
Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2010. 2. szám
Május − Június hónapban történt események 

Pályázatok, fejlesztések

Beindult a Móricz Emlékház környezetének par−

kosítása és rendezése a képviselő testület által leg−

jobbnak ítélt pályázó a SEROL BAU Kft. kivitele−

zésében. Sajnos a rossz idő miatt az átadás július

31.  előtt nem lehetséges.

Június 11−én aláírtuk a támogatási szerződést a

Kultúrház felújítására 96 millió Ft értékben. A ki−

viteli tervek a héten elkészülnek. A következő hé−

ten kiírjuk a pályázatot a megvalósításra.

Több pályázat is fut az iskolában. 25 millió Ft ér−

tékben a kompetencia alapú oktatás, 1, 5 milliós

informatikai eszközbeszerzés, 4 szaktanterem tel−

jes berendezése, udvari játékok kb. 4,8 milliós

értékben, valamint a tantermek informatikai be−

rendezése közel 2 millió forint értékben.

Az óvodai fejlesztésre informatikai eszköz és a

pedagógusok szakmai továbbképzése kb. 10,3

millió Ft értékben.

A Szociális Szolgáltató Központban nyári gyer−

mekétkeztetésre 2,98 millió Ft értékben érkezett és

a szociális étkeztetési alapítványtól 14 tonna élel−

miszer fog érkezni.

Ezeken kívül a közmunka programban felújítot−

tunk, illetve létrehoztunk 2 db szolgálati lakást a

fogorvosi rendelő fölött. Folytatjuk a falu közigaz−

gatási területének rendbe tételét és megkezdjük a

saját útjaink kátyúzását.

Megtartott testületi ülések és határozatok:

2010. MÁRCIUS 11−ÉN 

− költségvetés elfogadása

− döntés született a Szociális Szolgáltató Központ

vezetőjének személyéről, amelyet ifj. Erdei Sán−

dor 2015−ig vezet. Gratulálunk, és eredményes

munkát kívánunk!

− egyebekben kérdések és tájékoztatók hangzottak

el.

2010. ÁPRILIS 13.

− folyószámlahitel nyitása az önkormányzat

részére

− közbeszerzési terv elfogadása

− művelődési ház: csökkentett költségek szerinti

támogatási szerződés kötésének megtárgyalása.

− B−A−Z Megyei Ivóvízkezelési Társulási Megál−

lapodás és Alapító okiratának elfogadása 

− Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő ön−

kormányzatok támogatására pályázat benyújtása

− indítványok, javaslatok (közmunkaprogramban a

konyhakert megvalósítása, útbaigazító táblák saját

erőből történő felújítása)

2010. ÁPRILIS 29.

− önkormányzat 2009. évi zárszámadás valamint a

könyvvizsgálói jelentés elfogadása

− éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló elkészí−

tése

− tájékoztató a 2009. évi bűnügyi és közbiztonsági

helyzetről

− indítványok, javaslatok

− az általános iskolai és óvodai intézményvezetők

megbízatása 2010. 07. 31−én  lejár, pályázat kiírás−

ra került

− magasból mentő tűzoltó gépjármű önrészére

2010−ben az önkormányzat nem tud pénzt biztosí−

tani.

2010. JÚNIUS 21.

− szociális étkeztetés és ellátás díjainak megállapí−

tása,

(Folytatás a 2. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÉVI  MÁSODIK  SZÁMUNK  TARTALMÁBÓL: 
Önkormányzati hírek (1. oldal) − Pillanatképek az óvodából  (2.) − Múzeumok éjszakája (3.) − A

Móricz Zsigmond Általános Iskola eseményei (4.) − Hagyományőrző Egyesület (5.) − − Szociális

Szolgáltató Központ (6.) − Anyakönyvi hírek (7.)− Nyugdíjas Klub hírei (8.)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az első oldalról)

− indítványok, javaslatok.

− Egyik képviselő kérdést tett fel: „Ki, milyen cég és  mi−

lyen döntés alapján végzi a Móricz Emlékház körüli par−

kosítást?”

