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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Pontszerű fejlesztés Prügy községben a tele−
püléskép vonzerejének növeléséért”
ÉMOP−3.1.3/B−09−2010−0014

vetítés szerepének − környezetvédelem, egészség−
védelem, lokálpatriotizmus − erősítése, megfogal−
mazása az intézményre vonatkozó fenntartói elvá−
rásoknak és az intézmény által ellátandó feladatok−
PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
nak. Ezzel összhangban a település kulturális prog−
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
ramjai lebonyolításának színteret adó megkopott,
2011. március 7.
elöregedett művelődési ház épületét a mai kor kö−
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
vetelményeinek megfelelő funkciójú és műszaki
támogatás összege 96.018.250 Ft, melynek segítsé−
állapotú ingatlanná alakították át és a szükséges
gével megújulhatott Prügy település művelődési
funkciókkal bővítették. A fejlesztéssel lehetőség
háza.
nyílt a helyi infrastruktúra−ellátottság javítására, a
Prügy Községi Önkormányzat pályázó 2010. már−
település vonzerejének növelésére, az önkormány−
ciusában támogatást nyert „Kisléptékű település−
zati szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a lakos−
fejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére
ság elégedettségi szintjének emelésére, másrészről
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kis−
a korszerűsítéssel biztosították az intézményben az
térségekben)” projektje megvalósítására az
akadálymentes közlekedés feltételeit is.
ÉMOP−2009−3.1.3/B kiíráson.
A projekttel olyan kisléptékű településfejlesztési
Az önkormányzat helyi védettség alatt nem álló
lakossági igényt elégítettek ki, amely nem integ−
közművelődési funkciót ellátó épület (művelődési
rált, akcióterületi megközelítést igényelt, hanem a
ház) külső és belső felújítását, valamint kis mérté−
településkép vonzerejének növelése céljából loká−
kű bővítését valósította meg, illetve az épület fel−
lis fejlesztéssel volt megoldható, így növelhették a
újításához kapcsolódóan a közösségi közlekedést
lakosság elégedettségi szintjét.
szolgáló infrastruktúrát is fejlesztette parkolók és
A projekt eredményei: élhetőbb településkép kiala−
az épület körül járda létesítésével. Az épületben ta−
kulása; megfelelőbb életkörülmények mind a hely−
lálható egy 150 fő befogadására alkalmas színház−
ben élők, mind a településre érkezők számára; he−
terem, egy 50 fős házasságkötő terem, továbbá 3
lyi életlehetőségek bővülése; esélyegyenlőség
db irodahelység.
megteremtése. Az épített és tágabb lakókörnyezet
Az önkormányzat egyik fő feladata a közművelő−
kulturált átalakítása, fenntartása és hasznosítása a
dés biztosítása, amelyhez nélkülözhetetlen egy eu−
környezet védelmének is fontos eleme.
rópai színvonalú, minden igényt kielégítő infra−
struktúra, mint intézményfenntartó, célja pedig az
(Folytatás a 2. oldalon)
intézményei értékeinek a megőrzése, az értékköz−

2011. ÉVI MÁSODIK SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:
Önkormányzati hírek (1−3.) − Anyakönyvi hírek (3.) − Március 15. (4.) − Szociális
Szolgáltató Központ tájékoztatója (5.) − Művelődési ház avató (6.) − Móricz
Emlékház programjai (7.) − Óvodai hírek (8.) − Kulturális Hagyományőrző és
Honismereti Egyesület hírei (9.) − IPR programok (10.) − Képes hírcsokor (11.)
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(Folytatás az első oldalról)
PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
2011. március 7.
A korszerűsített ingatlant 2011. március 24−én 14.00
órakor adtuk át ünnepélyes keretek között. A ren−
dezvény meghívott vendége volt Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő úr is.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak−magyarországi Operatív Program keretében és
a NORDA Észak−Magyarországi Regionális Fejleszté−
si Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közre−
működő Szervezet segítségével, az Európai Unió tá−
mogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulhatott meg.
Erdei Sándor
polgármester

