PRÜGYI
HÍRMONDÓ
5.szám

Választási tájékoztató (a teljesség igénye nélkül)
Választások ideje, választójogosultság, jelöltajánlás:
A Magyar Köztársaság Elnöke az alkotmányban biztosított felhatalmazása alapján a 2006. évi országgyűlési
választások első fordulóját 2006. április 9-re, míg a második fordulót 2006. április 23-ra írta ki.
Az Alkotmány a választójogosultságról a következőket mondja:
„A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen.”
Nem gyakorolhatja a választójogát, aki
- jogerős ítélet alapján cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
- jogerős bírósági ítélet alapján a közügyek gyakorlásától eltiltás alatt áll,
- szabadságvesztés büntetését tölti,
- büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A magyar Országgyűlés 386 képviselőből áll, akik közül 176 egyéni választókerületben, 152 területi listán kerül megválasztásra, 58 mandátum pedig országos listáról kerül kiosztásra.
Az egyéni választókerületben a választópolgárok és a pártok jelölhetnek. Egyéni jelöltként tehát nem csak
pártjelöltek, hanem független jelöltek is megmérettethetik magukat a választásokon.
Fontos szabály, hogy egy választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat, és csak abban az
egyéni választókerületben, ahol a lakóhelye van.
Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16,00 óráig lehetett.

Választási szervek:
Az országgyűlési képviselőválasztáson a következő választási szervek működnek:
- minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (településünkön kettő)
- a 176 egyéni választókerületben az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság (hozzánk legközelebb Szerencsen)
- a 20 területi választókerületben területi választási bizottság (településünket érintően Miskolcon)
- országos illetékességgel Országos Választási Bizottság
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) javaslata alapján
a képviselőtestületek választják meg, míg további egy-egy tagot a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő
szervezet, független jelölt delegálhat, bízhat meg.
A szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjait a szavazás napját megelőző 9. napig kell a helyi választási
iroda vezetőjénél bejelenteni.
A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal a különbséggel, hogy a választott tagok megbízatása 4 évre szól, míg a megbízott tagok megbízatása a választás estéjén befejeződik.
A választási bizottságokon túl, minden településen működik Választási Iroda, melynek vezetője a helyi jegyző, tagjai pedig köztisztviselők és közalkalmazottak lehetnek.

A választási irodák a választások előkészítésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő
szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek meglétének és a
szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatokat ellátó szervek.
Igazolás kiadása, lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz:
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol kíván szavazni, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől igazolást kérhet.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb a szavazást megelőző második nap (2006. április
7.) 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az a szavazást megelőző ötödik napon (2006. április
4.) megérkezzen a választási irodához.
Az igazolás kiadása fordulónként külön-külön nyomtatványon történik, s a helyi választási iroda vezetője az
igazoláson feltűnteti, hogy a választópolgár, mely településen kíván szavazni.
Választási kampány:
A választási kampány 2006. április 7-én 24,00 óráig, illetve április 9-én 19,00 órától április 21-én 24,00 óráig
tart.
Kampányt folytatni 2006. április 8-án 00,00 órától április 9-én 19,00 óráig, illetve 2006. április 22-én 00,00
órától április 23-án 19,00 óráig tilos.
A választási plakátot, az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2006. május 23-ig köteles eltávolítani.
Szavazás:
Szavazni a szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig, személyesen és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
Kivétel:
-

a mozgásában gátolt választópolgár, akit kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja
mozgóurnával felkeres, illetve
az igazolással szavazó, aki az igazoláson megjelölt településen szavazhat.

A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell.
Ennek egyetlen, a törvény által elfogadott módja, ha a választópolgár a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolványa (igazolványai) átadásával lehetővé teszi a szavazatszámláló bizottságnak, hogy személyazonosságáról meggyőződjön.
A személyazonosság más módon történő igazolása (pl. személyes ismeretségre hivatkozással) a választási
eljárásról szóló törvény szerint nem fogadható el.
A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
- érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy érvényes útlevéllel, vagy 2001. január 1-ét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel és érvényes lakcímigazolvánnyal.
A választópolgár azonosítása után, ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.
A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi jelöltre és külön szavazólap a területi listára történő szavazáshoz.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt egymást metsző
vonallal lehet.
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság egyszer kicseréli.
A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja, s ezt követően a bizottság összeszámolja a szavazatokat, s megállapítja a szavazóköri eredményt.

