepelhettük, ami
a Zempléni Kulturális Nyár
keretén belül került megren−
dezésre, s amire az egyesületünk
kötelékébe tartozó énekkar is
meghívást kapott. Örömmel
fogadtuk el a meghívásukat,
szerveztük meg az utazást, állí−
tottuk össze a programunkat.
Testvérként, nagyon szívélyesen
fogadtak bennünket. Több
művészeti csoport között kapott
helyet az énekkarunk. Fellépett
többek között Bodrogszerdahely
néptánccsoportja, Őrös nép−
dalköre, Nagykapos citera
zenekara, Lakárd énekkara,
valamint Sátoraljaújhely nép−
tánccsoportja. Záró énekünket a
Zempléniek velünk együtt
énekelték, műsorunk elnyerte
tetszésüket.
Az egyesület az I. Közgyűlésen
elfogadott 2009−es munkatervet
teljesíteni látszik.
Előttünk áll azonban még az
adventi időszakra és a karác−
sonyra vállalt feladatok tel−
jesítése. Örömmel jelzem, hogy

összefogásunknak
köszön−
hetően, vállalásainknak is az
utolsó simításait végezzük.
December 16−án, az Idősek
Karácsonyán lépett fel az
énekkarunk, december 24−én a
katolikus templomban a szent−
misét színesítik, aztán önálló
műsort adnak. E napon a refor−
mátus
templomban,
az
Istentiszteleten belül szolgálunk
és egyesületünk néhány tagja az
énekkarral közösen, majd a „hit−
tanos” gyerekek ünnepi műsort
adnak. December 19−én 12
órától került lebonyolításra az
ügyes kezek karácsonyi vásárá−
val egybekötött karácsony
ünnepi műsorral színesített,
„Mindenki Karácsonya” a
Művelődési ház udvarán.
„A világ bármely részén élsz, és
bárki vagy,
Szeretném, hogy légy ma este
egy kicsit boldogabb.
Kívánj igazi ünnepet, kívánj
igazabb életet,
Ahogy én neked.”

Boldog Ünnepeket Kívánok!

Kilián Istvánné
egyesület elnöke
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Téli ünnepkör az óvodában
Óvodánkban közel két évtizede az ünnepeket a
néphagyományok köré csoportosítjuk.
A téli ünnepkör a néphagyomány szerint
Adventtel kezdődik, és vízkereszttel ér véget.
A várakozás idejét ebben az évben még szebbé
és tartalmasabbá tudtuk tenni, mivel óvodánk
sikeresen pályázott az IPR programban.
A pályázat lehetőséget biztosít a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai életének
még színesebbé, változatosabbá tételéhez.
Óvodánk nevelőtestülete a program sikerét a
partnerségben és összefogásban látja. Ennek
szemléletében az ünnepkör élményeire nagy
szeretettel hívjuk és várjuk a község vezetőit a
védőnőket és a szülőket.
Az adventi ünnepkör eseményei:
−
Mikulás (2009.dec.3.)
Bábelőadás és érkezik a Mikulás (cso−
magosztás), a miskolci Csodamalom Bábszínház
művészeinek előadásában.
Ajándékozás (CKÖ)
− Karácsonyfa díszítés
(2009. dec. 11.)
− Zenés műsor a Vidám vándorok előadásában
(2009. dec. 14.)
− Kézműves foglalkozás az Alkotó Fantázia Bt.
közreműködésével (karácsonyi ajándékkészítés)
(2009. dec. 15.)
− Karácsonyi sütemények készítése, sütése
(2009. dec. 16.)
− Karácsonyi műsor az óvodában
(2009. dec. 18.)
A téli ünnepkör varázsa és várakozása minden
kisgyermek életében a csodák birodalma.
Énekelünk, verselünk, ajándékokat készítünk,
mindent a karácsony misztériuma hat át.
Az ünnepkör beteljesedése az ünneplés, a nagy−
csoportok betlehemi játéka, az ajándékozás.
A Mesevár Óvoda nevelőtestülete e gazdag és
színes eseményekkel igyekezett örömet szerezni
minden óvodás gyermeknek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánnak a Mesevár óvodásai
és dolgozói!