A polgármester élesen reagált a kérdésre, értetlenségét

fejezte ki ekkora tájékozatlanság láttán, kifejezte a fel−

háborodását, hogy egyes képviselők az általuk megho−

zott határozatokat nem ismerik, vagy úgy tesznek mint−

ha nem ismernék, akkor minek ülnek itt?! Ezek után ud−

variasnak, diplomatikusnak egyáltalán nem nevezhető

szóváltás alakult ki.

− végezetül a polgármester tájékoztatta a képviselőket

azokról a névtelen, aljas tartamú levelekről, telefonokról

és névtelen feljelentésről, amelyek munkája során őt és

környezetét zaklatják, és amelyeknek kivizsgálása és

felderítése milyen stádiumban van.

Minden tisztelt olvasónak tartalmas nyaralást és jó idő−

töltést kívánok!

Boros−Leskó Géza

polgármester

Víziközmű Társulás
A Víziközmű Társulás a szennyvíz beruházáshoz jött

létre, az elő−takarékossági szerződés megkötésekor

engedményesként a Társulás szerepel. Az enged−

ményezés azt jelenti, hogy a Társulás jár el a tagjai

nevében, a Társulás kapja az egyenlegközlőt egy adat−

bázisban, személyenkénti kinyomtatásra nincs

lehetőség. Ezúton értesítjük a Társulás tagjait, hogy az

elő−takarékossági számlák személyre szóló egyen−

legéről felvilágosítást kaphatnak a  47/372−292 tele−

fonszámon, vagy megtekinthetik a Teleházban.

Hallgató Jánosné

Prügy Körzeti Megbízott rendőre:
Adler Oszkár r.tzls. és Nagy Roland r.tőrm.

Elérhetőség:  47/378−002;   06−20/462−6974

Fogadóóra: minden páros héten csütörtökön, a

prügyi KMB  iroda épületében Prügy, Kossuth L. u.

1. szám alatt 9 −11 óra között.

A Szerencsi Rendőrkapitányság elérhetőség: 

Szerencs, Bekecsi u. 10.  Tel.:47/563−340

Segélykérő vezetékes telefonról: 107

Segélykérő mobiltelefonról: 107 vagy 112

A kapitányságon a panaszfelvétel folyamatos. 

A kapitányságvezető fogadóórája: 

minden hónap első hetének hétfőjén 9 − 12 óra között.

Áldozatvédelmi referens fogadóórája: 

mindenhónap első hetének hétfőjén 9 − 12 óra között.

„Pillanatképek” óvodánk életéből
A Mesevár Napközi Otthonos Óvoda oktatási−nevelési

évét, programjainak nagy részét az IPR pályázat keretein

belül szervezte és valósította meg az óvoda vezetősége és

nevelőtestülete.

Májusban a gyermekek programok sokaságán vehettek

részt.  Május 4−én a tokaji Paulay Ede Színházban tekin−

tették meg a nagycsoportosok a „Várkastély titka”c. báb−

előadást. Gyermeknapi programjainkat több napra is

szerveztük, amelyre meghívtuk az iskola egy−egy alsós

osztályát és szeretettel vártuk a leendő kiscsoportosokat

és szülőket, valamint partnereinket.

2010. május 21−én Herczeg Mária bábanimátor, népi ját−

szóház vezető a délelőtt folyamán csodálatos bábműsorá−

val elbűvölte a gyerekeket, délután pedig a szülőknek tar−

tott kézműves foglalkozást.

Különös élményt és látványt varázsolt a gyermekek elé

2010. május 25−én Varga Tamás  bűvész.

Másnap az óvónénik által készített és szervezett interak−

tív játékok között ügyeskedhettek a csöppségek.

Legyőzhették a hétfejű sárkányt, lovagolhattak táltoso−

kon, volt tűzugrás és mesebeli békákkal is játszhattak.

A hatalmas bohóc ugrálóvár minden gyermeket elkápráz−

tatott. A lufihajtogató bohóctól a gyermekek kívánsága−

iknak megfelelő figurákat kaptak. A gyermeknap méltó

befejezéseként, visszatérő vendégeink a Vidám vándorok

és Zozo bohóc szórakoztatták óvodásainkat.

De, nemcsak vidámságé volt a május, hanem a készülő−

désé is.

