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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt prügyi polgárok!
2010. első negyedévének elteltével kiadjuk a helyi la−
punkat, benne az eltelt időszak eseményeivel.
Legfontosabb talán, hogy a 2009. év zárása megtörtént
és elfogadásra került a 2010−es költségvetés. A költ−
ségvetés sarokszámai, illetve a teljes költségvetés meg−
tekinthető Prügy honlapján. Összességében a 2009−es
818 969 000 helyett 2010−ben 677 790 000,− Ft lett be−
tervezve.
Nagyon szoros gazdálkodással és csak a nagyon szük−
séges feladatok végrehajtásával igyekszünk elkerülni,
hogy működésképtelenné váljunk.
Mindenképpen öröm a vállalkozóknak, hogy a helyi
iparűzési adót 1 %−ra csökkentette a képviselőtestület.
Sajnos a törvény nem teszi lehetővé, hogy a helyieket
másként bíráljuk el, így a község bevétele jelentősen
csökkent, mivel a nem helyi vállalatok és vállalkozók
is a legkevesebbet nálunk fizetik. A környező falvak−
ban 1,7−2 % az iparűzési adó mértéke.
A képviselőtestület határozott arról is, hogy pályázunk
egy kisbuszra, amely leváltaná a régi, sok gondot oko−
zó teherautót. Ha megnyílik a pályázati lehetőség, ezt
azonnal megtesszük.
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a kultúrotthon−
ra beadott pályázatunk nyert 96 millió Ft−ot. Most a
közbeszerzési eljárást kell elindítani, ez a munka folya−
matban van. Remélem, hogy helyi vállalkozók is pá−
lyáznak és sikeres lesz az ajánlatuk, így a 2010. évi fa−
lunapon a közösségi házat a falu lakosainak átadhatjuk.
Örömmel adok hírt arról is, hogy előrehaladott tárgya−
lásokat folytatok a falu határában egy komposztáló
üzem és biogáz villamos erőmű építéséről. Már a terü−
let megvásárlásánál és a pályázat beadásánál tartunk.
Ha ez a projekt megvalósul, 20−25 embernek állandó
munkát, a falunak jelentős adóbevételt, egyben az erő−
mű hőjének közüzemekben (iskola, óvoda, polgármes−

teri hivatal) fűtésére történő felhasználását jelenti.
Néhány szó a közmunka−programról. Úgy gondolom,
hogy ez a munkalehetőség csak időlegesen és átmene−
ti jelleggel működhet. A cél, amit az országos politika
is hangsúlyoz, biztos állandó munkahelyek teremtése,
a ma már biztosan kormányt alakító FIDESZ, egy
munkahelyteremtő programmal indul, amely remélhe−
tőleg felszívja a ma még szociális és közmunka−prog−
ramban résztvevő embereket. Addig ezt a lehetőséget
ki kell használni, hiszen segélyezés helyett valamilyen
tevékenységért kapják az emberek a pénzt. Ennek mo−
rális, nevelő hatása nyilván több, mint a gazdaságban
hozott eredménye. A program működtetéséhez kitartás,
eltökéltség és türelem, valamint fárasztó munka szük−
séges.
Kérem, engedjék meg, hogy néhány szót és kérést ves−
sek fel a közösségi amatőr sport érdekében. Kérem,
hogy azok a sportolni vágyó fiatalok és idősebbek, akik
ezt szervezetten kívánják folytatni, május 15−ig jelent−
kezzenek a következő módon.
Röplabda:
Hutkai Emil,
Felnőtt futball:
Komáromi Sándor,
Ifi és gyermek foci:
Császár Zoltán,
Senior foci:
Kocsis József,
Természetjárás:
Tiszlavicz Csaba,
Női torna:
Motkóné Nagy Erika,
Motocross sportok: Kilián István.
Minden más sportág felé, ami reálisan beindítható és a
lakosság igényli, nyitottak vagyunk a javaslataikra.
Kérem Önöket, hogy tegyenek meg mindent a telepü−
lésünk javára. Bízom benne, hogy a lehetőségeink bő−
vülnek a jövőben. Hogy ez így legyen, nekünk is meg−
gondoltan és higgadtan kell meghozni minden telepü−
lést és jövőt érintő döntésünket.
Boros−Leskó Géza
polgármester