Prügy − Polgármesteri Hivatal −
Intézmények − Elérhetőségek
Telefonszámok (47) email cím:
Polgármeser

polgarmester@prugy.hu
572−318

Jegyző

jegyzo@prugy.hu
572−311

Központ

prugy@prugy.hu
572−313

Pénzügyi csoport

penzugy@prugy.hu
572−315

Igazgatási csoport igazgatas@prugy.hu
572−314
Adó, pénztár

ado@prugy.hu
572−316

Iskola

iskola@prugy.hu
372−009; 20/474−63−83

Óvoda

ovoda@prugy.hu
572−025; 372−547; 20/474−75−15

Szociális Sz. Központ
szockozpont@prugy.hu
572−026; 372−492; 20/475−23−24

PONTSZERŰ FEJLESZTÉS PRÜGY
KÖZSÉGBEN A TELEPÜLÉSKÉP
VONZEREJÉNEK NÖVELÉSÉÉRT
ÉMOP−3.1.3/B−09−2010−0014
Prügy Községi Önkormányzat 2010. már−
ciusában támogatást nyert az ÉMOP−2009−
3.1.3/B pályázati kiíráson. Az önkormányzat
helyi védettség alatt nem álló közművelődési
funkciót ellátó épület (Művelődési Ház) külső
és belső felújítását, valamint kis mértékű
bővítését valósította meg, illetve az épület
felújításához kapcsolódóan a közösségi
közlekedést szolgáló infrastruktúrát is
fejlesztette parkolók és az épület körül járda
létesítésével. Eredménye egy élhetőbb
településkép formálása. Márciusban került sor
az ingatlan ünnepélyes keretek közötti
átadására, mely eseményre a sajtó képviselői is
meghívást kaptak.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Észak−magyarországi Operatív Program
keretében és a NORDA Észak−magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet
segítségével valósulhatott meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj−
tott támogatás összege 96.018.250 Ft.
Kedvezményezett:
Prügy Községi Önkormányzat
3925 Prügy, Kossuth L. u. 3.
Közreműködő Szervezet:
NORDA Észak−magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu www.nfu.hu
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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Tisztelt Lakosság!
Az alábbiak alapján felhívjuk a bérpótló juttatásra
jogosult lakosok figyelmét Prügy Község Önkor−
mányzat Képviselőtestületének 9/2006. (VI. 30.)
számú rendeletének szabályaira:
Aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az a jogosult−
ság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének
rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakás−
ban egy−egy db szeméttároló edény elhelyezése és
rendeltetésszerű használata,
b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása,
különös tekintettel az esetlegesen ott található
szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű
használata, művelése,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy
méter széles területsávnak), áteresznek, vízelvezető
ároknak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő tel−
jes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét−
és gyommentesítése, hó eltakarítása, síkosság−
mentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak
szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű
használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar
rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése továbbá
a pázsit és gyomnövények rendszeres kaszálása
(szálmagasság a 20 cm−t ne haladja meg),
g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok
betartása.
A kérelmező köteles a felsorolt állapotot a jogosult−
ság megállapítását követően is fenntartani, illetve fel−
hívásra a lakókörnyezet rendben tartását 5 napon
belül teljesíteni.
A kötelezettségek teljesítését a képviselőtestület a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgon−
dozójának és a Települési Cigány Kisebbségi Önkor−
mányzat képviselőjének bevonásával ellenőrzi.
Aki a kötelezettségeknek − a felszólítás ellenére −
nem tesz eleget, a bérpótló juttatásra való jogo−
sultságát meg kell szüntetni.
Prügy, 2011. március 22.
Erdei Sándor
polgármester