2010. június 4−én három nagycsoportból 41 nagycsopor−

tos énekelte az „iskolába íratott már az édesanyám” c.

óvodás ballagó éneket. 

A legtöbb gyermek már három éves korától jár óvo−

dába, amely megkönnyíti az iskola első évét.

2010. június 15−én az óvoda tantestülete és dolgozói

hospitációs napon vettek részt Verpeléten

és Egerben. Megismerkedtünk az „Gyöngyszem”

óvoda nevelési−oktatási elveivel, betekintést nyertünk

szokásaikba, módszereikbe.

Az IPR pályázat lehetőséget nyújt arra is, hogy vala−

mennyi hátrányos helyzetű gyermekünk részére

2010. szeptember 1−től ágyneműt tudjunk biztosítani.

A Napsugár csoport új gyermekasztalokat kapott, a

Micimackó csoportba új szekrénysor és gyermek−

ágyak kerültek, az emeleti folyósóra pedig olyan

szekrényt, amelyen a gyermekek munkáit tudjuk kiál−

lítani. 

Az óvoda minden dolgozója kellemes nyári 

pihenést kíván!

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvoda

2010. július 1−től augusztus 2−ig zárva tart.

Augusztus 2−tól azokat a gyermekeket várjuk, akik az

előzetes felmérés alapján igényelték az óvodai ellá−

tást. 

2010. szeptember 1−től minden gyermeket szeretettel

várjuk!

Erdősné Csikai Éva

Vezető óvónő



                        Prügyi Hírmondó                  3

Második alkalommal kapcsolód−

tunk a Múzeumok éjszakája

országos programhoz. 

Programsorozatunkat délután öt

órakor nyitottuk meg a Móricz

Zsigmond Emlékház udvarán. A

szép számú érdeklődő (54 fő)

f a l v é d ő − k i á l l í t á s t

tekinthetett meg, ezt

követően a Nyugdíjas

Daloskör által énekelt

népdalokat hallgathat−

tunk. A daloskört

Horváth Attila kísérte

gitáron.

A falvédő, ez a tipikus

19. századi magyar ter−

mék, újra reneszánszát

éli. A kortárs

képzőművé−szetbe is

belopta magát, így a

régi forma új tartalom−

mal telítődik. A mi kiállítási

anyagunkban elsősorban 20.

századi darabok szerepeltek.

Ezt követően átmentünk a refor−

mátus parókiára. Itt Szabó

Attiláné Erzsike, Pappné Derján

Margit és Szilágyi Péter részletet

olvasott fel Móricz

Zsigmondnak A levélhordó című

novellájából. A történet az író

prügyi élményvilágához kap−

csolódik. Móricz nagy levelező

volt. Ezért mi is kipróbáltuk a

levélírást hagyományos

eszközzel: lúdtollal. Bár a 19.

század végén már nem lúdtollal

írtak, számunkra mégis ez

ígérkezett a legérdekesebbnek.

Ezután ajándéktárgyakat sor−

soltunk ki a keresztrejtvény

helyes megfejtői között. 

Az este csúcspontja annak a

kisfilmnek a megtekintése volt,

amit 1979−ben a Móricz−cen−

tenárium alkalmából készített a

Magyar Televízió. Legenda és

valóság a címe, s Móricz

Zsigmond gyermekkorának

helyszíneit járja végig. Prügyi

szereplői: Tassonyi András és

Kiss Pál. A prügyi asszonyok

sok egykori prügyi embert

ismertek fel a filmfelvételen.

Igazi közösségi élményt nyújtott

a záró program. Régi prügyi

fotókat digitalizáltunk, s vetítet−

tünk. Ezeken az egyko−

ri felvételeken is na−

gyon sok ismerőst

fedeztek fel a

vendégek. Lehetőség

nyílott annak a

megbeszélésére is,

hogy kik szerepelnek a

képeken, mikor, hol és

milyen események

alkalmából készültek a

fotók.

Köszönettel tartozom

mindazoknak, akik

segítettek a fotók

összegyűjtésében, digitalizá−

lásában, a falvédő−kiállítás

anyagának az összeállításában és

a szervezésben.   