2010. ÉVI ELSŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:
Önkormányzati hírek (1. oldal) − Hagyományőrző Egyesület (2.) − A Nyugdíjas Klub hírei (3.)
− A Móricz Zsigmond Általános Iskola eseményei (4−5.) − A Mesevár Óvoda hírei (6.) −
Anyakönyvi hírek (7.) − Szociális Szolgáltató Központ (8.)
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PRÜGY Kulturális, Hagyományőrző és Honismereti Egyesület hírei
Újra eltelt egy negyedév, s így ismét néhány ese−
ményt tudhatunk magunk mögött.
A karácsony ünnepi vásárunkkal és a templomok−
ban teljesített szolgálatunkkal, meghitt műsorunk−
kal méltón búcsúztattuk el és zártuk le a 2009−es
évet.
A reményekkel, tervekkel teli újévet is serényked−
ve kezdtük meg. Az ünnepek utáni „pihenő−idő−
ben” összeállítottuk a 2010−es évi programtervün−
ket, február 26−án megtartottuk rendes éves köz−
gyűlésünket. Napirendünkről az egyesület tagjai a
névre szóló meghívóikból, a község többi lakosa
pedig a kifüggesztett plakátokról értesülhetett, in−
formálódhatott.
A 2010. évi közgyűlésen először is − főként azok
kedvéért, akik a 2009−ben az alakuló közgyűlés óta
kérték tagfelvételüket és csatlakoztak az egyesüle−
tünkhöz − hangzott el az egyesület megalakulásá−
nak, céljainak, tevékenységének, munkatervének
rövid ismertetése.
Ezután az eredményekben, tapasztalatokban, kihí−
vásokban és tanulságokban egyaránt bővelkedő el−
múlt esztendő részletes értékelésére és az egyesü−
let gazdasági mérlegének ismertetésére került sor.
Előterjesztésre került községünk kulturális rendez−
vény−naptára. Ebben, hónapokra lebontva található
színházlátogatástól kezdve, kerékpártúrán és ki−
ránduláson át, tehetségkutató, szórakoztató esemé−
nyig, sok minden.
A sok szép program közül néhányat kiemelve em−
lítenék, amik elé nagy várakozással tekintünk:
− Ügyes kezek szakkör kiállítása
− Nyugdíjasok nótaversenye
− III. Kórustalálkozó megrendezése, énekkarunk
részvétele
− X. Falunapi program lebonyolítása
− Falvédő kiállítás − „Nagyanyáink örökségéből”
− Móricz−napok
− Erzsébet − napi „RETRO”− bál
− Adventi és karácsonyi ünnepeken való aktív
részvétel − Mindenki Karácsonya program hagyo−
mánnyá tétele.
Természetesen, továbbra is szívügyünk testvértele−
pülésünkkel − a szlovákiai Zemplén településsel −
való kapcsolattartás, a közöttünk fennálló jó vi−
szony ápolása.
A programtervet a közgyűlés elfogadta, az észre−
vételek, javaslatok megbeszélése után a közgyűlést

