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Kedves Prügyiek!

Október első vasárnapján szavazataikkal megbízták

érdekeik képviseletére, a település sorsának irányítá−

sára az új képviselőtestületet és a polgármestert. A

képviselők és a magam nevében is köszönöm a bizal−

mat! Ígérem, nem fogunk visszaélni vele. A polgár−

mester és a képviselők is a település egészéért vállalt

felelősséggel végzik munkájukat, kérem, bátran osz−

szák meg velünk gondjaikat, mondják el véleményü−

ket, javaslataikat.

Az alakuló ülésen letettük eskünket, megválasztottuk

a működéshez szükséges bizottságokat, megindult az

érdemi munkavégzés. 

Pénzügyi helyzet

Bizakodva olvastam ezen kiadvány legutóbbi számá−

ban, hogy az önkormányzat példa nélküli jó gazdál−

kodásának köszönhetően egyetlen fillér tartozás nél−

kül teszi a dolgát. Feltételeztem, hogy a példa nélkü−

li jó gazdálkodást nagyban segítette a vízmű bérbe−

adásából származó 20 millió forint rendkívüli bevé−

tel. A meglepetés októberben, az első bankszámla

megtekintésekor ért. Ekkor szembesültem vele, hogy

az önkormányzat május óta 15 millió forintos hitel−

ből gazdálkodik, mert csak így tud eleget tenni bér−

és segély kifizetési kötelezettségeinek. Adott tehát a

legsürgetőbb feladat: az önkormányzat pénzügyi

helyzetének stabilizálása. A finanszírozási rend miatt

decemberben már nem kapunk állami támogatást, így

az év végi kifizetéseket − ami 25−26 millió forint lesz

− csak újabb hitelből tudjuk megoldani. Az új hitel fe−

dezete reményeim szerint a Móricz−sétány még ki

nem utalt 15 milliója, illetve az iskola−felújítás sza−

bálytalansági eljárás miatt visszatartott 5 milliója le−

het (erre viszont nincs garancia). A választások utáni

átadás−átvételi jegyzőkönyv adatai alapján az önkor−

mányzati költségvetési számla egyenlege 2010−ben −

13.876.089 Ft (mínusz), míg összehasonlításképpen

2006−ban +12.625.718 Ft (plusz) volt.

A következő évben a jelenlegi sokmilliós hiányt ki

kell gazdálkodni, a költségvetést pozitívvá tenni,

mert csak akkor van esélyünk a leendő pályázatok−

ban eredményesen részt venni. A négy éves ciklus

végére olyan kondícióba akarom hozni az önkor−

mányzatot, mint volt 2006−ban. 

Mindeközben olyan napi gondokkal is kell foglal−

kozni, mint a 2008−ban végelszámolásra ítélt

Vízműüzemeltető kht. sorsának rendezése, melynek

vagyona a sorozatos átgondolatlan, rossz döntések

következtében elúszott, s így az önkormányzatnak

több mint 1 millió forintért kellett novemberben a sa−

ját szippantóját a bírósági végrehajtótól megvásárol−

ni; mert szennyvízszippantás nélkül a falut nem

hagyhattuk. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

(Folytatás az első oldalról)

Víziközműtársulás

Fontos és sürgető feladat a víziközmű társulás gaz−

dálkodásának rendbetétele. Folyamatban van a hoz−

zájárulás mértékének alacsonyabb szintre történő le−

szállítása, a befizetések újrafeldolgozása,  pontosítá−

sa. A társulás működési költségeinek   jelentős csök−

kentésével, szerződésmódosítások után több pénz jut

majd a lakáskasszába, így a  befizetett  összeg vesz−

teség helyett valós hozamot  fog produkálni. Részle−

tesebb tájékoztatást majd a víziközmű társulás tag−

gyűlésén kaphat a lakosság. Addig is kérek minden−

kit, ha még él a lakás−

kasszával kötött szer−

ződése, ne hagyja abba

a csekkjei befizetését,

mert azon dolgozunk,

hogy mindenki egyen−

lege rendben legyen,

és senkit ne érjen kár.

Természetesen az eh−

hez szükséges dönté−

seket a társulatnak kell

meghoznia, de az ön−

kormányzat felelőssé−

ge, hogy a társulat

mindenki megelégedé−

sére rendben működ−

jön.

Közfoglalkoztatás

Óriási változás lesz

2011−től a közfoglal−

koztatás és a szociális

ellátás területén. Megszűnik az „Út a munkához”
program, helyette  „Új Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program” lett meghírdetve. Ez azt jelenti, hogy az

önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő

szervek mellett a kis és közepes vállalkozások is ré−

szesülhetnek a közfoglalkoztatási támogatásból.

2010. december 31−én megszűnik a közcélú foglal−

koztatás és a hagyományos értelemben vett közhasz−

nú munkavégzés. Helyettük komoly közösségi célok

megvalósítására lehet majd pályázni 4 és 8 órás

programszerű foglalkoztatásra, a mostanitól lényege−

sen kevesebb létszámmal. Megszűnik a rendelkezés−

re állási támogatás (RÁT), helyette a szociális hely−

zet alapján az önkormányzat bérpótló juttatást (BPJ)

állapíthat meg. Ez a juttatás azonban nem segély!