Bízom benne, hogy jövőre még

érdekesebb programokkal

sikerül becsalogatni a prügyi

embereket a Móricz Zsigmond

Emlékházba.

Szilágyi Péter

tanár

Múzeumok éjszakája Prügyön − 2010. június 19.

Szőtteskiállítás A Nyugdíjas Daloskör is fellépett
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MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
EGÉSZSÉGHÉT − PROJEKTHÉT AZ 

ISKOLÁBAN

A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában a

TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül május 17−

21 között megrendezésre került az első projekthét,

amelynek témája az egészség és annak megőrzése

volt.

A programok változatosságával próbáltuk felkelte−

ni a tanulók figyelmét.

A kollégák együttműködésének köszönhetően

megvalósult a tantárgyközi interakció. Olvasás és

irodalom órán különböző szövegeket dolgoztak fel

a témával kapcsolatban, rajz és technika órán pla−

kátokat terveztek, melyekből kiállítás látható az is−

kolában.

Az alsó tagozatosok osztályfőnökeik segítségével

egészséges ételeket (pl. salátákat) készítettek,

amelyeket utána jó étvággyal el is fogyasztottak.

A mozgás fontosságának felhívása érdekében szin−

te minden nap volt olyan program, ahol mozoghat−

tak a gyerekek (pl.: sor− és váltóverseny, thai boo−

aerobik, foci, torna, táncház).

A rendezvényre külső szakemberek is érkeztek:

védőnő, fogorvosnő, mentős tiszt, rendőr, akiknek

ezúton is köszönjük a munkájukat.

Végül szeretném megköszönni azoknak az embe−

reknek, kollégáknak a segítségét, akik anyagilag és

munkájukkal hozzájárultak a projekthét sikeres

megvalósításához.

Takács Katalin

tanító

*

A 2009−2010−es tanév zárásához

2009. augusztus  − szeptember − október hónapok

emlékezetesek maradnak mindannyiunk számára.

Rendkívüli helyzetben − alapos szervezőmunkával

kellett az új tanévet megterveznünk, hiszen meg−

kezdődött az iskola teljes felújítása közel 220 mil−

lió forintból.

2009. november 11−én került sor a felújított isko−

lánk átadására és elfoglalhatták a kedves gyerekek

a szép és megújult tantermeket!! A megújult isko−

la − a szép környezet arra biztatta a tanulókat, hogy

„én is igyekszem vigyázni mindenre és képessége−

imhez mérten a lehető legjobban és nagy−nagy

szorgalommal tanulok”.

A TÁMOP 3.1.4./08.   „Kompetencia alapú okta−

tás bevezetése az innovatív intézményekben” című

projekt folyamata az intézmény teljeskörű szakmai

megújulását segíti. Ennek keretében 1. és 5. évfo−

lyamon matematikából, szövegértés−szövegolva−

sásból, természetismeret 4. és 5. évfolyamon az

infokommunikációs eszközök alkalmazásának a

bevezetése, a projektoktatás, a témahét, az új mód−

szerek alkalmazására kerül sor a tanórákon. A ta−

nulmányi ösztöndíjak is a lehető legjobb tanulásra

biztattak: mint a Czinka Panna és az Útravaló.

Minden   tanuló számára adott volt, hogy  szorgal−

masan− kitartóan − eredményesen tanuljon. 

Tanulóink nagy része helyt is állt és végig is dol−

gozta a tanévet − nekik jár a jó bizonyítvány, a di−

cséret, a megérdemelt pihenés, a VAKÁCIÓ. A

tanévzárás a  tanár−diák−szülő számára  az elvég−

zett munka − lezárása − értékelése. 