Dr. Bazsó Áron
jegyző

Anyakönyvi híreink
SZÜLETÉSEK:
Bancsók Botond 2010. 11.19.
szülők: Mutila Marianna − Bancsók Nándor
Kiss Sándor Armandó 2010.12.16.
szülők: Kiss Katalin − Kiss Sándor
Rontó Rikárdó 2011.01.01.
szülők: Rontó Viola − Rontó László
Kormány Anna 2011.01.01.
szülők: Fehér Bernadett − Kormány József
Dávid Zsüliett 2011.01.05.
szülők: Bancsók Eszter − Dávid Sámuel
Damu Angelika 2011.01.16.
szülők: Damu Edina − Lehóczki Kálmán
Vadászi Ketrin 2011.01.17.
szülők: Kiss Ilona − Vadászi Kálmán
Bancsók Kimberli 2011.01.19.
szülők: Horváth Georgina − Bancsók Barna
Balogh Dominik 2011.03.08.
szülők: Rontó Izabella − Balogh Attila
Horváth Zsombor Bence 2011.03.22.
szülők: Lakatos Nikoletta − Horváth Géza
Kiss Zoltán Erik 2011.04.15.
szülők: Rontó Julianna − Kiss Zoltán
Bandzsók Milán 2011.04.18.
szülők: Kiss Brigitta − Bandzsók János
Kiss József 2011.05.11.
szülők: Kiss Krisztina − Kiss József
ELHALÁLOZTAK:
Barcsa István 1937.06.17. − 2010.12.03.
Motkó Lajosné született:
Béres Margit 1930.12.04. − 2011. 02.16.
Tóth Istvánné született:
Nagy Eszter 1945.09.22. − 2011.02.17.
Varga Mihályné született:
Fidrus Piroska 1923.07.12. − 2011.02.19.
Kovács Dezsőné született:
Csirke Irén 1927.03.01. − 2011.02.20.
Herman Jánosné született:
Kiss Margit 1929.06.23. − 2011.02.26.
Horváth Sándor 1946.02.07. − 2011.02.27.
Suhai Istvánné született:
Tóth Mária 1915.02.15. − 2011.03.28.
Kiss Ilona 1962.09.09. − 2011.04.20.
Hajdu Lajosné született:
Kornyik Mária 1928.09.30. − 2011.05.06.
Galambos Elemér1927.10.10. − 2011.05.13.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Kiss Sándor és Kiss Katalin
2011.01.20.
Dr. Fekete Ágnes és Dr. Szőke Péter
2011.05.07.
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Március 15
2011. március 14− én szélesre tárta kapuit a felújí−
tott Móricz Zsigmond Művelődési Ház a község
ünneplő lakosai előtt.
Az 1848 − 49 − es forradalom és szabadságharc
emléke előtt tisztelgett mindenki. Az ünnepi
megemlékezés nyitányaként elhangzott a Nemzeti
dal Tiszlavicz Csaba igazgató úr előadásában.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő Úr ünnepi
beszédében kiemelte, hogy a '48 − as ifjúság tenni
akarása, a kivívott társadalmi és politikai változá−
sok mennyire meghatározzák a mai napig a magyar
nép mentalitását, gondolkodását.
A Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjainak
színvonalas műsora, az iskola alsó tagozatos
kórusának bemutatkozása méltó módon emlékezett
meg a „nagy ősök szelleméről”. A műsor színpadra
állítását segítették Tóthné Bone Edit I., Szabóné
Drozda Orsolya, Pereszlényi Judit, Császár Zoltán
és Szőke Bertalan pedagógusok.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként községünk
kórusának előadásában ünnepi dalcsokrot hallhat−
tak az egybegyűltek.

Válogatás az iskolai
programokból:
CKÖ − hírei
2011.03.11. Szendrő, Cigány kulturális
seregszemle (Tánc I. hely, 2 fő vers − próza)
2011.03.17 Tokaj, színházlátogatás (31 fő)
2011.03.24. Móricz Zsigmond Művelődési
Ház átadó ünnepsége
2011.04.08. Szerencs, Szépkiejtési verseny
(12 fő)
2011.04.11. Tarcal, „Szomszédolás” vers −
és prózamondó verseny
2011. 04. 26. MÓRICZ − kupa
2011.05.03.
MGYLSZ
Kispályás
Labdarúgó Torna
2011.05.07.
MGYLSZ
Kispályás
Labdarúgó Torna