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK
I. Választási hírek
Az önkormányzat képviselőtestülete 2006. február 13-i ülésén megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok
tagjait és póttagjait.
1. sz. Szavazatszámláló bizottság:
Székhelye: Prügy, Kinizsi u. 2.
Tagok:

Simon János

Ónodiné Borbély Katalin
Szendrei Károly
Póttagok: Halász Tibor
Tóthné Bodovics Éva
Tóthné Bóne Edit
2. sz. szavazatszámláló bizottság:
Székhelye: Prügy, Szabadság u. 14.
Tagok: Pappné Derján Margit
Hutkai Emilné
P. Tóth Sándorné
Póttagok: Takács Katalin
Erdős László
A bizottságok 2006. március 2-án megtartották alakuló üléseiket, melynek keretében letették a választási eljárásról szóló tv. szerinti esküt a polgármester előtt, majd megválasztották tisztségviselőiket.
1. sz. Szavazatszámláló bizottság elnöke: Simon János
elnökhelyettes: Ónodiné Borbély Katalin
2. sz. Szavazatszámláló bizottság elnöke: Pappné Derján Margit
elnökhelyettes: Hutkai Emilné
II.
Prügy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. február 13-i ülésén
3/2006.(II. 14.)Ör. számú rendeletével
536 284 ezer Ft bevétellel,
536 284 ezer Ft kiadással és
15 922 ezer Ft forráshiánnyal elfogadta
az önkormányzat 2006. évi költségvetését.
A forráshiány finanszírozására a képviselőtestület pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzatok kiegészítő támogatására.

III.
Prügy, Bekecs, Taktakenéz és Taktaszada községek önkormányzatai 2006. március 1-től kezdődően a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatainak ellátására létrehozták a „Prügy Környéki családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat” elnevezésű intézményfenntartói társulást.
A társulás székhelye megegyezik a Prügy községi Szociális Szolgáltató Központ székhelyével, tehát Prügy,
Szabadság u. 14., s vezetője Filáné Bodó Erzsébet, aki egyben a Szociális Szolgáltató Központ vezetője is.
IV. Pályázatok:
Prügy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. február 13-i ülésén az alábbi fejlesztési célú pályázatok benyújtásáról döntött.
a) A képviselőtestület a régi óvoda épületének átalakítása és bővítése útján egy Alapszolgáltatási Központ Szociális Intézményt kíván létrehozni, melynek megvalósítására pályázatot nyújtott be, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására.
a beruházás bruttó költsége:

46 950 ezer Ft,

- a kért támogatás:

44 602 ezer Ft,

- saját forrás:

2 348 ezer Ft.

b) Általános Iskola régi épületének részleges felújítása címmel az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC pályázati felhívására készült pályázat
a beruházás bruttó költsége:

30 403 ezer Ft,

- a kért támogatás:

24 320 ezer Ft,

- saját forrás:

6 083 ezer Ft.

c) A Prügy Kossuth és Móricz Zs utcák burkolat felújítása elnevezésű pályázatot az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítására” nyújtott be a képviselőtestület.
Felújítás bruttó költsége: 20 834 ezer Ft,
- kért támogatás:

12 084 ezer Ft,

- saját forrás:

8 750 ezer Ft

Folytatás a következő oldalon...

d) A képviselőtestület pályázatot nyújtott be a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatásra, a községi ravatalozó felújítására, bővítésére, temető bekerítésére.
A felújítás bruttó költsége:

47 738 ezer Ft,

- kért támogatás:

38 191 ezer Ft,

- saját forrás:

9 547 ezer Ft.

e) A képviselőtestület pályázatot nyújtott be a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács Területi Kiegyenlítést szolgáló támogatásra, a település rendezési tervének elkészítésére.
Beruházás bruttó költsége:
- kért támogatás:

1 920 ezer Ft,
1 536 ezer Ft,

- saját forrás:

384 ezer Ft.

V.
A Képviselőtestület megváltoztatta a falunapi rendezvények időpontjára vonatkozó döntését, s 2006-tól kezdődően a falunap új időpontjaként minden év május utolsó szombatját határozta meg.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Szerencs Rendőrkapitánya 2006. február 1-től az addigi Taktaharkányi Rendőrőrs Parancsnokát – Szaniszló
István r. alezredest – kinevezte a kapitányság osztályvezetőjének, s ugyanezen időponttól a Taktaharkányi
R e n d ő r ő r s

p a r a n c s n o k i

f e l a d a t a i n a k

e l l á t á s á v a l

a

B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitány Bognár István r. századost bízta meg.