Tanulni kell! − írta Nemes Nagy Ágnes költőnő:

„..tanulni kell a szavakat, mert édesek, tanulni kell
magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami ki−
tárul, ami világít, ami jel…”

Tapa Józsefné

ig. helyettes

*
Kiválóan teljesített tanulók a 2009/2010. tanévben,

akik oklevelet és könyvjutalmat is átvehettek a

tanévzárón:

1. osztály: Horváth Mária, Jesztrebszki Adrienn

2. osztály:  Vígh Bálint, Gömze Mercédesz, Te−

mesvári Gábor,  Mátyás Vivien, Kiss Sándor

3. osztály:  Béres Alexandra, Szadai Dávid

4.  osztály: Ónodi Laura, Kovács Petra Dominika

5.  osztály: Szadai Szabolcs, Hornyák Noémi

6. osztály: Kiss Csaba

7. osztály: Vígh Marcell, Puhl Katalin

Ballagás 
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PRÜGY Kulturális, Hagyományőrző és Honismereti Egyesület hírei

Ez év második negyedében sem

tétlenkedtünk.

Szerepet vállaltunk a Dr. Kiss

Pál református lelkész munkás−

ságáról és életútjáról szóló emlé−

kezésen.

Szívesen vettünk részt a Múzeu−

mok éjszakája rendezvénysoro−

zat községünkben lebonyolított

estéjén, támogatásunkról bizto−

sítva a rendezőket a jövőre néz−

ve. Köszönjük nekik e szép és

tartalmas estét. Mindezek mellett

egy igazán nagy kihíváson van

egyesületünk túl.

Megrendeztük és

2010. június 6−án a re−

formátus templomban

lebonyolítottuk a III.

K ó r u s t a l á l k o z ó t .

Büszkeséggel tölt el,

hogy mindegyik meg−

invitált kórus öröm−

mel fogadta el meghí−

vásunkat, jelezve ez−

zel, hogy szívesen

jönnek hozzánk, köz−

ségünkbe.

A meghívott vendége−

ink között voltak: Baktalóránt−

háza, Mád, Sárospatak, Szerencs

és Taktaharkány kórusai vala−

mint Rátka, Taktakenéz, Tak−

taszada és Tállya népdalkörei,

községünk énekkara és − mind

között a legfiatalabb közössége −

községünk Nyugdíjas Daloskö−

re.

Mivel az élet a legnagyobb for−

gatókönyvíró és a természet néha

nagy „mókamester”, így az azna−

pi program nem egészen az ere−

deti tervek szerint alakult.

Néhány környező településen

ugyanis komoly problémákat

okozott az árvízi helyzet. Így saj−

nos öt csapat tagjainak „vérzett a

szíve” otthon, mert nem tudtak

eljutni a találkozóra az árvíz

okozta megpróbáltatások, akadá−

lyok miatt.

Nagy Károly református lelkész

úr köszöntője után a hat megje−

lent közösség sorban, egymást

követően mutatkozott be. Közsé−

gi énekkarunk után a szomszé−

dos település, Taktakenéz nép−

dalköre, majd Baktalórántháza

vegyes kara, őket Tállya népdal−

köre követte, miután a Sárospa−

takról érkezett kamarakórus mu−

tatkozott be. A szívünket melen−

gető és lelkünket felemelő, szép

előadásokat a mi Nyugdíjas da−

loskörünk zárta, igazán szép és

könnyeket csalogató műsoruk−

kal. Stephen King szavaival tu−

dom a legjobban illusztrálni a ta−

lálkozón tapasztalt érzést, misze−

rint:  „Szertefoszlik az utolsó

dallam a légben, a világ egy pil−

lanatra nem vesz lélegzetet ennyi

szépség után.”

Nem is volt könnyű megszólal−

nia Boros−Leskó Géza polgár−

mester úrnak akkor, amikor kö−

szönetét fejezte ki a résztvevők

felé. A polgármester úr minden

közösség számára átadott egy

emléklapot e szép, énekszóval

együtt töltött délután emlékéül,

majd bezárta a találkozót és min−

denkit invitált egy baráti beszél−

getésre az általános iskola torna−

termébe.

Nem tudom megtenni, hogy ne

mondjam el azt a sok pozitív

visszajelzést és a hála szavait,

amit a meghívott közösségek

tagjaitól kaptunk. Sokuk a tet−

szését fejezte ki, vendégeink jól

érezték magukat és példaértékű−

nek nevezték azt a lelkesedést,

kedvességet, előzékenységet és

összefogást, amit nálunk tapasz−

taltak. Szavaikkal élve: "nagyon

jó érzés egy ilyen jó közösség−

ben, nálatok itt lenni."