Csak azok kaphatják, akik megfelelnek az állam el−

várásainak: a munkaügyi kirendeltséggel együtt kell

működni, az általuk felajánlott munkát képzettségtől

függetlenül el kell vállalni, 2011−ben legalább 30

nap munkaviszonyt igazolni kell, és a juttatást igény−

lőnek rendben kell tartania saját lakókörnyezetét. Az

új közfoglalkoztatás várhatóan csak 2011. március 1−

jén indul be rendesen, és minden munkahelyre pá−

lyáznunk kell. Az átmeneti januári−februári időszak−

ban az önkormányzatnak maximum 5−6 ember fog−

lalkoztatására lesz csak lehetősége, mivel a Szeren−

csi Munkaügyi Kirendeltség kistérségi viszonylatban

csak 60 fős létszámra kapott engedélyt. Ez az állami−

lag elrendelt létszámleépítés sajnos rengeteg ember−

nek fog fájdalmat

okozni, de éppolyan

keserű annak is, aki−

nek végre kell hajtani.

Az átmeneti időszak−

ban azon fogunk dol−

gozni, hogy évközben

a lehető legtöbb ember

foglalkoztatását tudjuk

biztosítani. 

Közösségi élet

Szépen halad a műve−

lődési ház felújítása.

Folyik a tetőszerkezet

javítása, elkezdődött

az épület bővítése, a

nyílászárók cseréje, az

aljzatbetonozási mun−

kálatok. Remélem, a

közmeghallgatást −

melyen a falu sorsát

érintő kérdésekről, és a fentebb felsorolt témákról is

bővebben tudjuk majd tájékoztatni a Tisztelt Lakos−

ságot − már a felújított intézményben tudjuk megtar−

tani.

Megalakult az Ifjúsági Klub, mely ideiglenesen a

sportpálya öltözőjében kapott helyet, ott tartja ren−

dezvényeit. A művelődési ház felújítása után a már

működő Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel,

Énekkarral, Nyugdíjas Klubbal, Nyugdíjas  Dalos−

körrel együtt a jelenleginél jobb körülmények között

tarthatja majd összejöveteleit, rendezvényeit. 

Tisztelettel:

Erdei Sándor
polgármester

A kép a 2010−2014. képviselőtestület alakuló ülésének

napján készült.  Első sor: Vígh József, Erdei Sándor pol−

gármester, Tóth Sándorné, a választási bizottság elnöke,

Boros−Leskó Gézáné. Hátsó sor: Dr. Bazsó Áron jegyző,

Csehely Richárd, Tiszlavicz Csaba, Kocsis József, Dr.

Bazsó Péter alpolgármester 
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Nyugdíjas klub hírei

Az elmúlt időszak − nyugdíjasokat is érintő −

eseményei közül az alábbiakat emelném ki:

Szeptember 11−én részt vettünk az immár ha−

gyományossá vált „Nemzedékek Találkozója”

rendezvényen Tiszaújvárosban. A Városi

Sportcsarnokban megtartott egész napos ren−

dezvényen a Megyei Érdekvédelmi Szervezethez

tartozó nyugdíjas klubok művészei és művészeti

együttesei mutatták be produkcióikat. 

Október hónapban önkormányzati választások

voltak, melynek eredménye ismeretes. Ez úton

köszönöm mindazoknak a választóknak, akik

szavazatukkal megtiszteltek, egyben tájékoztatom

Önöket, hogy az első képviselői tiszteletdíjamból

befizettem a Megyei Érdekvédelmi Szervezet jövő

évi tagdíját, valamint 30 darab Nyugdíjasok Lapja

című újság éves előfizetését is rendeztem. 

November hónapban az energiatakarékos izzó−

csere program lebonyolítása vár ránk, amelynek

részleteiről minden pályázót értesíteni fogok. 

Boros−Leskó Gézáné

klubvezető

Tisztelt Prügyiek
Október 3−án önkormányzati választásokat tartot−

tunk, melynek eredményeként a Cigány

Kisebbségi Önkormányzat új elnököt és új

képviselőket is kapott. Ez úton szeretnénk

megköszönni a prügyi kisebbségnek, hogy biza−

lommal szavaztak ránk. Mindent meg fogunk tenni

azért, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. A

jövőben az iskolában az igazolatlan hiányzásokat

szeretnénk visszaszorítani, reméljük közösen

megoldást fogunk találni rá. Bizalommal fordul−

hatnak problémáik megoldására a CKÖ vala−

mennyi tagjához. 

Balogh János 

CKÖ elnök

Iskolai programok, 

rendezvények:

Szeptember:

− 1: Tanévnyitó 

Október:

− 15−16: 24 órás sportnap

− 21: Nők a munkaerőpiacon és a családban 

című előadás

− 23: Ünnepi műsor a forradalom emlékére

(lenti képünkön)
− 27: Petőfi − Kupa Teremlabdarúgó verseny,

Taktakenéz

− 28: Bábelőadás és kézműves foglalkozás

November:

− 1−5: Őszi szünet

− 12: Színházlátogatás a 4−6. osztályosok részére

− 25: SNI sportverseny 

Állatorvos elérhetőségei
dr. Liszkai Ferenc

3920 Tiszaladány Dózsa György út 10.

30/325−82−64;  47/352−352

Rendelési idő Tokaj, állatorvosi rendelő:

Hétfő−szerda−péntek: 17.00 − 19.00

téli időszakban 16.00 − 18.00
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Mindenekelőtt szeretnék néhány gondolatot leírni

egyesületünk szellemiségéről, az alapsza−

bályzatunkban lefektetettekből kivonatolva: Az

egyesületünk közhasznú szervezet, ami „politika−
mentes társadalmi közösségi kezdeményezés, célja
és feladatai teljesítése érdekében kész
együttműködni minden szervezettel, közösséggel,
amely illetve aki a közös célok elérésén
munkálkodik azzal, hogy szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi szolgáltatást nem
nyújt és közvetlen politikai tevékenységet nem foly−
tat.”
„Az egyesület tevékenysége nyilvános. A nyil−
vánossági követelmény megvalósul az által, hogy
az egyesületnek bárki a tagja lehet, illetve szolgál−
tatásaiból bárki részesülhet…”
E gondolatok szellemében tevékenykedünk és

odaadó, kitartó munkánk eredményeképpen a

nyárutó híradásai óta is néhány nagyon szép,

hangulatos és szívet melengető programon és

eseményen vettünk részt. Rendezvény naptárunk

szerinti eseményeknek csak az időjárás viszon−

tagságai szabtak határt. Mivel sok esővel áztatott

nappal és héttel köszöntött ránk az ősz, így a

„szabadtérre” tervezett programok csorbát

szenvedtek, de ami késik, az nem múlik, jó időben

bepótoljuk.

Egy gondolat erejéig vissza kell nyúlnunk az

augusztusi hónapra, ugyanis augusztus 19−én a

X. falunapi programon vettünk részt és nyújtot−

tunk sok segítséget. A kötelékünkbe tartozó Ügyes

kezek szakkörének volt köszönhető pl.: a hangu−

latos díszítés, tagjaink fogadták vendégeinket és

szintén mi vállaltuk a fellépő művészekkel a kap−

csolattartást és az ő kalauzolásukat. Énekkarunk

tagjai nagy örömmel és lelkesedéssel készültek fel

− Pereszlényi Judit szakmai vezetésével − közön−

ségük megelégedésére. Sokan gratulációkat és tet−

szésüket fejezték ki. Ismét bizonyítottak!

2010. szeptember 12−én Tállyán − Dallal az

emberek szívéhez címmel − dalos találkozó volt

megrendezve, amin énekkarunk szintén részt vett,

eleget téve egy szívélyes meghívásnak. E

találkozót egy − a népzenében és hangképzésben

elismert − szakmai zsűri is végig hallgatta, „kihe−

gyezett” fülekkel. A zsűritagoktól − értékelésükben

− jó tanácsot adó, dicsérő és elismerő szavakat

egyaránt hallhattunk. Szép emlékekkel és sok

tapasztalattal tértünk haza.

2010. szeptember 19−én a református templomunk

fennállásának 200. évfordulója és Móricz

Zsigmond templomunkban történő konfirmálásá−

nak emlékére lebonyolított megemlékezésen is

szolgálatkészen és nagy örömmel vett részt

énekkarunk.

A 2010−es évből még hátralévő néhány hét is

tevékenyen fog eltelni egyesületünk aktív tagjai

számára, hiszen előttünk állnak az adventi és a

karácsonyi ünnepek.

Az idén, december 19−én a Mindenki Karácsonyán

találkozhatunk majd, valamint Adventi szent−

misén, református templomunkban pedig a

Karácsonyi Istentiszteleten adunk ünnepi műsort.

Ezúton is ( de később plakátokon is ) szeretettel

hívunk és várunk minden kedves, velünk együtt

ünnepelni vágyót.

Programjainkkal egyelőre 2011. januárjáig látunk

előre, amikor ugyanis egy színházlátogatásra

utazunk Debrecenbe, a Csokonai Színházba.

Móricz Zsigmond: Úri Muri című művének szín−

padi változatát fogják elénk tárni a művészek.

Őszi híradásunk zárásaként egy verssel szeretnék

mindenkinek jó egészséget kívánni, aminek a

címe:                                                                   

Őszülő

Gesztenyegyűjtés idejére lehűlnek a reggelek,
Zsebbe bújik már a kezünk, ködsálakat tereget.
Még küzd a barna a zölddel, pirosodik a levél,
Darázsfelhő szőlőlét csapol, vackol a kisegér.

Füsttakarót húz a ház magára kémények alól.
Gőzparipája a nyárnak emlékkönyvbe lovagol.

Kontyából lefosztva, harasztcsizmába bújnak a fák,
Föld vállán őszre dől a Nap, elnyúlnak az éjszakák.

Csillaglegelőn sétál a Hold, fehér sarlót fogyaszt,
Hajnal bugyrosából a fákra harmatcseppet akaszt.
A patakok nem úsztak napsugárcsónakon az égbe.

S az ősz még inni ad, mielőtt bekísér a télbe.