Tisztelt Prügyi Lakosok!
Örömmel közlöm Önökkel, hogy május 8−án megtar−
tottuk a jótékonysági majális napot, melyen 22 000,−
Ft−ot sikerült összegyűjteni. Ezt az összeget az
általános iskolás és az óvodás gyermekek részére
fogjuk felhasználni. Ezúton szeretném megköszönni
Erdei Sándor polgármester úrnak a lehetőséget, Dr.
Bazsó Áron jegyző úrnak pedig, hogy biztosította a
vaddisznó−pörkölthöz az alapanyagot, és mindazok−
nak, akik a jegy megvásárlásával támogatták ren−
dezvényünket. Külön köszönet a résztvevőknek, hogy
példás rendben sikerült a rendezvényt lebonyolítani.
Balogh János
CKÖ elnöke
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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
EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM
Településünk Önkormányzata a Gyermekétkezte−
tési Alapítvány 2010. évi, hátrányos helyzetű tele−
pülések rászoruló személyeinek támogatására kiírt
pályázatának második fordulójában 13.288 kg −
EU Élelmiszersegély programban támogatott − ga−
bona− és cukoralapú élelmiszert nyert. Az élelmi−
szer kiosztására a Gyermekétkeztetési Alapítvány
és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
közreműködésével került sor.
Településünk 1700 fő rászoruló hátrányos szociá−
lis helyzetű gyermek, kisnyugdíjas és létminimum
alatt vagy annak közelében élő személy részére pá−
lyázott, és nyert támogatást. A programban liszt, 4
tojásos tészta, instant tésztaétel, vaníliás karika,
kukoricakonzerv kiosztására voltunk jogosultak. A
támogatottak körének pontos meghatározását, az
adminisztrációs munkát és a kiosztást a Szociális

Szolgáltató Központ koordinálásával az önkor−
mányzat intézményeinek dolgozói közösen végez−
ték. A helyszínre szállítás költségeit az önkor−
mányzat fedezte. Ezúton köszönjük meg a GYEA
és az MVH támogatását! Köszönjük továbbá az
önkormányzat mindennemű segítségét, és a kiosz−
tásban résztvevő összes dolgozó precíz és áldoza−
tos munkáját!

GYŰJTÉSI AKCIÓ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy in−
tézményünk gyűjtési akciót szervez. Használaton
kívül helyezett, de még működőképes háztartási
eszközök (mosógép, centrifuga, hűtő, elektromos
készülékek, stb.) és bútorok (heverő, szekrény,
asztal, szék, szőnyeg, stb.) felajánlását várjuk, me−
lyeket később egy előre meghatározott szempont−
rendszer alapján osztunk szét. A felajánlásokat iro−
dánkban fogadjuk, de szükség esetén, előzetes
egyeztetés után a lakásról történő elszállítás is
megoldható. Bővebb információ intézményünk el−
érhetőségein kérhető.
Erdei Sándor
központ vezető

TÁJÉKOZTATÓ

PRÜGYI HÍRMONDÓ

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

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!

Okosság
„Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem
találkoztam olyannal, akinek nincs lába.”
Perzsa közmondás
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MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁTADÓ
ÜNNEPSÉG

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.”
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom)
Mi vendégek úgy éreztük Prügyön, hogy az itt élő
emberek − felnőttek és gyerekek − nagy örömmel
készültek a kis falujuk művelődési házának
ünnepélyes átadására. Ezt sugározta műsoruk
mindegyik száma: a kis óvodások játékos tánca,
az iskolások csodálatos néptánca és prózai
előadása, a továbbtanuló és már diplomát szerzett
fiatalok művészi szintű fellépése, a felnőtt vegyes
kar dalai. Mindannyian nagy tapssal köszöntük
meg azt a felemelő élményt, kiemelkedő műsort,
aminek részesei lehettünk ezen a napon. Büszkék
lehetnek a település lakói az óvodájukra,
iskolájukra, az önkormányzatukra és az ott dolgo−
zókra, ahogyan a szépen felújított, modern
művelődési házukra is.
…egy vendég…

Anyák napja az óvodában
2011. május 2−tól május 6−ig minden csoportban
megtartottuk az anyák napi ünnepséget. Ez azért
történt így, hogy a több testvérpár anyukája minden
gyermeke köszöntésén részt vehessen. Az ünnep−
séget megelőzte az ajándékkészítés, melyen öröm−
mel és szeretettel vettek részt a gyerekek. Ennek
irányítása az óvodapedagógusok és a dajkák
részvételével történt.
Öt csoportban 1−1 nap eltolódással 13 órától zajlott
az édesanyák és nagymamák köszöntése. A szülők
meghatottan és elérzékenyülten figyelték gyer−
mekeiket. A műsorok színvonalasak voltak. Az
előadás végén az óvodások egy−egy szál virággal
és az elkészített ajándékokkal köszöntötték az
anyukákat.

