PRÜGYI
HÍRMONDÓ
3.szám

Tisztelt Prügyiek!
Államalapító, országépítő Szent István ünnepén felavattuk községünk új óvodáját. Az ünnepségen részt vevő
közönség, az óvoda leendő lakói - a gyerekek - , azok szülei örömmel szemlélték meg a XXI. század minden
igényét és előírásait teljesítő, a legifjabb nemzedék első közösségi létének helyt adó új létesítményünket. Az
ünnepségen elmondtam, most csak megismétlem: kaptunk sok dicséretet és sok kritikát is.
Dicséretet, amiért egy szép új épülettel gazdagítottuk településünket. Dicséretet közoktatási szakemberektől,
amiért minden három éves gyermeket szeretnénk óvodásként bevonni a közösségi életbe, biztosítva így részükre az esélyegyenlőség lehetőségét, s megkönnyítve az alsó tagozatos pedagógusok munkáját.
Dicséretet, a hely kijelöléséért, mert a nyugodt nevelőmunka érdekében kizárjuk az utca zaját. Kritikát, amiért
egy ilyen szép épületet úgymond eldugtunk.
Ott is elmondtam: nem mutogatni, hanem élettel megtölteni szeretnénk az új óvodát.
Ugyanakkor, hogy ne csak a legfiatalabbaknak, hanem az idősebbeknek is legyen közösségi épülete, ahol kulturáltan le lehet ülni egy jót beszélgetni, tévézni, sakkozni, egy meleg ételt megenni, orvosi, jogi, egyéb tanácsokat meghallgatni, stb., a régi épület nagy részének lebontásával a megmaradó rész hasonló stílusú felújításával láthatóbbá is tesszük az óvodát.
Elképzelésünk, tervünk, beadott pályázatunk van, csak idő és pénz kérdése a megvalósítás. A pénzzel kapcsolatban szirénhangok is megszólaltak, „százmilliós adósságról, az önkormányzat csődjéről” hallani hangokat.
Önkormányzatunk mint mindig, most is csak akkor indította a beruházást, amikor a pénzügyi háttér biztosítva
volt. Négy pályázatot adtunk be, s országgyűlési képviselőnk Szabó György eredményes közreműködésének
köszönhetően a beruházási költség több mint nyolcvan százalékát sikerült megnyerni.
Húszmilliós fejlesztési célú hitelszerződést kötöttünk az OTP-vel, melyből tizenöt-milliót vettünk igénybe, minél az elnyert támogatásokból tizenhét-milliót csak jövő évben kapunk meg. Nem akartuk az átadást emiatt jövőre elcsúsztatni, ugyanakkor intézményeink biztonságos működéséről, a bérek és szociális juttatások időbeni
kifizetéséről és községünk más irányú fejlesztéséről (pl. buszmegállók építése) sem kívántunk lemondani.
Mindezek leírására az inspirált, hogy megnyugtassam a „sziréneket”, az önkormányzat gazdálkodása rendben
van, mindenki hiánytalanul és időben megkapja járandóságát.
Erdei Sándor
polgármester

RENDŐRSÉGI HÍREK
Az elmúlt két hónap leforgása alatt községünkben - emberi mulasztás miatt – több koccanásos illetve egy súlyos közúti baleset történt.
Ezért felhívjuk a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy ne hagyják figyelmen kívül a KRESZ táblák jelzéseit, és az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek.
Fokozottan ügyeljenek a járművezetők az óvoda és iskola környékén, betartva a 30 km-es kötelező sebesség
betartó táblát.
A közbiztonság helyzete javulni látszik az utóbbi időben a polgárőrök és a körzeti megbízottak közös munkájának köszönhetően.
Községünkben más említésre méltó esemény nem történt.

Tájékoztató a helyi állattartás szabályairól
Prügy Község Önkormányzata 2004. április 29-én fogadta el 7/2004.(IV. 30.)Ör. rendeletét az állattartásról.
A jogszabály hatálya Prügy község közigazgatási területére, az úgynevezett kisüzemi-, illetve az eb, macska és kedvtelésből tartott
állattartásra terjed ki.
Állat kizárólag a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható.
Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros
rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.
Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása
érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
Állat közterületen még ideiglenesen sem tartható, ott nem legeltethető.
Prügy község közigazgatási területén az egylakásos kertes családi házak udvarán az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb 2
db eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.
Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarán lakásonként 1 db eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.
Az ebeket gazdáik úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen – hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a
saját költségére magánállatorvossal veszettség ellen beoltatni.
Aki az állattartásra vonatkozó szabályokat megszegi szabálysértést követ el, melyért 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

VÉDŐOLTÁSI PROGRAM
A körzeti védőnők értesítik a szülőket, és gyermekeiket, hogy kötelező védőoltásban részesülnek a következő tanulók:
6. osztály: 1993. június 1.-1994. május 31.
között születettek
DI-TE /diphteria – tetanusz ellen/
Időpontja: 2005. szeptember hónapban
MMR /kanyaró ellen/
Időpontja: 2005. október hónapban

8. osztály: 1991. június 1.-1992. május 31.
között születettek/
HEPATITIS „B” ellen
Időpontja: 1. rész 2005. szeptember hónapban
2. rész 2006. március hónapban