Kilián Istvánné

az egyesület elnöke

PRÜGY Kulturális, Hagyományőrző és Honismereti Egyesület hírei
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Szociális Szolgáltató Központ

3925 Prügy, Petőfi út 39.

Tel: 47/572−026, 20/475−2324

Fax: 47/372−492

e−mail: pszszk@freemail.hu

EU ÉLELMISZERSEGÉLY

Intézményünk az év elején sikerrel pályázott a

Gyermekétkeztetési Alapítványnál az "EU

élelmiszersegély 2010" program keretében tartós

élelmiszerek kiosztására. Az első fordulóban a

nyár folyamán mintegy 14 tonna élelmiszert

tudtunk a közösség legrászorulóbb személyei

között kiosztani. A második fordulóban a

településünk részére megítélt támogatás 13,288

tonna, ebbe tartozik liszt, 4 tojásos tésztafélék,

instant tésztaétel, vaníliás karika, kukoricakon−

zerv. A tételek szállításának és kiosztásának

szervezése, a támogatottak körének meghatározása

még lapzártakor is folyik, de reméljük, Mikulás

tájékán minden létminimum közelében élőt,

kisnyugdíjast és hátrányos szociális helyzetű gyer−

meket sikerül támogatáshoz juttatni. A kiosztásra

intézményünkben kerül sor értesítés utáni szemé−

lyes átvétellel, illetve a nyugdíjasoknak házhoz

szállítással. 

SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK

Az önkormányzati fenntartású intézmények

életében mindig nagy jelentőségűek az

ellenőrzések. Mind az intézmény, mind a fenntartó

önkormányzat visszajelzést kap arra vonatkozóan,

hogy mik az adott szolgáltatás erősségei, mik a

hiányosságok, megfelel−e a működés a jogszabályi

feltételeknek, milyen a pénzgazdálkodás, tulaj−

donképpen milyen az intézményben folyó munka

színvonala. 

Az elmúlt tizenkét hónapban 9 ellenőrzésen esett

át a Szociális Szolgáltató Központ. Látogatást tett

a Magyar Államkincstár, az Állami

Számvevőszék, a Megyei Szociális és

Gyámhivatal, a Szerencsi Kistérségi Társulás és

több Megyei Módszertani Intézmény. Nagy

örömünkre és megnyugvásunkra szolgál, hogy a

bárhol előforduló apróbb adminisztrációs és jog−

szabály−értelmezésekből adódó problémáktól

eltekintve semmilyen hiba nem merült fel, sőt a

visszajelzésekből az derül ki, hogy némely hivatal

bátran ajánl bennünket tapasztalatcsere céljából

más hasonló profilú intézmény számára. A szemé−

lyi és tárgyi feltételek megfelelnek, a működést

meghatározó dokumentumokkal rendelkezünk, a

szolgáltatás jó szakmai színvonalon működik, az

intézménynek jó a szakmai kapcsolati hálója, az

állami normatíva igénylése és felhasználása átgon−

dolt és jogszerű. 

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Az Idősek Klubja európai színvonalú

körülmények között, térítési díj ellenében

lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra,

társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szük−

ségletek kielégítésére, napközbeni étkezésre, és

bőven ad lehetőséget a társas tevékenységekre.

Folyamatosan várjuk, és szívesen látjuk

intézményünkben az érdeklődőket, igénybevételi

szándékukat pedig örömmel vesszük. A szolgál−

tatás térítési díja 20 Ft/nap, ebbe az étkezésen

kívül minden szolgáltatási forma beletartozik. Az

intézmény 9.00 − 15.00 óra között tart nyitva, de

természetesen lehetőség van rövidebb idejű igény−

bevételre is; aki esetleg csak napi 30 percet vagy

1−2 órát szeretne a klubban tartózkodni, minden

gond nélkül megteheti. Aki az étkezést is igénybe

veszi, az óvoda étkezőjében fogyaszthatja el ebéd−

jét, aminek térítési díja 300 Ft/nap. Egyének vagy

kisebb csoportok, baráti társaságok jelentkezését

egyaránt várjuk.

Ifj. Erdei Sándor

intézményvezető

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI

PRÜGYI HÍRMONDÓ
Prügy község időszakos   információs   kiadványa

Kiadja:   Prügy Község  Önkormányzata 

Felelős kiadó: Erdei Sándor 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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Több éves hagyomány, hogy az óvoda szeptember

29−én Mihály napján vásárt rendez.

Óvodánkban a hagyományőrzés, a népszokások

felelevenítése szorosan összekapcsolódik egymás−

sal. Minden ilyen alkalmat hosszabb előkészület

előz meg. Éppen ez a tevékenykedés, készülődés,

tervezgetés teszi az ünnepeket, jeles napokat izgal−

massá, örömtelivé, amit együtt élünk át a gyerme−

kekkel.

Régen a nagyvárosokban vásárokat tartottak, s az

óriási sokadalomban mindenki tudta, mit,  hol ke−

ressen. A vásártér zsivaját már messziről lehetett

hallani. Mihály napján a gyerekeknek az udvaron

lehetőségük volt arra, hogy megtapasztalják a vá−

rosi hangulat adta jókedvet. A vásárt szorgos ké−

szülődés előzte meg. A gyerekek vásári kikiáltó−

kat, verseket tanultak, gesztenyét gyűjtögettek és

különböző portékákat készítettek az óvó nénik se−

gítségével. Az óvó nénik voltak az árusok. Minden

csoportnak volt egy asztala, ahol a gyerekek által

készített portékákat lehetett megvásárolni. Fizetni

gesztenyével kellett, melyet a jól elvégzett, mókás

ügyességi feladatok után kaptak a gyerekek. Nagy

örömmel keresgélték, gyűjtögették kis kosarukba a

vásárfiát, különböző portékákat, jóízű csemegét,

melyet délután haza is vihettek (Alábbi képünkön).
A vásári forgatagot a nagycsoportosok néptáncos

bemutatója tette még hangulatosabbá (fenti képün−
kön). Nagy örömöt jelent számunkra látni, hogy  a

gyerekek milyen jókedvűek, boldogok egy−egy

óvodai program megvalósulásakor, új játékok, fej−

lesztő eszközök használata közben. Mindezek a si−

keres IPR−es pályázatnak köszönhetőek.