Ahhoz, hogy a Kórusta−

lálkozó ilyen gördüléke−

nyen tudjon lebonyolód−

ni − sokak megelégedé−

sére −, sok−sok ember−

nek, szorgos kezeiknek

és érző szíveiknek kel−

lett együtt − és közremű−

ködnie. S akiknek sze−

mélyesen még nem volt

alkalmam eddig megkö−

szönni a támogatását és

segítőkészségét, azok−

nak most ezúton teszem meg.

Nevek nélkül, de a teljesség igé−

nyével köszönöm meg mind−

azoknak, akik „oroszlánrészt”

vállaltak és azoknak, akik egy

„nyúlfarknyit” is tettek a találko−

zó eredményessége érdekében.

Én azt kívánom, hogy Isten tart−

sa meg jó szokásunkat, tartson

minket még hosszú éveken, évti−

zedeken keresztül együtt, egy−

másért, jó egészségben.

Az idei nyárra jó feltöltődést,

kellemes kikapcsolódást kívánok

mindenkinek szeretettel.

Kilián Istvánné

az egyesület elnöke

Képünk a kórustalálkozón

készült 
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Szociális Szolgáltató Központ hírei

Szociális Szolgáltató Központ

3925 Prügy, Petőfi út 39. 

Tel: 47/572−026, 20/475−2324

Fax: 47/372−492

e−mail: pszszk@freemail.hu

IDŐSEK 

NAPPALI ELLÁTÁSA

Az Idősek Klubja 2007. decemberé−

ben nyitotta meg kapuit. Az intéz−

mény európai színvonalú körülmé−

nyek között, térítési díj ellenében

lehetőséget biztosít a napközbeni

tartózkodásra, társas kapcsolatokra,

az alapvető higiéniai szükségletek

kielégítésére, napközbeni étkezésre,

és bőven ad lehetőséget a társas te−

vékenységekre. Ezúton hívom fel a

Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

folyamatosan várjuk, és szívesen

látjuk intézményünkben az érdeklő−

dőket, igénybevételi szándékukat

pedig örömmel vesszük. A szolgál−

tatás térítési díja 20 Ft/nap, ebbe az

étkezésen kívül minden szolgáltatá−

si forma beletartozik. Az intézmény

9.00 − 15.00 óra között tart nyitva,

de természetesen lehetőség van rö−

videbb idejű igénybevételre is; aki

esetleg csak napi 30 percet vagy 1−

2 órát szeretne a klubban tartózkod−

ni, minden gond nélkül megteheti.

Aki az étkezést is igénybe veszi, az

óvoda étkezőjében fogyaszthatja el

ebédjét, aminek térítési díja 300 Ft/−

nap. 

Kérem, igénybevételi szándékukkal

keressenek személyesen az irodá−

ban, vagy telefonos elérhetőségeink

bármelyikén. 

GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLTATÁS

A Szociális és Munkaügyi Minisz−

térium 11/2010. (IV.20.) rendeleté−

ben meghatározta, hogy községünk

önkormányzata 145 fő rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő gyermek részére igénybe

veheti a szociális nyári gyermekét−

keztetés céljából nyújtott állami tá−

mogatást, melyet gyermekjóléti

szolgálatunk felmelegíthető kész−

étel formájában juttat el a gyerme−

kekhez. Településünkön jelenleg

mintegy 310 család 680 gyermeke

részesül rendszeres gyermekvédel−

mi kedvezményben, sajnos közülük

csak 145 gyermek kaphatja a nyári

szociális étkeztetési támogatást.

Mindebből az következik, hogy 535

gyermek és 165 család nem kap tá−

mogatást. Ez természetesen renge−

teg kérdést vet fel. Sokan joggal

kérdezik, hogy „az én gyermekem

miért nem kap?”, „mi nem vagyunk

ugyanolyan rászorulók, mint má−

sok?” Nos a válasz az utóbbi kér−

désre természetesen az, hogy „de,

minden rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő gyermek

egyformán rászoruló”, viszont egy

alapvetően szűk marokkal mért tá−

mogatást semmiképpen sem lehet

igazságosan és minden igényt kielé−

gítően szétosztani; a fentebb sorolt

számokból ez egyértelműen látszik.