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 visszamérni.”
Biblia, Máté evangéliuma 7/1−3.
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A Móricz Zsigmond Emlékház
TISZTELT PRÜGYI OLVASÓINK!
tervezett programjai
Szeretnék beszámolni önöknek azokról az eseményekről,

Ezúton értesítjük kedves látogatóinkat, a
falubeli érdeklődőket, hogy a Móricz
Zsigmond Emlékház idén is csatlakozni
kíván a Múzeumok éjszakája és a Kultu−
rális Örökség Napjai országos progra−
mokhoz.
A Múzeumok éjszakája program időpont−
ja: 2011. június 18. (szombat este)
A Kulturális Örökség Napjai időpontja:
2011. szeptember 17−18. (szombat−vasár−
nap)
Ezekre a kulturális rendezvényekre idén
is igyekszünk érdekes és gazdag progra−
mokat szervezni.
Értesítjük továbbá látogatóinkat, hogy a
Prügy Községi Önkormányzat mint a Mó−
ricz Zsigmond Emlékház fenntartója
újabb pályázatot nyert az emlékház láto−
gatóbarát környezetének kialakítására. A
tavasz folyamán lehetőség nyílik arra,
hogy az emlékház mellett, a Móricz−sé−
tány egy részében a Móricz−házhoz ha−
sonló stílusú gondnoki házat építsünk. Ez
egy irodát foglal majd magába, mely aján−
déktárgyaink árusítására is alkalmas lesz,
valamint vizesblokkot női, férfi és moz−
gáskorlátozott látogatóink számára.
Egy szabadtéri kemence is épül a házhoz,
mely reményeink szerint az emlékházhoz
kötődő gazdagabb, színesebb, változato−
sabb szabadtéri közösségi programoknak
szolgál majd helyszínéül.
Ennek az épületnek az átadására remény−
ség szerint valamikor a nyár folyamán ke−
rül majd sor.
Köszönjük fáradozását és segítségét azok−
nak a prügyieknek, akik eddig is részt vet−
tek programjainkon, hiszen szívükön vi−
selik az emlékház sorsát. Azokat is szíve−
sen várjuk rendezvényeinkre, akik eddig
még nem jutottak el hozzánk! A Móricz
Zsigmond Emlékház nemcsak építészeti
műemlék és irodalomtörténeti kultusz−
hely, hanem közösségi tér is, ami a miénk.
Vegyük birtokba!
Tisztelettel:
Szilágyi Péter

melyek mutatják, hogy hagyományainkat méltóan visszük
tovább, nem hagyjuk feledésbe merülni a cigány kultúrán−
kat, a zenét és a táncot, a verset és prózamondást. Általá−
nos iskolásokból álló gyerekekkel nagyszerű tánccsopor−
tot hoztunk létre, „Nyíló rózsák” néven. Boldván a kistér−
ségi roma kultúra napján szép bemutatóval arattunk tet−
szést, a Boldva−völgyi Szendrőben is sikerrel szerepel−
tünk, ahol első helyezettek lettünk és Szerencsen a roma
fesztiválon is nagyon ügyesen léptek fel gyermekeink,
akikre legyünk büszkék. (Horváth Adrienn, Horváth He−
léna, Horváth Tímea, Lehóczki Annamária, Bancsók La−
ura, Vadászi Krisztina, Kiss Julianna)
Tisztelettel:
Horváth Zsolt
(roma mentor)