bezártuk abban bízva, hogy taglétszámunk és tá−
mogatóink száma egyre nő az évek során. Így a
tagdíjak, támogatói összegek befizetésével, ren−
dezvényeinken való aktív részvétellel, ötletekkel
2010−ben is mind többen támogatják elképzelése−
ink és törekvéseink megvalósítását, ezzel megerő−
sítve az egyesület iránti elkötelezettségüket a kö−
zösségre és összefogásra való igényüket.
Ilyen elkötelezettségnek, összefogásnak (és persze
kitartó gyakorlásnak) köszönhetően énekkarunk
újra helyt állt, a 2010. március 13−án
Baktalórántházán megrendezett Egyházi Kórusta−
lálkozón. A Baktalórántháza Városi Napok ren−
dezvénysorozat egyik programjaként lebonyolított
találkozóra nyolc énekkar között községünk ének−
kara is meghívást kapott. Bemutatkozásunk el−
nyerte tetszését a hallgatóságnak és elismerését fe−
jezte ki meghívónk és vendéglátónk, a
Baktalórántháza Városi Vegyes kar − nagy szakte−
kintélyű − karnagya is, nagy lendületet adva ezzel a
további munkához, felkészülésekhez.
Jelenleg a református templomunkban 2010. júni−
us 6−án megrendezésre kerülő III. Hagyományőrző
Kórustalálkozóra készülünk, amire ezúton is szere−
tettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.
Itt köszönöm meg mindazoknak az odaadó, segítő
szándékú munkáját, akik − bár nem kivétel nélkül
egyesületi tagok, és mégis − támogatják egyesüle−
tünk előmenetelét, s így − közös erővel − öregbíte−
ni tudjuk községünk jó hírnevét.
A Tavaszi zsongás című vers egy rövid részletével
zárom e sorokat, jó egészséget kívánva mindenki−
nek.
„Gyerünk az erdőbe
friss virágot szedni
Menjünk a hegyekbe
bánatod feledni
E világon minden zöld
rügy fakad az ágon
A megújulás üdvözöl
hetedhét határon…”

Kilián Istvánné
az egyesület elnöke
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Nyugdíjas Klub hírei
A prügyi nyugdíjas klub 2010−ben is aktívan kezdte a
nem könnyűnek ígérkező évet. Legfőbb tevékenységein−
ket, úgymint érdekvédelem, tájékoztatás, a kevés sza−
badidő hasznos eltöltésére irányuló kulturális programok
szervezése ebben az évben is a B−A−Z. Megyei Érdekvé−
delmi Szövetség tagszervezeteként igyekszünk ellátni.
Éves programunk szorosan kapcsolódik az országos és
megyei szervezet programjaihoz.
Országos, regionális és megyei programok, amelyeken
feltétlenül szeretnénk részt venni:
− április 23−án Nyugdíjasok Megyei Dalos Találkozója
Alsózsolca,
− június 17−én Nyugdíjas Dalosok ÉM. Regionális verse−
nye Salgótarján (a megyei versenyekről továbbjutottak
szereplésével)
− szeptember 11−én Nemzedékek Találkozója Tisza−
újváros
− október 20−án Megyei Nyugdíjasok Művészeti Gálája
Miskolc.
Ezen rendezvényekre saját szervezésben, saját költsé−
günkön utazunk. a klub tagjai 30 darab Nyugdíjasok
Lapja című újságot rendeltek, mely a Magyar Nyugdíja−
sok Egyesületi Országos Szövetségének kiadásában jele−
nik meg. Természetesen a településünk életébe is igyek−
szünk aktívan és érdemben részt venni, amennyiben
igényt tartanak munkánkra és jelenlétünkre.
Tagja vagyunk a Prügy Kulturális, Hagyományőrző és
Honismereti Egyesületnek, jó kapcsolatot ápolunk az
önkormányzattal, a történelmi egyházakkal, a rendőrség−
gel, polgárőrséggel.
Ez év elején 14 nyugdíjas asszony megalakította a Da−
loskört, mely minden hétfőn 18 órakor tartja próbáit a
Szociális Szolgáltató Központban. Minden dalolni szere−
tő lakost szeretettel várunk.
Boros−Leskó Gézáné
klubvezető