A részesülők körének meghatározá−

sát, az élelmiszer kiosztását, a prog−

ram dokumentációjának elkészíté−

sét az önkormányzat intézményei −

gyermekjóléti szolgálat, óvoda, ál−

talános iskola, kisebbségi önkor−

mányzat − közösen végzik. A támo−

gatottak már megkapták az értesí−

tést; ezúton kérek mindenkit, hogy

az értesítőn szereplő időpontokat

pontosan tartsák be, ezzel a mi

munkánkat segítik. 

Kérem továbbá a Kedves Szülőket,

hogy a nyári szünet ideje alatt foko−

zottan figyeljék, és ügyeljék gyer−

mekeik otthoni, de még inkább há−

zon kívüli tevékenységét, napi idő−

beosztását, hiszen rengeteg veszély−

forrást rejthetnek a felügyeletlen te−

vékenységek. Esetlegesen felmerü−

lő problémáikkal forduljanak biza−

lommal gyermekjóléti szolgálatunk

munkatársaihoz. 

Lapzártakor értesültünk a jó hírről,

miszerint az elmúlt évek  sikertelen

pályázatai után idén  részesülhetünk

a Gyermekétkeztetési Alapítvány

2010. évi EU élelmiszerprogram−

ban támogatott alapélelmezési cik−

keiből, melyeket a közösség legin−

kább rászoruló személyeihez és csa−

ládjaihoz címeznek. Előzetes terve−

ink szerint − az élelmiszer mennyi−

ségétől függően − a településünkön

élő minden rászoruló nyugdíjas ko−

rú és egyedül élő személy, gyerme−

ket nevelő vagy gyermeket nem ne−

velő rászoruló család részesülne a

támogatásból. 

Erdei Sándor 

intézményvezető

PRÜGYI

HÍRMONDÓ
Prügy község időszakos  

információs   kiadványa

Kiadja:   Prügy község önkormányza−

ta Felelős   kiadó: Boros−Leskó Géza

polgármester  Szerkesztő: Mező Lász−

ló  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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Gyászhír:

Tóbiás Zoltán 

1934. 06. 05. − 2010. 05. 21..

 Született gyermekek:

Horváth Bianka 2010. 04. 05. 

szülők: Horváth Tünde

Lovász Zsolt 2010. 04. 17. 

szülők: Schweiczer Judit, Lovász Zsolt

Galambos Graciella 2010. 05. 09. 

szülők: Balogh Borbála, Galambos Dávid

Lakatos Nelli Ketrin 2010. 05. 18. 

szülők: Kiss Júlia, Lakatos Gábor

Radics Rómeó 2010. 05. 31. 

szülők: Radics Éva, Glonczi Tamás

Tóth Virág Gyöngyi 2010. 05. 31. 

szülők: Horváth Mária Terézia, Tóth Zoltán

Rontó Armandó 2010. 06. 11. 

szülők: Rontó Alexandra, Rontó Mihály

Puskás Katalin 2010. 06. 19. 

szülők: Bányai Katalin, Puskás László

Házasságkötés

Az eltelt időszakban nem volt.

ANYAKÖNYVI HÍREK
TISZTELT PRÜGYI 

LAKOSOK! ROMÁK!
Röviden szeretném Önöket tájékoztatni egy pár ak−

tuális eseményről.  Június első hétvégéjén hivatalos

volt a Prügyi Cigánykerék Együttes egy roma feszti−

válra Tiszavasváriba, melyen mi is részt vettünk. Na−

gyon jó érzés volt, hogy meghívást kaptunk, és meg−

mutathattuk, hogy Prügyön is élnek még a roma ha−

gyományok.  A tanévzárón a roma gyerekek között

voltak olyan tanulók, akik kiemelkedő vagy jó tanul−

mányi eredményeikért oklevelet és dicséretet is kap−

tak, ami komoly előrehaladást is jelent a prügyi ro−

maság körében. Felhívom a Kedves Szülők figyel−

mét, hogy a nyári szünet ideje alatt gyermekeiket

gondosan felügyeljék, vigyázzanak rájuk.  Köszöne−

tet szeretnék mondani a Szociális Szolgáltató Köz−

pont munkatársainak, a tantestület tagjainak és a ve−

zető óvónő asszonynak, hogy segítségükkel 154 csa−

lád gyermeke részt vehet a nyári gyermekétkeztetési

programban.