Egy örömteli nap
Birtokba vettük a Mesevár Napköziotthonos Óvodát
A prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda ünnepélyes átadására 2005. augusztus 19-én rendhagyó módon a
falunap alkalmával került sor.
Ez a nap, úgy gondolom különösen meghatározó volt településünk életében.
Azt hiszem, nagyon hálás feladat óvodát avatni, hiszen az óvoda mint jelkép mint szimbólum a gyermekhez
kötődik.
A csodálatos külső is mutatja, hogy egy ilyen intézmény légköre, hangulata olyan, hogy az csak jó, csak szép
lehet.
Az óvoda udvarán tartott ünnepséget Erdei Sándor Polgármester Úr nyitotta meg. Köszönetet mondott mindazoknak, akik szerepet játszottak abban, hogy ez a nagyszabású beruházás megvalósulhatott.
Ezt követően az óvodás gyermekek ünnepi műsorára került sor, melyet nagy gonddal és szerető odafigyeléssel
adtak elő. (Felkészítő óvodapedagógusaink: Garay Lászlóné, Zavodnyik Erika, Szabó Enikő, Demeter
Sándorné)
Az átadási ünnepségen jelen volt és beszédet mondott országgyűlési képviselőnk Dr. Szabó György Úr, aki
nagyon sokat talpalt, tett azért, hogy ez a korszerű épület elkészülhetett.
Mielőtt átvágta a nemzeti színű szalagot, megjegyezte: „a szülőföld szeretete nyilvánult meg a prügyiek részéről akkor, amikor elhatározták az építmény megvalósítását. Egészen biztos vagyok abban, hogy az ország
egyik legszebb óvodáját avatjuk most. Itt valóban a második otthonukban érezhetik magukat a gyerekek, de a
dogozók is,” – mondta.
Az eseményen jelen volt az egyházak részéről Tóth László katolikus kanonok, illetve Nagy Károly református
lelkész, akik megszentelték, illetve megáldották az épületet, valamint az új kenyeret.
Ezen ünnepség keretében került átadásra a „Prügy Községért Kitüntető Díj”.
A hosszú nyári szünet után a gyermekek mosolygó arccal és elégedetten érkeztek új birodalmukba.
Hamar feltalálták magukat és jókedvűen töltik mindennapjaikat.
Mindnyájan igyekszünk az intézményt megtölteni azzal a szellemiséggel, azzal a kacajjal, gyermekzsivajgással, amivel ez együtt jár, s azzal az óvónői gondoskodással, amely az intézmény létét adja.
Én azt kívánom mindenkinek, hogy ez az óvoda hosszútávon biztosítsa a gyermekek nevelését, a gondoskodást, és újabb fiatal generációk felneveléséhez járuljon hozzá.
Erdősné Csikai Éva
óvodavezető

Tanítónkról emlékezünk
2005. szeptember 22-én türelemmel viselt rövid, de gyógyíthatatlan betegségben után elhunyt kedvelt tanítónk, barátunk Fodor Barnabás.
Barna bácsi 1936. június 28-án az egyik nagyon nehéz körülmények között élő Fodor család hatodik gyermekeként született Cigándon.
Felnőtt korában is pótolhatatlan veszteségnek érezte édesanyja korai elvesztését, aki születése után három évvel meghalt. Mindig odaadással emlékezett édesapja, testvérei szerető gondoskodására.
Soha el nem múló hálával emlékezett jó Tanítóira, akik kisiskolás korában óvó szeretettel bántak vele és
egyengették az útját Sárospatak felé - „Patak felé, amely bár földrajzilag nem, de eszmeileg félelmetesen távolinak tűnt nekem a Bodrogközből.”
1955. szeptember 1-jétől - akkor még maga sem gondolta, hogy egész életpályáját - 1996. szeptember 1-jéig,
nyugdíjba vonulásáig a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában töltötte.
Fészekrakás, és családi ház építése után kiegészítő tagozaton elvégezte a földrajz szakot.
Az iskola „mindenese”, a kémia kivételével szinte minden tantárgyat tanított a felső tagozatban.
Nemzedékeket nevelt és oktatott szakmai elhivatottsággal a földrajz és az ének-zene szeretetére is. Az iskolai
és községi ünnepélyek egyik színfoltja volt az általa vezényelt gyerek és felnőtt énekkar. Emberként, tanárként
mindannyian tiszteltük őt emberi értékeiért, kiváló nevelő-oktató munkájáért.
Mérhetetlen energiája pedagógus hitéből, optimizmusából táplálkozott.
1980-ban magalakult a prügyi férfikar, mely vezetése alatt „ezüst fokozatú” minősítést szerzett. Nagy sikert
arattak rendszeresen fellépéseik során a helyi és körzeti rendezvényeken.
1984-ben közös megegyezéssel elvált feleségétől. Nehéz magányos évek után megismerkedett egy falujabeli
özvegyasszonnyal, akivel jól megértették egymást és sikerrel oldották meg gondjaikat.
Julika hűséges társa, gondos ápolója volt a rövid ideig tartó súlyos betegsége idején is.
1996-ban „Kiváló Munkáért” miniszteri elismerésben részesítették.
Több évig ellátta a prügyi Móricz-Ház gondozásával járó teendőket, fogadta az idelátogatókat.
Pedagógus társaink türelmes kollégája volt. Tanácsai, hozzászólásai tömörek és iránymutatóak voltak a pedagógiai munkában. Nyugdíjba vonulása után is aktív résztvevője volt az iskolai rendezvényeknek, szívesen jött
az iskolába és vártuk is tanácsaival.
Búcsúzunk attól a tanítótól, aki nemcsak az iskola, hanem a település életéből is hiányozni fog.
Emlékét örökké megőrizzük. Barna bácsi Isten veled.

H IRDETÉS
Prügy Községi Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz
szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 31.
A pályázatot az első nappali tagozatos képzésben résztvevő, illetve a 2006/2007-es oktatási évben első
nappali tagozatos tanulmányait kezdő főiskolai és egyetemi hallgatók igényelhetik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2005. november 30.