Az IPR a halmozottan hátrányos helyzetű gyerme−

kek integrációs nevelését, megsegítését tűzte ki cé−

lul. Óvodánkban az IPR bevezetése azért volt fon−

tos, hogy az érintett gyerekek esélyegyenlőségét

elősegítsük. Korábbi pályázatoknak köszönhetően

minden csoportban számítógép van, melyet lelke−

sen használnak a gyerekek.A legtöbb halmozottan

hátrányos helyzetű gyermek az óvodában látott és

használt először számítógépet.

Színes, esztétikus fejlesztő eszközöket használhat−

nak a gyerekek és a pedagógusok az eredményes

fejlődés érdekében.

Modern ágyakon, kellemes tapintású, élénk színű

ágyneműben hajthatják álomra fejüket a gyerekek.

Bábozáshoz, dramatizáláshoz esztétikus, színes

bábok közül válogathatnak. Szerepjátékukhoz ide−

ális környezetet biztosít a babaszoba, mely gyö−

nyörű eszközökkel van felszerelve pl.: gáztűzhely,

polcos szekrény, asztalok, székek. A csoport mese−

kuckói sok szép színes mesekönyvvel bővültek.

E pályázat által lehetővé vált, hogy a gyerekek kul−

turált környezetben töltsék mindennapjaikat.

Karácsony közeledtével is színes programokkal

kedveskedünk a gyerekeknek és szüleiknek. De−

cember 6−án Mikulás ünnepséget szervezünk a Vi−

dám Vándorok  részvételével és sok−sok meglepe−

téssel, ajándékkal. A decemberi hónapban a nagy−

csoportos gyerekek a tokaji Paulai Ede színházban

az Óz a nagy varázsló című meseelőadást nézhetik

meg.

Karácsony közeledtével egy egész hetes programot

szervezünk, melyben lehetőség lesz karácsonyi

linzer−és mézeskalács sütésére, kókuszgolyó készí−

tésére. Fenyődíszeket és ajándékokat is készíthet−

nek a gyerekek szüleikkel együtt. A karácsonyi ké−

szülődés kiteljesedését a feldíszített karácsonyfa és

az ünnepség jelenti majd.

Ezek a programok lehetőséget adnak arra, hogy

gyerek−szülő−pedagógus jobban megismerjék egy−

mást, ami a jó kapcsolat alapja is.

Jánossy Andorné, Szabó Enikő

óvodapedagógusok

Mihály−napi vásár a Mesevár Óvodában
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PÁLYÁZATOK − PÁLYÁZATOK 

Egy iskola tárgyi és szakmai fejlesztéshez a mai vi−

lágban elengedhetetlen a különböző pályázatokban

való sikeres részvétel. Intézményünk vezetése és

tantestülete elkötelezett ebben. Sajnos a kiírt pályá−

zatokkal nem minden esetben tudjuk előtérbe he−

lyezni a szükséges vágyainkat, így a kiírásokhoz

igazítjuk ezt. Egy rövid összefoglalóban szeretném

tájékoztatni a község lakosságát a folyamatban lévő

projektekről.

Az intézmény teljes korszerűsítése mellett bővült az

iskola eszközparkja az ÉMOP, a TÁMOP és az in−

formatikai pályázatok keretében (új természettudo−

mányi, nyelvi labor, művészeti tanterem (játszó ud−

var), informatikai eszközök száma gyarapodott

(notebook, netbook, lézernyomtató, interaktív tábla,

tantárgyi programok, terem−felügyeleti szoftverek)

a következők szerint:

− ÉMOP − 4,8 millió forint

− TÁMOP − 3,6 millió forint

− Informatika pályázat keretében az elmúlt és a je−

lenlegi tanévben is 1−1 millió forintból bővíthetjük

eszközeinket.

Az intézménybe járó valamennyi tanuló azonos

eséllyel fér hozzá az intézmény eszközeihez, szol−

gáltatásokhoz a kommunikációs akadálymentesítés

is ezt segíti.

Az oktatási és kulturális miniszter 5/2010. (I. 29.)

OKM rendelete az esélyegyenlőséget szolgáló in−

tézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő

intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásá−

ról szóló pályázat keretében 8,2 millió forint áll az

intézmény rendelkezésére.

Korábban már tájékoztattuk Önöket arról, hogy a

TÁMOP 3.2.2. Észak Magyarországi − Régió pro−

jektiroda „Hálózati pontok és referencia intézmé−

nyek” Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai In−

tézmény programja keretében intézményünk refe−

rencia intézményi minősítésen vesz részt. Nagy

örömmel fogadtuk, hogy ezen minősítési folyamat

során intézményünk megfelelt a kívánt elvárások−

nak, mely vizsgálatot az Oktatási Minisztérium, az

Educatió Kht., a Heves és Borsod Megyei Pedagó−

gia Intézetek munkatársai folytattak le az iskolában.