Kedves Roma Társaim! Remélem nektek is olyan

fontos, hogy a községünkben működő közmunka

program tovább folytatódjon, hiszen számos család

megélhetését biztosítja. Ezért dolgozzunk becsület−

tel, kitartással, biztosítsuk gyermekeink számára a

jobb, szebb élet lehetőségét. Nagyon jó egészséget és

jó pihenést kívánok mindenkinek. Tavas  bactalo!

Horváth Zsolt

roma képviselő

III. Kórustalálkozó a református 

templomban

A  tanév pedagógusa

az iskolában
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A tervezett programunknak megfelelően részt vet−

tünk az országos és megyei nyugdíjas szervezetek

által rendezett kulturális eseményeken.

Április 23−án 15 órai kezdettel, Alsózsolcán a Mű−

velődési Házban, B−A−Z Megyei Nyugdíjasok Da−

los Találkozóján voltunk. Szokás szerint saját költ−

ségünkön, busszal mentünk 50 fő, ahol nagyon jól

éreztük magunkat. Ezen a találkozón döntött a zsű−

ri a regionális döntőbe jutott versenyzőkről.  8 főt

találtak alkalmasnak a megye képviseletére. 

Június 17−én Salgótarjánba utaztunk a Nyugdíjas

Dalosok Észak−magyarországi Regionális Verse−

nyére. A buszon 36 fő indult Prügyről, majd Mis−

kolcon csatlakoztak hozzánk az alsózsolcai ver−

senyről bejutott szereplők, illetve a megyei

NYÉSZ elnöksége. Odafelé is és hazafelé is vidám

dalolással, vicceléssel szórakozva, szinte elrepült

az idő.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ki−

írta a „Zöld beruházási rendszer energiatakarékos

háztartási gépcsere alprogram, 2010.” című pályá−

zatát, melynek lényege, hogy a nyugdíjasok, 8 év−

nél idősebb (üzemképes) mosógépének és/vagy

hűtőszekrényének lecseréléséhez háztartási gépen−

ként 60 000,− Ft−tal hozzájárul. Mi a prügyi nyug−

díjasok a megyei szervezeten keresztül próbáltunk

pályázni. Ezideig az ugyancsak a fenti minisztéri−

um által meghirdetett energiatakarékos izzócsere

program pályázati anyagát fogadta be a kiíró.

A szülőfalunk kulturális rendezvényein túlzás nél−

kül mondhatjuk legnagyobb számmal, legnagyobb

lelkesedéssel és önzetlenül az idősebb korosztály

vesz részt.

A református templomban immár hagyományos

kórustalálkozón fellépett az alig pár hónapja ala−

kult Nyugdíjas Daloskör. Műsorunk 2 dala osztat−

lan sikert aratott, bár a második műsorszámunk so−

kak szemébe csalt könnyeket.

A Múzeumok Éjszakája már tavaly is óriási siker

volt, ezt most sikerült felülmúlni. A falvédő kiállí−

tás anyagait, valamint a régi fényképeket szintén a

klub tagjai biztosították zömében a szervezők ré−

szére.

A megnyitó ünnepségen fellépett a daloskörünk,

népdalokkal szórakoztattuk a község egyik legfon−

tosabb kulturális eseményén megjelent közönsé−

get.

Továbbra is minden hónap utolsó hétfőjén délután

17 órakor tartjuk összejöveteleinket, merre minden

nyugdíjas sorstársunkat szeretettel és tisztelettel

várjuk.

Mottónk: Azt keressük, ami összeköt bennünket,

nem azt, ami elválaszt!

Boros−Leskó Gézáné

klubvezető

Nyugdíjas Klub hírei

Képek intézményeink életéből

Micimackó csoport az óvodában Vígh Marcell a „Kiss Attila”−díj átvétele után