Prügyi Hírmondó

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Balogh Tibor − Lakatos Tímea
2009. 06. 25.
Kiss Attila − Balogh Bettina
2009. 06. 25.
Balogh Róbert − Galyas Zsanett
2009. 06. 25.
Lehóczki Gábor − Lakatos Kitti
2009. 07. 17.
Petrik Sándor József − Turi Krisztina
2009. 08. 22.
Kovács Attila − Bartau Erika Mária
2009. 08. 26.
Kiss Árpád − Balog Melinda
2009. 09. 11.
Magyar Csaba − Varga Henriett
2009. 10. 31.
Lovász Zsolt − Schweiczer Judit
2009. 11. 28.

Született gyermekek:
Galambos Heléna 2009. 05. 27.
Szülők: Horváth Anna, Galambos Ádám
Horváth Kamilla Tímea 2009. 06. 02.
Szülők: Kiss Zsuzsanna, Horváth József
Balogh Fanni Sára 2009. 06. 06.
Szülők: Rontó Erzsébet, Balogh László
Vadászi Loretta 2009. 06. 10.
Szülők: Rontó Tünde, Vadászi Andor
Kiss Annamária 2009. 06. 10.
Szülők: Kiss Mária, Tóth Albert
Szabó Benjámin 2009. 06. 12.
Szülők: Csócsics Enikő, Szabó Péter
Horváth Éva Mária 2009. 06. 14.
Szülők: Kiss Éva, Horváth József
Rontó Nelli Mária 2009. 06. 20.
Szülők: Balogh Barbara, Rontó Gyula
Lakatos Boglárka 2009. 06. 20.
Szülők: Kiss Henrietta, Lakatos Lóránt
Lehóczki Krisztián 2009. 06. 28.
Szülők: Balogh Bettina, Lehóczki László
Lakatos Erik 2009. 07. 14.
Szülők: Damu Gyöngyi, Lakatos Erik
Lakatos Rudolf 2009. 08. 09.
Szülők: Ruszó Ágota, Lakatos Rudolf
Rontó Kiara Virág 2009. 08. 15.
Szülők: Rontó Kitti, Molnár József
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Balogh Róbert Miklós 2009. 08. 16.
Szülők: Galyas Zsanett, Balogh Róbert
Huszár Levente 2009. 08. 18.
Szülők: Csehely Edit, Huszár Balázs
Rontó Dániel 2009. 08. 28.
Szülők: Balogh Judit, Rontó Nándor
Szabó Lenke 2009. 09. 29.
Szülők: Csepely Krisztina, Szabó Antal
Bancsók Angelina 2009. 10. 20.
Szülők: Bancsók Alexandra, Bodor Alex
Szadai Ádám 2009. 11. 02.
Szülők: Béres Mónika, Szadai Róbert
Kalocsai Brendon Attila 2009. 11. 09.
Kalocsai Sándor 2009. 11. 09.
Szülők: Kalocsai Mária, Boros Tibor
Kovács Eszter 2009. 11. 11.
Szülők: Bartau Erika, Kovács Attila
Vadászi Attila 2009. 11. 19.
Szülők: Csendom Zsuzsa, Vadászi Attila
Magyar Zalán 2009. 12. 09.
szülők: Varga Henriett, Magyar Csaba

Gyászhír:
Erdei Endréné
1927. 0. 21. − 2009. 05. 18.
Horváth Mihály
1966. 09. 18. − 2009. 05. 20.
Seres András
1935. 01. 17. − 2009. 06. 15.
Kiss Tibor
1934. 09. 05. − 2009. 06. 15.
Kormány Józsefné
1951. 07. 17. − 2009. 07. 17.
Seres László
1959. 12. 20. − 2009. 09. 09.
Végső Károlyné
1944. 01. 10. − 2009. 09. 19.
Galyas Gyula Sándorné
1936. 04. 11. − 2009. 09. 27.
Horváth Gyuláné
1962. 11. 20. − 2009. 09. 29.