Ügyes kezek szakköre
2009. dec. 19−én a Kulturális Egyesület megtartotta a
„Mindenki Karácsonyát” a Művelődési ház udvarán.
Az Ügyes kezek szakköre kirakodó vásárt tartott saját
készítésű munkáiból. A vásárnak nagy sikere volt. Ki−
csik−nagyok boldogan vásárolták az angyalkákat, ha−
rangokat és más karácsonyi díszeket.
A vásár bevétele 57 000−Ft volt, ami az egyesület
számlájára került befizetésre.
Ezúton szeretném megköszönni a szakkör tagjainak
odaadó munkáját és mind azoknak, akik karácsonyi
süteménnyel és a felajánlott borral gazdagították a ka−
rácsonyi ünnepségünk hangulatát.
További terveink között szerepel az Ügyes Kezek
szakkörének nagyszabású kiállítása.
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Iskolai programok,
rendezvények
Január:
−22.: Magyar Kultúra Napja
Február:
− 9.:
Rajzverseny, Taktaszada
− 9.:
Félévi hangverseny
− 11.: Anyanyelvi verseny, Taktaszada
− 17.: Múzeumlátogatás,
Sátoraljaújhely
−
Széphalom
− 18.: Farsang
Március:
− 12.: 1848−49−es községi ünnepi rendezvény
− 19.: Helyesírási verseny, Taktabáj
− 22.: Labdarúgó verseny, Tokaj
Április:
− 12.: Megyei Közlekedési Verseny, Miskolc
− 13.: Körzeti Szépkiejtési Verseny, Szerencs
− 17.: Környezetismereti vetélkedő, Miskolc
− 21.: Közlekedési verseny, Szerencs
− 22.: Labdarúgó verseny, Legyesbénye
− 22.: Föld napja vetélkedő −Prügy
− 23.: Föld napja vetélkedő, Mezőzombor
− 27.: Szépkiejtési verseny, Szerencs
− 28.: Körzeti Föld Napja Focikupa, Móricz
Zsigmond Általános Iskola

Ötéves emlékképek
Felül: az iskola focicsapata Szomotorban,
alul: Tűzoltóverseny Szerencsen
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MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
TÁMOP−3.1.4−08/2 − Kompetencia alapú oktatás
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató kép−
viseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő
szervezet a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül a TÁMOP−3.1.4−08/2 Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés − Innovatív intézmények−
ben című felhívást tett közzé, melyre sikeresen pályá−
zatott (25 millió forint értékben) az iskola a fenntartó−
val közösen. A pályázat az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával va−
lósulhat meg.
A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését
előtérbe helyező programra a fenntartó pályázott, olyan
módon, hogy ezzel az iskolában felmenő rendszerben
biztosítja az új típusú nevelési−oktatási programban va−
ló részvétel lehetőségét.
A fejlesztés célja iskolánkban, hogy támogassa a meg−
indult projekteket, szolgálja a szakmai megújulást, s
olyan képességek és készségek fejlesztésére fordítson
kiemelt figyelmet, melyre tanítványainknak egész éle−
ten át szükségük lesz.
A program megvalósítása a 2009/10−es tanév folyamán
történik. A pedagógusok módszertani továbbképzése−
ken vesznek részt, és a kiválasztott tanulócsoportokban
tanítanak az oktatócsomag és (a részben) új módszerek
alapján.
Intézményünkben összesen 6 tanulócsoportban, de több
területen kerül bevezetésre kompetencia alapú prog−
ram. Így a 1. a−b, 4. a−b, 5. a−b osztályokban. További
programokba, fejlesztésekbe szinte minden kollégánk
bekapcsolódik.
De mit is fog ez jelenteni a mindennapokban, a tanítás−
tanulás során?
A tanórákon ez az új munkaforma nagyobb tanulói ak−
tivitást igényel, a diákoknak csoportban kell dolgozni−
uk, valamilyen tevékenység (pl. tanulói projekt) végre−
hajtása közben kell megszerezniük az ismereteket. Az
Internetet és a számítógépet ezeken a órákon az érintet−
tek legalább 25 %−ban alkalmazni fogják. Azaz nem−
csak a tanár magyarázza el a tananyagot, hanem a tanu−
lóknak maguknak is nagyobb részben hozzá kell járul−
niuk a tudás megszerzéséhez, azután pedig azt alkal−
mazniuk kell feladatok megoldása formájában. Nem
teljesen új dologról van szó, de ilyen átfogó, kidolgo−
zott program alapján ez a megközelítés még nincs jelen
iskolánkban. A tanulási módszerek megkívánják, hogy
a szülők jelentősebb feladatokat vállaljanak a tanulók
otthon felkészítésben.
Összefoglalva olyan újításokat tervezünk és folytatunk,
amelyek megítélésünk szerint megfelelő választ tudnak
adni az oktatás részéről a mai világ kihívásaira, ugyan−
akkor szervesen kapcsolódnak iskolánk céljaihoz, pe−