Képünk Szerencsen a roma fesztiválon készült

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

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
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Események a Mesevár Napközi Otthonos Óvodában
Óvodánkban hagyományként ápoljuk a farsangot,
ami vízkereszttől hamvazószerdáig tart.
2011. február 18−án a Mesevár Óvodában farsangi
mulatságot rendeztünk. Ezt a jeles ünnepet több he−
ti készülődés előzi meg. A csoportszobákat, folyó−
sokat a közösen festett képekkel, dekorációs anya−
gokkal díszítettük. Az óvó nénik és a gyerekek
együtt készítették el a színes szemüvegeket, álarco−
kat. A tevékenységek közben farsangi verseket,
mondókákat, dalokat, énekelgettünk, mondogat−
tunk. A farsang utolsó napját−amit a gyerekek már
nagyon vártak−jelmezbe öltözéssel, tánccal, móká−
zással, ügyességi játékokkal tettünk színesebbé.
Nevelőmunkák során fontosnak tartjuk azt, hogy az
óvodából iskolába való átmenet minél könnyebben
történjen a gyermekek számára. Ennek érdekében
folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő és −
megtartó kapcsolatra törekszünk.
A Mesevár Óvodában 2011. február első hetében a
tanító nénik meglátogatták a nagy csoportos − isko−
lába készülő gyerekeket. A pedagógusok egy
komplex foglalkozást láttak, melyben a gyerekek
játékos feladatokat végeztek a matematika, ének−
zene, környezeti− és irodalmi nevelés területéről. A
tanító néniknek és a leendő elsősöknek alkalmuk
nyílt barátkozásra, ismerkedésre.
Február végén és március elején nyílt napot tartot−
tunk a szülők részére. E napon az érdeklődő szülők
megnézhették − a középső, vegyes I, vegyes II és a
nagycsoportban − gyermekeiket óvodai játék és
foglalkozás közben. Módszereket, játékötleteket
kaphattak a szabadidő hasznos eltöltésére. Kedvük
szerint bekapcsolódhattak a játékokba, vizuális te−
vékenységekbe. A gyerekek−a farsang és a nyílt na−
pok után−az 1848−as forradalom és szabadságharc
megünneplésére készülődtek. Verseket tanítottunk,
képeket nézegettünk, történeket meséltünk híres
személyiségekről, a huszárokról, zászlókat, kokár−
dákat festettünk, csákót hajtogattunk. A feldíszített
aulában együtt emlékeztünk a szabadság és forra−
dalom napjára.
Március 21−én zenés mulatságtól volt hangos az
óvoda. Megérkezett Sanyi bohóc és barátja Cini
(felső képünkön). A zenebohócok dalokkal és meg−
zenésített versekkel tették még vidámabbá a gyere−
kek életét. Sanyi bohóc gitározott és zsonglőr mu−
tatványokkal káprázatta el a gyerekeket. Cini bo−
hóc a hegedű kellemes hangjával ismertette meg
őket. A gyerekek jókedvűen énekeltek, tapsoltak és

a műsor végén a zenevonatba is beszálltak az óvó
nénikkel együtt.
Középsős és nagycsoportos óvodásaink között van−
nak olyan tehetségek, akik nagyon szeretnek raj−
zolni. Piroska óvó néni segítségével, irányításával−
ezek a gyerekek a „Húsvét a Lidl−lel” című rajzpá−
lyázatra készítettek néhány húsvéti témájú zsírkré−
ta rajzot. A nyertesek állatkerti kiránduláson vehet−
nek részt.
A Mesevár óvodásai újra gyűjtik a delikát8 vonal−
kódokat, kiürült tasakokat. A delikát8 „főzzön ját−
szóteret” program lehetővé teszi, hogy a nyertes te−
lepüléseken egy teljesen új, modern játszótér épül−
jön, illetve egy már meglévő megújuljon. Aki segí−
teni szeretne a meglévő játszótér megújulásán, az
hozza be az óvodába a delikát8 vonalkódját vagy
tasakját. Minden vonalkód számít, mert csak össze−
fogással tudunk nyerni. Köszönünk minden kicsi,
(akár 75 grammos−tól 1 kg−ig) segítséget a prügyi
óvoda gyermekeinek nevében.
Mesevár Óvodánk színes programokkal és szeretet−
tel várja leendő óvodásait!