A „Hálózati pont és referencia intézmény”−i tanúsít−

vány kiadáshoz az Oktatási Minisztérium elfogadó

nyilatkozatára és aláírására várunk. Ezen vizsgálat

keretében került sor a „Jó gyakorlatok” , minősíté−

sére is. A Takács Katalin, Szilágyi Péter és Szőke

Bertalan, valamint Berecz Károlyné, Ivánné

Tarnóczi Izabella és Baranyi István  kollégák által

elkészített − Víghné Rohály Erika szakmai vezető

és az intézmény vezetése által koordinált − projek−

tek szakmai dicséretet kaptak. Ezen „Jó gyakorlat”−

okat bárki megtekintheti a www.educatio.hu olda−

lán, a „Szolgáltatói kosár” linkre kattintva.

Az eddig is eredményesen működő esélyegyenlősé−

get segítő, felzárkóztatási lehetőséget biztosító fog−

lalkozásainkat (Útravaló pályázat, Czinka−Panna,

Arany János Tehetséggondozó Program) továbbra

is folytatjuk, illetve pályáztunk az új kiírásokra,

melynek eredményeiről reméljük hamarosan értesí−

tik az iskolánkat.

Tiszlavicz Csaba
igazgató

24 ÓRÁS SPORTNAP

Idén a régi hagyományokhoz visszatérve október

15−16−án ismét megrendeztük a 24 órás sportnapot

a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Pénteken

12.00 órakor az alsós tanulók bemelegítés után vág−

hattak neki a futásnak. Ezután az ügyességi verse−

nyek kezdődtek el. Akadálypályákon bizonyíthatták

a gyerekek az ügyességüket, majd labdás feladatok

következtek. A győztesek csokit kaptak. 15.00 óra−

kor a felsős tanulók vették birtokba az iskolát. A lá−

nyok a tornateremben labdajátékokat játszhattak,

illetve az osztályteremben pingpongozhattak. A fi−

úk kint a sportudvaron a focit választották. Tanár−

diák meccsek kerültek megrendezésre, ahol a taná−

rok nagy küzdelemben tudtak nyerni. 18.00 órától a

felnőttek kezdhették meg a sportolást reggel 7.00

óráig. A tornateremben főként röplabdát játszottak,

kint az udvaron villanyfényes focimeccsekre került

sor. A röplabda és a foci mellett a pingpong mecs−

csek is nagy csatákat hoztak. A sok elvesztett ener−

giát az estére elkészült kenyérlángossal pótolták a

sportolók. 

Szombat reggel 7.00 órától 11.00 óráig ismét a gye−

rekek jöhettek az iskolába mozogni. Minden tanulót

virslis reggelivel vártak a pedagógusok. A sportna−

pon belépőt szedtünk, a befolyt összeget az iskola

Diákönkormányzata kapta meg.

Köszönjük minden sportolónak, hogy a belépő

megvásárlásával támogatták az iskola Diákönkor−

mányzatát, és köszönjük szépen azoknak a vállalko−

zóknak a támogatását, akik hozzájárultak ajándéka−

ikkal a sportnap megrendezéséhez, utoljára, de nem

utolsó sorban a Községi Önkormányzat anyagi tá−

mogatásáért is hálásak vagyunk.

Móricz Zsigmond Általános Iskola hírei
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A 2010/2011−es tanévben 10. alkalommal ren−

deztük meg az ügyességi sportversenyt.

Hasonlóan az elmúlt évekhez, most is több iskolát

hívtunk meg körzetünkből a versenyre. Sajnos

ebben az évben kettő iskola nem tudott eljönni a

rendezvényre, így csak négy iskola képviseltette

magát. Résztvevő iskolák:

− Arany János Általános Iskola. Tiszalúc

− Petőfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz

− Mészáros Lőrinc Általános Iskola, Megyaszó

− Móricz Zsigmond Általános Iskola, Prügy.

Több olyan versenyző, tanuló volt, akik már az

előző versenyekről ismerték egymást.

A vetélkedő csapat − és egyéni versenyből állt. A

feladatokat már előzőleg elkészítettük és elküldtük

az iskoláknak. A csapatversenyt nagyon élvezték a

gyerekek, sportszerűen buzdították egymást és

ellenfeleiket. A feladatokat nagy kedvvel és

lelkesedéssel hajtották végre. Minden csapat ked−

vence a feladatok közül a várépítés volt.

Az egyéni versenyben 5−5 feladat szerepelt a

fiúknál és a lányoknál. A lányoknál a legnagyobb

sikert a kosárra dobás jelentette, míg a fiúknál az

erőnléti feladatok szerepeltek az első helyen. Az

eredményhirdetésen értékeltük a versenyt és a

gyerekek teljesítményét. A csapatverseny első

helyezettje serleget, érmet és oklevelet kapott, míg

a második és harmadik helyezett csapatok érem és

oklevéldíjazásban részesültek. A negyedik

helyezett csapat oklevelet kapott. Az egyéni

versenyben az első helyezett tanulók aranyérmet

kaptak.

A csapatverseny végeredménye: 1. Prügy, 2.

Taktakenéz, 3. Megyaszó, 4. Tiszalúc csapata

Nagyon örülünk, hogy ismét megendezhettük a

sportversenyt (jubilálhattunk). Köszönjük a B−A−Z

Megyei Sportszövetség anyagi támogatását.

Bízunk benne, hogy jövőre is megrendezésre

kerülhet a verseny, mert mind a gyerekeknek,

mind nekünk nagyon kellemesen és egészségesen

telt a délután.