dagógiai programunkhoz. A pályázattal kapcsolatos
fejleményekről a szülőket, településünkön, a kistérség−
ben élőket folyamatosan tájékoztatjuk
Intézményünket − az itt folyó szakmai munkát elismer−
ve − a Heves és a Borosd−Abaúj−Zemplén Megyei Pe−
dagógiai Intézek felkérték a TÁMOP−3.2.2 projektjük
keretében hálózati pont, illetve referencia intézmény−
nek. Feladatunk a Nógrád−Heves−Borsod megyéket
magába foglaló régióban az iskolában alkalmazott „jó
gyakorlatok”, módszerek (kooperatív, tevékenységköz−
pontú, professzionális tanári munka, projektmódszer,
témahét, tantárgytömbösítés, stb), a kompetencia alapú
oktatás terjesztése, átadása.
CÉLJAINK:
− Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése.
− A projektben részt vevő pedagógusok továbbképzése−
ken sajátítsák el a legkorszerűbb módszertani−metodi−
kai ismereteket, és ezeket alkalmazzák munkájukban.
− Eszközparkunk modernizálása, az oktatásban elterjed
a infokommunikációs technikák alkalmazása.
− Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, ko−
operatív tanulási technikák alkalmazása, a projektmód−
szer, témahét megszervezése.
− Tanulóink ismereteinek multikulturális és interkul−
turális tartalmakkal való kiegészítése.
A 2009/2010−es tanévben a projektben részt vevő 8 pe−
dagógus innovatív tevékenysége az egész nevelőtestü−
let tevékenységére pozitív hatással lesz. Ez a követke−
ző években kell, hogy kiteljesedjen, és több tanulócso−
portra is érvényes legyen az új típusú tanítási és tanulá−
si technikák alkalmazása.
KULCSKOMPETENCIÁK:
Szövegértés−szövegalkotás , Matematikai−logikai kom−
petencia, Idegen nyelvi kompetenciák, Info−kommu−
nikációs technológiák, Digitális készségek fejlesztése
PEDAGÓGUS − FELADATOK −
TANULÓCSOPORTOK:
Változásmenedzselés, projektmenedzsment, új oktatás−
szervezés: Tiszlavicz Csaba ig., Tapa Józsefné igh.
„Szövegértés−szövegalkotás” (anyanyelvi kommuniká−
ció): Berecz Károlyné, Szilágyi Péter
„Matematika” kulcskompetencia: Baranyi István,
Ivánné Tarnóczi Izabella
„IKT ” (digitális kompetencia): Szőke Bertalan,
Takács Katalin
Tantárgytömbösített oktatás: Baranyi István, Szőke
Bertalan, Takács Katalin
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása:
Szilágyi Péter
Három hetet meghaladó projekt megszervezése: Szőke
Bertalan
Témahét megszervezése: Takács Katalin
Moduláris program megszervezése: Szilágyi Péter

Prügyi Hírmondó

Képek a Móricz Zsigmond Általános Iskola életéből

Két kép a tarcali út építéséről

Iskolatej az iskolában
2010. elejétől az iskolában minden
nap, minden tanuló ingyenesen 1−1
pohár tejet vagy kakaót kap pályázat
útján, az MVM 169//2009.(XII.18.)
FMV rendeletei alapján.
A diákok tisztelttel köszönik meg a
lehetőséget az Önkormányzatnak, az
iskolának és jó étvággyal fogyasztják
az egészséges innivalót.