Prügyi Hírmondó

9

PRÜGY Kulturális, Hagyományőrző és Honismereti Egyesület hírei
Legutóbbi híradásunk, egyesületünk életéből 2010
novemberében történt. Így a tavalyi év utolsó hó−
napjában, decemberben történtekkel kezdeném az
idei év első jelentkezését.
Az adventi időszakban lebonyolított „Mindenki
karácsonya” rendezvény szépen, meghitten telt el,
amire az egyesületünk kötelékébe tartozó Ügyes
kezek szakköre készített gyönyörű adventi koszo−
rút és az egyesületünk másik büszkesége − az
énekkar nyújtott szívet melengető élményt műso−
rukkal. Tagjaink gyermekei pedig szép verssorok−
kal tették még színesebbé ünneplésünket.
December 25−e délutánján Karácsonyi istentiszte−
leten és este karácsonyi szentmisén templomaink−
ban tettük meghitté az ünnepet. A hagyományokat
felelevenítve, szolgálatunkkal méltón búcsúztat−
tuk el a 2010−es évet.
Az új évet új tervekkel, új reményekkel és új prog−
ramok megszervezésével kezdtük el, s máris ránk
köszöntött a tavasz és egyszer csak azt vettük ész−
re, ( persze szorgalmas, kitartó munka eredménye−
képpen) hogy énekkarunk is színesíti a helyi már−
cius 15−ei nemzeti ünnepi műsort.
Tíz nappal későbbre pedig a felújított Móricz
Zsigmond Művelődési Ház átadó ünnepségére ka−
pott meghívást énekkarunk. Szívesen tettek eleget
a felkérésnek, az énekkar szakmai vezetője és tag−
jai egyaránt lelkesen készültek fel és izgatottan ad−
ták elő szép műsorukat, az új impozáns épületben.
Ünnepléseink közepette elkészítette egyesületünk
vezetősége a 2011. évre szóló programtervét, amit
a 2011. évi rendes éves közgyűlésen, március 30−
án a szavazati joggal rendelkező tagok elfogadtak
és megszavaztak. Sok szép és hasznos program−
ban lesz része tagjainknak és a hozzánk csatlako−
zóknak 2011−ben is.
Terveink között szerepel Tokaj borvidéki túrától,
testvértelepülésünk meglátogatásán át, fotókiállí−
tásig sok−sok minden.
Közeleg az ideje a IV. Kórustalálkozónak, aminek
a gördülékeny lebonyolításához óriási összefogás−
ra és sok−sok segítségre van szükség.
Az eddigi tapasztalataink alapján − örömünkre
szolgál, hogy e rendezvény az, amikor biztosan
nincs hiány jóindulatból, az emberek egymás irán−
ti szeretetéből, a tettrekészségből. Az egyesüle−
tünk és a község apraja−nagyja teszi e napba áldo−
zatos munkáját.

Tervezünk horgolt kézimunkákból egy igényes ki−
állítást − ehhez is kérünk majd segítséget, ugyanis
egy több generáció keze munkáját szeretnénk az
érdeklődők elé tárni.
Ez évben is tervezzük, hogy részesei leszünk a
Nemzedékek Találkozójának, a Kulturális Örök−
ségünk Napjának valamint szívesen nyújtunk se−
gítséget a Múzeumok éjszakája megszervezésénél
és lebonyolításában.
Mindig felemelő érzéssel tölt el, amikor a Nyugdí−
jas klub rendezvényein együtt lehetek, lehetünk a
klub tagjaival. Programjaik az idén is színesnek és
változatosnak ígérkeznek:
− megyei és regionális nótaversenyek
− színjátszó csoportok találkozója.
Garantáltan színvonalas előadások szem−és fülta−
núi lehetnek azok, akik velük tartanak.
Egyesületünk támogatását és együttműködésünket
a Nyugdíjas klub tagjai biztosan élvezhetik.
A 2011−es évben − terveink szerint − Karácsonyi
vásárt tartunk, amire az Ügyes kezek szakkör régi
és új tagjai már hónapokkal előbb elkezdik a fel−
készülést. Az ő szorgos kezeik nyomán jön létre a
„vásárfia” és így tudjuk lebonyolítani a karácsonyi
vásárt, érdeklődőink és vásárlóink örömére.
Az éppen aktuális programjainkról hírt adunk szó−
ban és tájékoztatást nyújtunk plakátokon, így min−
den érdeklődő felé eljut majd az információ.
Örömmel tudatom, hogy az elmúlt év során 20 fő−
vel bővült taglétszámunk. Az új tagokat ezúton is
üdvözlöm egyesületünkben.
Híradásunk zárásaként pedig mind a régi, mind az
új tagoknak és minden olvasónknak kívánok jó
egészséget, egy tavaszi idézettel:

„Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a húsvét is közeleg.”
(Devecsery László nyomán)

Kilián Istvánné
az egyesület elnöke
Prügy, 2011. április
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Képek az iskolai IPR programokról
A magyar kultúra napja

Projektnap

A magyar kultúra napja nemzeti Himnuszunk születés−
napja. 1989 óta ünnepeljük minden évben január 22−én.
Az idén az irodalmi évfordulókat áttekintve a gyer−
mekirodalom jegyében emlékeztünk meg e jeles napról
január 21−én az iskolában. Elhangzott Lázár Ervin: A
Kék meg a Sárga és Fehér Klára: A csodálatos radírgumi
című írása, valamint Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán,
Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály egy−egy
verse. Fehér Klára: Mi szemüvegesek című regényének
részletével zártuk megemlékezésünket, ami kicsiknek és
nagyoknak egyaránt jó szórakozást jelentett.
Köszönet a szereplésért az ötödikes és nyolcadikos
tanulóknak!