Anyakönyvi statisztika 2009.
Született 32 gyermek
Házasságkötések száma 13
Végső búcsút vettünk 26 személytől

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

Rendelési − fogadási idők

2009. november 12−én került sor az idei pályaválasztási kiállításra
a Miskolc Városi Szabadidőközpontban. Az iskola hetedikes és
nyolcadikos diákjai vettek részt a kiállításon, ahol számtalan prog−
ram mellett megismerkedhettek több iskola szakmájával. Ezeket az
iskolák be is mutatták, sőt a legtöbb helyen ki is lehetett próbálni
ezt a gyakorlatban is. Sok ajándékkal, élménnyel és prospektussal
tértünk haza. Reméljük a gyerekek megismertek sok eddig kevés−
bé ismert szakmát és kedvet is kaptak hozzá.
(Szőke Bertalan)

Felnőtt háziorvos
Hétfőtől−péntekig: 08.00−10.30
Gyermek háziorvos
Hétfő: 09.00−11.00
Szerda: 09.00−11.00
Csütörtök: 11.00−13.00
Péntek: 11.00−13.00
Fogorvos
Hétfő−szerda: 12.00−18.00
Kedd−péntek: 07.30−12.30
Csütörtök: iskolafogászat
Csecsemő− és terhesgondozó
Csecsemőgondozó Tanácsadás
Minden szerdán: 08.00−10.00
Terhesgondozás
Minden pénteken: 08.30−12.00
Védőnői fogadó óra
Minden nap: 08.00−09.00
Gyógyszertár
Hétfőtől−péntekig: 08.00−14.00
Polgármesteri Hivatal
Hétfő: 07.30−16.00 Szerda: 07.30−17.00
Péntek: 07.30−12.30
Polgármester, jegyző
Ha elfoglaltsága engedi:
január 1−től december 31−ig
Szociális Szolgáltató Központ
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek:
09.00−12.00 13.00−15.00

Polgárőrség hírei
2009. augusztus 22−én Prügyön került megrendezésre a Zempléni
Polgárőr Találkozó, mely 8 órai gyülekezéssel indult. Ezt követően
főzőverseny vette kezdetét, melyre minden csapat benevezett. A
rendezvényen Tiszalúc, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada,
Csobaj, Mezőzombor, Szerencs polgárőr egyesületei, családtagjaik,
a taktaharkányi rendőrőrs vett részt a főzőversenyen. 10 órakor egy
közös csapatgyűlésen köszöntőt mondott a Borsod−Abaúj−Zemplén
megyei Rendőrfőkapitányság vezetője Dr. Vereczkey Csaba
dandártábornok, Dr. Bogyai Ferenc r.alezredes a Szerencsi
Rendőrkapitányság vezetője, az Országos Polgárőr Szövetség alel−
nöke Szatmáry Gyula, valamint a települések polgármesterei. A
polgárőrök munkájuk elismeréseként jutalmakat vehettek át orszá−
gos, kistérségi, illetve település szinten.
(Képeink a rendezvényről a 7. oldalon láthatóak)

Falugazdász
Minden szerdán: 08.00−12.00 a
Teleházban
Teleház
Hétfő−Szerda−Csütörtök: 07.30−16.00
Kedd és péntek: zárva.
Posta
Minden nap: 08.00−15.30
Takarékszövetkezet
Hétfő−kedd: 07.30−16.00
Szerda: 07.30−17.00
Csütörtök: 07.30−16.00
Péntek: 07.30−15.00