Prügyi Hírmondó
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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Mesevár Óvoda tavaszi programjai
A 2009−10−es tanévben a község óvodája másod−
szor is sikeresen pályázott integrációs programjá−
val. A több milliós pályázat lehetőséget nyújtott
és nyújt a halmozottan hátrányos gyermekek mul−
tikulturális és szociális hátrányainak enyhítésére.
Az első félévhez hasonlóan (2009. szept.−dec.)
igyekeztünk olyan projektterveket kidolgozni
amelyben a pedagógusok szakmai továbbképzésen,
tréningen bővíthetik pedagógiai és pszichológiai
ismereteiket.
A gyermekek és a szülők élményekben gazdag
programokban vehetnek részt, amellyel szeretnénk
elmélyíteni és erősíteni partneri kapcsolatainkat.
A pályázat lehetőséget nyújt az óvoda eszköztárá−
nak bővítésére is. Az eszközök kiválasztásánál fi−
gyelembe vettük hogy minden gyermek részesül−
hessen a pályázat adta lehetőségből. (fejlesztőjáté−
kok, udvari játékok, vizuális eszközök)
Programjaink:
− 2010. május 4.
Színházlátogatás a nagycsoportosokkal a tokaji
Paulay Ede Színházba
Mese címe: Várkastély titka
(bábelőadás)
− 2010. május 21.
− 11 órától Bábelőadás az óvodában Herczeg Má−
ria előadásában
− 13 órától Népi játszóház az óvoda udvarán szü−
lőknek, gyerekeknek
vezeti: Herczeg Mária népi játszóház vezető
A népi játszóházi programunkra hívjuk és nagy
szeretettel várjuk a kedves szülőket!
(ajándéktárgyak készítése természetes anyagokból
stb)
− 2010. május 26.
Gyermeknap az óvodában
− interaktív játékok meseszereplőkkel
− légvár
− lufihajtogató bohóc
− Vidám vándorok zenés műsora
BEÍRATKOZÁS A MESEVÁR ÓVODÁBA
Időpontja: 2010. május 3−7. 9:00 − 16:00 − ig
Szükséges dokumentumok:
− Gyermek születési anyakönyvi kivonata
− Gyermek TAJ kártyája
− Gyermek lakcímigazolványa
Kérjük a kedves szülőket, hogy a megjelölt
időpontban írassák be gyermekeiket az óvodába!

Képeink az óvodai farsangon készültek
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gyászhír:
Horváth Attiláné
1971. 09. 30. − 2009. 12. 14.
Varga János
1925. 02. 27. − 2010. 01. 04.
Mestellér Józsefné
(született Ács Zsuzsanna)
1922. 02. 27. − 2010. 01. 05.
Lukács Ferencné (született: Burai Ilona)
1917. 02. 02. − 2010. 01. 17.
Széll János
1926. 06. 26. − 2010. 01. 24.
Tóth Sándor
1919. 03. 31. − 2010. 01. 22.
Erdélyi Károlyné (született: Szabó Jolán)
1920. 02. 16. − 2010. 02. 06.

Született gyermekek:
Horváth Gyula Kevin
2009. 12. 02.
szülők: Danó Klaudia, Horváth Gyula
Balogh Bence József 2009. 12. 03.
szülők: Balogh Klára, Balogh József
Lakatos Árpád Márió 2009. 12. 07.
szülők: Lakatos Erika
Magyar Zalán 2009. 12. 09.
szülők: Varga Henrietta, Magyar Csaba
Radics Csaba 2009. 12. 14.
szülők: Radics Tímea, Kiss Csaba
Bancsók Jusztin 2009. 12. 31.
szülők: Horváth Georgina, Bancsók Barnabás

Varga Istvánné (született: Zilahi Julianna)
1921. 04. 29. − 2010. 02. 19.