Császár Zoltán
testnevelő

Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Sportversenye

Nemzeti ünnepünk 

− 1956. október 23.
Az 1956. október 23−ai forradalom és szabadságharc

54. évfordulójára emlékeztünk községünkben.

Az ünnepi műsort a Móricz Zsigmond Általános

Iskola 7. a és nyolcadik osztályos tanulói adták. A

gyerekek a szép szavalatok mellett két dalt is

elénekeltek Baranyi tanár úr gitárkíséretével.

Ünnepi beszédet Szilágyi Péter, az általános iskola

tanára mondott. Igei alapokon nyugvó beszédében

hangsúlyozta, hogy nagy tetteket, nemzeti gondola−

tokat, cselekedeteket csak szabad lelkű, felemelt fejű

nép vihet végbe.

Prügy község vegyeskarának  éneke színesítette az

ünnepi megemlékezést. A kórust Pereszlényi Judit,

iskolánk egykori diákja, ez időben tanítója vezette.

Az általános iskolás tanulókat Motkóné Nagy Erika,

Szendreiné Tóth Judit, Baranyi István és Szilágyi

Péter készítette fel az ünnepi műsorra.

TÁJÉKOZTATÓ
Észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket a  következő e−

mail címre tudják eljuttatni    a Prügyi  Hírmondóval 
kapcsolatban:   prugyihirmondo@freemail.hu 

A településünk  honlapcíme:  www.prugy.hu

ORVOSI RENDELÉSI IDŐK

Felnőtt háziorvos

Hétfőtől−péntekig: 8.00 − 10.30

Tel.:  372−006

Gyermek háziorvos

Hétfő: 9.00 − 11.00

Szerda: 9.00 − 11.00

Csütörtök: 11.00 − 13.00

Péntek: 11.00 − 13.00

Fogorvos

Hétfő−szerda: 12. 00 − 18. 00

Kedd−péntek: 7. 30 − 12. 30

Csütörtök: iskolafogászat

A győztes prügyi csapat
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SZÜLETETT GYERMEKEK:

2010. 06. 19. Fődi Kimberli

szülők: Lehóczki Anikó − 

Fődi Zsolt

2010. 06. 27. Vidorka Vivien

szülők: Gergely Ágnes − Vidorka Nándor

2010. 07. 02. Lengyel Dávid

szülők: Sápi Zsuzsa − Lengyel Róbert

2010. 08. 07. Kiss Dániel

szülők: Kiss Anna − Dávid Tamás

2010. 08. 27. Rontó Dávid

szülők: Rontó Mária Erika

2010. 09. 06. Tóth Veronika

szülők: Tóth Orsolya − Kiss Mihály

2010. 09. 24. Lakatos Brájen Milán

szülők: Lakatos Olga − Kiss Antal

2010. 10. 19. Kiss Brendon Roland

szülők: Balogh Bettina − Kiss Attila

2010. 10. 30. Bakos Virginia

szülők: Bakos Alexandra − Lakatos Sándor

2010. 10. 25. Kis Szimonetta

szülők: Bohács Anikó − Kis József

2010. 11. 05. Horváth Levente

szülők: Kiss Julianna − Horváth Levente

HÁZASSÁGKÖTÉS

Csontos Tibor − Kiss Éva

2010. 08. 14.

GYÁSZHÍREK

Fistroviczi Józsefné született: Kéri Piroska

1932. 09. 10. − 2010. 07. 11.

Balogh László

1958. 09. 29. − 2010. 08. 19.

Jakab Sándorné született:

Braczkó Erzsébet

1927. 10. 30. − 2010. 08. 25.

Fónyi Ödön Gyula

1942. 08. 31. − 2010. 09. 17.

Puhl János

1937. 12. 16. − 2010. 09. 17.

Urbán Andrásné született: Banók Erzsébet

1939. 05. 19. − 2010. 09. 17.

Erdős István

1930. 09. 27. − 2010. 11. 07.

Rontó Gyuláné született: Vaskó Julianna

1955. 01. 16. − 2010. 11. 13.

Tintér Elemér

1955.10.20. − 2010. 11. 13.

Református Egyház hírei
A prügyi Református templom elkorhadt toronyfeljárójá−

nak újjáépítési költségeihez a B.−A.−Z. Megyei Önkor−

mányzat 200.000.− forinttal járult hozzá. A feljáró

végleges elkészítése után kilátóhely kialakítását tervezi

az egyház, ahonnan látható lesz a Taktaköz, valamint a

Tisza egy része is.

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

Év végi bölcselet

„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!
Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak
majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel
mértek, olyannal fognak majd nektek is vissza−

mérni.” 

Biblia, Máté evangéliuma 7/1−3.
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2010. szeptember 19−én vasárnap délelőtt több mint

százan gyülekeztünk össze a prügyi református

templomban megtartott ünnepi istentiszteletre és

emléktábla−leleplezésre. Ilyenkor, minden év szep−

tember harmadik hétvégéjén Európa−szerte önkénte−

sek hívják fel az emberek figyelmét épített kulturális

örökségünk megőrzésének fontosságára. Az épített

kulturális örökség egyben szellemi kulturális örök−

séget is jelent. Ezért Prügyön is idén negyedik éve

hívjuk fel mindenki figyelmét az 1897−ben épült pa−

rasztházra, mint épített kulturális örökségünkre, s

Móricz Zsigmond szellemi hagyatékára.