Mindengyereklakjonjol.hu
Mindengyereklakjonjol.hu program eljutott Prügyre is,
aminek nagyon örültünk. Amint láttunk a Tv−ben, a Való
Világ szereplői gyűjtötték a szegény sorsú családok
részére az adományokat. Prügyön 210 család számára
juttattak vetőmagokat, amelynek feltétele a kertek rend−
betétele. Ez biztosítja egy család részére a zöldség szük−
ségleteit a nyár folyamán.
Köszönjük a Cigány Kisebbség Önkormányzatnak és
mindazoknak, akik segítették a szervezést, a szétosztást.
Külön köszönet kapcsolattartónak, Dr. Bazsó Áron
jegyző úrnak.

Bábszínház

Integrációs Pedagógiai Rendszer − IPR az
óvodánkban, iskolánkban

Projektnap

Játszóház

Az IPR program a halmozottan hátrányos helyzetű gyer−
mekek esélykülönbségének kiegyenlítését hivatott
érvényesíteni településünkön a pedagógiai gyakorlatban.
Ezen nevelés−oktatás során helyenként többségében roma
gyermekek nevelése, oktatása a többségi gyermekekkel,
tanulókkal egy osztályban, csoportban történik. A
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, különböző
nevelési igényű tanulók oktatása−nevelése szinte
„megköveteli” az alternatív pedagógiai módszerek alkal−
mazását, mely adaptációjának az iskola minden egyes
tanulója hasznát veszi.
Az IPR intézményi adaptációja és működtetése
intézményfejlesztést, képességek fejlettségéből adódó
hátrányok ellensúlyozását célzó nevelő−oktató
tevékenységet, pedagógiai fejlesztést jelent, amely a
hatékony együttnevelés során a szociális környezetből és
a hátránykompenzációs igényeit figyelembe véve, ahhoz
kiválasztva a megfelelő fejlesztő hatású tartalmat, szín−
tereket, eszközöket és módszereket. Mindez új alapokra
helyezve valósítható meg, egyénre szabottan, az egyén
hátránykompenzációs igényeit figyelembe véve, ahhoz
kiválasztva a megfelelő fejlesztő hatású tartalmat, szín−
tereket, eszközöket és módszereket.
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Képes hírcsokor

Országos szemétgyűjtési akció

Móricz−Kupa: a győztes prügyi csapat

Családihét az iskolában

Egészséghét az iskolában

Vox Antiqua Kamarakórus
Prügyön
Prügyre látogatott Debrecenből a Vox Antiqua
Kamarakórus 2011. május 7−én. Az együttesünk
10 éve működik együtt. Számos hazai, illetve
nemzetközi versenyen szerepeltünk már sikere−
sen. Idén júniusban a Pécsi Nemzetközi
Kórusversenyen állunk újra zsűri elé. A meg−
mérettetésre összeállított repertoárt hallhatta a
prügyi közönség. Műsorunkban külföldi és
hazai zeneszerzők művei egyaránt fölcsendül−
tek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Prügy
Község
Önkormányzatának,
a
vendéglátást biztosító lelkes önkénteseknek,
valamint azoknak, akik jelenlétükkel megtisztel−
tek bennünket.
Pereszlényi Judit
szervező

12

Prügyi Hírmondó

Emlékképek az elmúlt évekből

Mikulás klubdélután 2002.

Táncosaink Szerencsen 2004.

Nemzetközi gyermeknapon Szomotorban 2005.

Ügyes kezek 2006.

X. Móricz Nap vendégei 2005.

Ballagók 2006.

Prügy − Taktaszada mérkőzés 2006.

Futball szurkolók 2006.