Kormány Szabolcs József 2010. 01. 01.
szülők: Fehér Bernadett, Kormány József

Dobos Lajos
1964. 08. 03. − 2010. 02. 19.

Kiss Alexandra Ilona 2010. 01. 16.
szülők: Damu Alexandra, Kiss József

Gál Endréné (született: Szabó Zsófia)
1920. 01. 12. − 2010. 02.

Petrik Zsombor 2010. 01. 17.
szülők: Túri Krisztina, Petrik Sándor

Nagy Béláné (született: Bóz Erzsébet)
1925. 11. 12. − 2010. 03. 11.
Somplák Sándor
1932. 10. 13. − 2010. 03. 13.
Berecz Lászlóné (született: Marjai Vilma)
1942. 11. 28. − 2010. 03. 21.
Nagy Józsefné (született: Kicsi Ella Terézia)
1940. 02. 20. − 2010. 04. 12.
Pallagi Lajosné (született: Seres Ilona)
1929. 03. 12. − 2010. 04 20.

Házasságkötés
Gömze Tamás József −
Bucsák Andrea
2010. 04. 10.

Kiss Jázmin Viktória 2010. 01. 18.
szülők: Kiss Krisztina, Kanalas Sándor
Babos Attila 2010. 02. 02.
szülők: Szabó Melinda, Lehóczki Jenő
Besenyei Zoltán 2010. 02. 10.
szülők: Horkai Erzsébet, Besenyei Zoltán
Kiss Nelli Dolóresz 2010. 02. 23.
szülők: Kiss Annamária, Rontó Sándor
Balogh Attila Brájen 2010. 02. 27.
szülők: Balogh Etelka, Kiss Attila
Lakatos Anett 2010. 03. 23.
szülők: Lakatos Anett, Lakatos Viktor
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Szociális Szolgáltató Központ
A helyi önkormányzat fenntartá−
sában működő Prügy Községi
Szociális Szolgáltató Központ
szociális alapszolgáltatási for−
mák mellett − úgymint családse−
gítés, házi segítségnyújtás, szoci−
ális étkeztetés, idősek nappali el−
látása − a gyermekjóléti szolgál−
tatást is biztosítja. A település
gyermekvédelmi rendszere azon−
ban egy tágabb intézményi kap−
csolatrendszer, melynek éppúgy
tagjai az egészségügyi szolgálta−
tók, mint az oktatási−nevelési in−
tézmények. A gyermekvédelmi
törvény rendelkezései szerint
ezek az intézmények kötelesek
jelzéssel élni a gyermekjóléti
szolgálat felé, ha gyermekveszé−
lyeztetés tényét észlelik, továbbá
a rendszer minden tagja kötele−
zett az egymással való együttmű−
ködésre, egymás folyamatos tájé−
koztatására. Településünk gyer−
mekvédelmi jelzőrendszere − kö−
szönhetően az egyes intézmé−
nyek összehangolt, szakszerű
munkájának − jól működik. A
helyszűke folytán nem áll mó−
domban a rendszer minden kap−
csolódási pontját egyenként be−
mutatni és elemezni, ezért csak
egyetlen területet emelek ki: az
általános iskola és a gyermekjó−
léti szolgálat kapcsolatát.
Településünkön az elszegénye−
dő, hátrányos helyzetű, tartósan
munkanélküli, aluliskolázott,
sokgyermekes családok száma
tartósan magas, ezzel együtt a
hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű és veszélyez−
tetett gyermekek száma is nő. Az
iskola óriási feladata a nevelő−
oktató munka mellett a szociali−
zációs hátrányok csökkentése, az
esélyteremtés, és a mindennapos
küzdelem egy olyan hétközna−
pinak tűnő cél elérése érdekében,