Idén a megemlékezés fontosságát kiemelte az a tény,

hogy 200 éves az a prügyi református templom,

amelynek falai között konfirmált Móricz Zsigmond

1891 tavaszán. Az erről az eseményről szóló eredeti

dokumentumot a református parókián, másolatát a

Móricz Zsigmond Emlékházban őrizzük.

Néhány éve Nagy Károly nagytiszteletű úrral arról

beszélgettünk, hogy olyan emléktáblát kellene elhe−

lyezni a templomban, amely erre az eseményre em−

lékeztet. A szavakat tett követte. Tiszteletes úr a re−

formátus egyházon belül, én magam a Móricz Zsig−

mond Kulturális Egyesület elnökhelyetteseként vet−

tem kezembe a dolgok irányítását. Először is Dr.

Móricz Imre, Kolos Virág és Sáfránné Kolos Réka

erkölcsi támogatását kértük az emléktábla elhelyezé−

séhez. Ezt követően felkértük Petró Attila gávaven−

csellői kőfaragó mestert, hogy a Nyír−Márvány Kft.

nevű cégének műhelyében készítsék el az emléktáb−

lát. Petró Attila nagylelkűségét mutatja, hogy ingyen

felajánlotta a márványtábla elkészítését csakúgy,

mint tíz évvel ezelőtt a Móricz−ház emléktáblájának

elkészítésekor. Ezúton is hálás szívvel köszönjük fá−

radozását és felajánlását! 

Vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődött ünnepi isten−

tiszteletünk, melyen Nagy Károly nagytiszteletű úr

hirdette az igét a Jel. 2, 10. alapján. Ez az ige került

fel az emléktáblára is, melynek teljes szövege a kö−

vetkező:

EBBEN A TEMPLOMBAN KONFIRMÁLT MÓ−

RICZ ZSIGMOND 1891 TAVASZÁN.

„LÉGY HÍV MINDHALÁLIG, ÉS NÉKED ADOM

AZ ÉLETNEK KORONÁJÁT.”

(JEL. 2, 10.)

NAGY ÍRÓNK EMLÉKEZETÉNEK ÁLLÍTTAT−

TA A HÁLÁS UTÓKOR. A.D. MMX

Az istentisztelet után Szilágyi Péter, a prügyi Móricz

Zsigmond Általános Iskola tanára és a Móricz Zsig−

mond Emlékház vezetője nyitotta meg kulturális

rendezvényünket, majd Boros−Leskó Géza polgár−

mester úr köszöntötte vendégeinket, külön is kö−

szöntve Dr. Móricz Imrét, Kolos Virágot és Sáfrán−

né Kolos Rékát, akik nagy örömmel fogadták el

meghívásunkat.

Ezt követően Dr. Győri L. János tanár úr (Debrecen)

tartott előadást A reformátusság és a magyar iroda−

lom − különös tekintettel Móricz írói világára cím−

mel. 

A prügyi vegyeskar egy Móricz által gyűjtött, gyö−

nyörű szatmári népdalt énekelt el.

Ezután Dr. Baranyai Norbert tanár úr (Debrecen)

előadását hallgattuk meg, aki A zsoltáros hagyo−

mány Móricz Zsigmond Árvácska c. regényében

cím alapján beszélt az író egy konkrét regényéről. 

Ezt követően Móricz Zsigmond unokája, Kolos Vi−

rág, majd Dr. Móricz Imre, az író fia mondta el sze−

mélyes élményeit Móricz Zsigmondról. Az író prü−

gyi konfirmációjáról megemlékező emléktáblát a

Móricz−leszármazottak leplezték le. 

Ünnepi programunkat a Himnusz eléneklésével zár−

tuk. 

A templomból átmentünk a Móricz Zsigmond Álta−

lános Iskolába, ahol a prügyi asszonyok által megte−

rített asztalok vártak mindenkit egy kis vendégfoga−

dásra, kötetlen beszélgetésre. 

Ebéd után különös élmény volt a Móricz−leszárma−

zottakkal együtt megtekinteni a Móricz Zsigmond

Emlékház két állandó − néprajzi− és irodalomtörténe−

ti − kiállítását, s újra meghallgatni személyes élmé−

nyeiket, gondolataikat.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület mint egyik

fő szervező részéről Dr. János István elnök úr, Gaz−

dag Istvánné Magdika és Kiss Gyula tagtársaink vet−

tek részt a rendezvényen. Kulturális programunk

másik két szervezője a Prügyi Református Egyház−

község és a Móricz Zsigmond Emlékház volt. 

Végül hadd zárjam beszámolómat azzal a Móricz−

idézettel, amely a meghívónkon is szerepelt, és na−

gyon időszerű ma is:

"Új eszmékre van szükség, új ideálokra, új élet− és

világszemléletre: de mindenekfölött új lelkiségre. A

hangya tömérdek bukdácsolással jut előre, mert min−

den fűszál s minden kavics átláthatatlan akadály

előtte: az ember is csak akkor tud előremenni a kul−

túra útján, ha a mindennapi göröngyökön felül meg−

látja az örök szépet, az örök jót, az örök igazságot."

(Móricz Zsigmond: A magyar reformátusság mai re−

formációja − részlet, 1932)

Szilágyi Péter

Kulturális Örökség Napjai Prügyön