mint a rendszeres iskolába járás.
A község 329 általános iskolás
gyermeke közül 257 fő halmo−
zottan hátrányos helyzetű, ebből
62 fő veszélyeztetett, gyámható−
sági védelembe vétel alatt pedig
16 gyermek áll. A felvázolt té−
nyek ismeretében bátran kijelent−
hetem, hogy a nevelőtestület
minden tagja erőn felül teljesít.
A 2009/2010−es tanévet már úgy
tudtuk kezdeni, hogy az iskola
gyermekvédelemi munkája kibő−
vült egy gyermekvédelmi asz−
szisztenssel, aki a gyermekjóléti
szolgálat dolgozója, egyben kap−
csolattartó a két intézmény kö−
zött. Munkája révén a napi prob−
lémák rugalmasabban, gyorsab−
ban kerülnek megoldásra, az in−
tézmények közötti információ−
csere felgyorsult. A legtöbb isko−
lai probléma a tankötelezettség
megsértéséhez kapcsolódik, de
rengeteg gondot okoznak a ma−
gatartási jellegű problémák is. Az
okok és következmények rend−
szerezett felvázolásához egy ko−
molyabb terjedelmű tanulmány
szükségeltetne, ezért megpróbá−
lom néhány közérthető mondat−
ban összegezni a probléma lé−
nyegét.
Akinek nincsen szakképzettsége,
az nehezen vagy egyáltalán nem
kap munkát. Ha ezen felül a
munkalehetőség is kevés, akkor
még nehezebben. Ha nincs mun−
ka, akkor munkanélküliség van.
A munkanélküli szülő segélyt
kap. A segély összege objektíve
kevés. Ehhez társulnak a folya−
matosan növekvő közüzemi tar−
tozások, és az egyéb − nem köz−
üzemi jellegű − ide−oda tartozá−
sok. Ha kevés a pénz, akkor van−
nak dolgok, amire nem jut. Ilyen
dolog a ruha, a cipő, a gyógyszer,
az utazás. Ha nincs ruha és cipő,

akkor a gyermek nem megy isko−
lába. Ha nincs gyógyszer, vagy
ha nem jut el a gyermek szakren−
delésre, akkor nem gyógyul meg,
és nem megy iskolába. Ha sokáig
nem gyógyul meg, akkor sokáig
nem megy iskolába. Ha nem
megy iskolába, akkor nem tanul.
Aki nem tanul, az tudatlan ma−
rad. Ezek anyagi okok miatt ki−
alakuló problémák. Emellett sok
szülő elhanyagolja, fizikailag,
lelkileg, erkölcsileg veszélyezteti
gyermekét. Sok családban nin−
csenek a társadalom által is elfo−
gadott kialakult szabályrendsze−
rek. A gyermekek a rend−nélküli−
ségben olyan modelleket követ−
nek, és olyan példákat látnak,
melyek deviánsak, de legalábbis
nem a kiemelkedés irányába mu−
tatnak. A tudás sokszor nem ér−
ték, hanem egy megfoghatatlan,
szükségtelen képződmény. Aki
viszont nem törekszik a tudásra,
az tudatlan marad. Aki tudatlan,
az nem lesz szakképzett. A kör
máris bezárul. Folyamatosan rep−
rodukálódik az aluliskolázottság,
a szegénység, elvész az esély a
kiemelkedésre. A gyermekvédel−
mi rendszernek nem az „ejnye−
bejnyék” és „vigyázz, mert el−
viszlek az intézetbe!” mondatok
ismételgetése a feladata, hanem
ebben a bonyolult ok−okozati
rendszerben kell minden egyes
összetevőt megvizsgálnia, meg−
értenie, megértetnie a szülővel és
a gyermekkel, és a változás érde−
kében együtt megtenni a lehető
legelőremutatóbb lépést.

Erdei Sándor
Szociális Szolgáltató
Központ vezető