RÖVID HÍREK
Falunap:
Az önkormányzat képviselőtestülete döntése alapján idén a falunapot 2006. május 27-én tartjuk. E napon kerül
sor a „PrügyKözségért díj” átadására. A korábbi évek hagyományához híven kulturális, szórakoztató és sport
programokkal várjuk a település lakosságát a rendezvényre.
Polgárőr Egyesület – Polgárőr-bál:
2006. február 4-én nagysikerű bált tartott az egyesület a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. A Prügyi Modern Tánccsoport nyitótáncával kezdődő rendezvény nagy sikert aratott. A közel 100 résztvevő, a több, mint
40 helyi és környékbeli felajánló támogatásából befolyt összeget az egyesület a működésére fordítja. Bízunk
benne, hogy a rendezvény támogatottsága munkánk elfogadottságát, eredményességét is mutatja.
Köszönettel: Molnár János, elnök
„24 órás sportnap”:
Az idén is megrendezésre kerül a 24 órás sportnap a Móricz Zsigmond Általános Iskola szervezésében. A labdarúgást, röplabdát, kosárlabdát, asztaliteniszt, társas játékokat kedvelőket beosztás szerint várják szeretettel a
szervezők. A rendezvény ideje alatt a település programjairól készült videó felvételeket tekinthetik meg a
sportolók.

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREI
Farsang 2006
Hagyományaihoz híven, ebben az évben is zajos télbúcsúztató farsangi mulatságot rendezett a prügyi Móricz
Zsigmond Általános Iskola Diákönkormányzata február 17-én.
A meghirdetett jelmezversenyre közel 200 tanuló nevezett be egyéni, illetve csoportos produkciókkal. A vidám délután folyamán csak a zsűri volt nehéz helyzetben, hiszen az elkészített jelmezek, a csoportos produkciók mindegyike színes fantáziáról, kreativitásról tett tanúbizonyságot. Ez az ünnep jó alkalom arra, hogy iskolánk diákjai és tanárai a felhőtlen szórakozás mellett megmutathassák színes egyéniségüket, ötletességüket és
tehetségüket.
A verseny díjazottjai mellett minden résztvevő ajándékot kapott, és a szerencsések a tombolasorsoláson is értékes nyereményeket vihettek haza.
Köszönjük minden támogatónknak, a szülői munkaközösségnek, iskolánk vezetőségének és pedagógusainak,
hogy anyagi és tárgyi hozzájárulásukkal felejthetetlenné tették számunkra ezt a karneváli forgatagot.

1848-49
Községi ünnepi műsor
2006. március 14-én délután nemzeti ünnepünk tiszteletére benépesült a prügyi Móricz Zsigmond
Művelődési Ház. Nagy öröm volt látni a diákok mellett a szép számmal megjelent felnőtteket is. A moderntánc-csoport fergeteges produkcióval nyitotta meg a községi ünnepélyt Csehely Richárd irányításával. Erdei
Sándor polgármester úr ünnepi köszöntőjét követően zeneiskolás növendékek és tanáruk, Baranyi István előadásában ’48-as dalok csendültek fel furulyán. Az ünnepség második felében a Móricz Zsigmond Általános
Iskola diákjainak és tanárainak közreműködésével a közönség megtekinthetett egy dramatikus játékot, amely
újszerűségével osztatlan sikert aratott. A Himnusz és a Szózat mellett felcsendült a Székely himnusz. A jól ismert dallamokat hangulatos vetítés tette emelkedettebbé.

PÁLYÁZATAINK 2006
Az Oktatási Minisztérium HEFOP/2005/2.1.8. számú pályázatán
„Új módszerekkel közösen Európába” címmel esélynövelő, esélyteremtő projekt valósul meg az intézményben, melyre az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 15.983.500,-Ft-ot ítélt meg. A program során
a teljes tantestület továbbképzéseken sajátíthatja el a modern szakmai és módszertani ismereteket, az oktatáshoz kapcsolódó társadalmi szervezetek (fenntartó, szülői szervezet, Szociális Szolgáltató Központ, „Mesevár”
Óvoda,Cigány Kisebbségi Önkormányzat, stb..) bevonásával. Az elnyert összeg másik részét egy korszerű,
multimédiás eszközökkel felszerelt szaktanterem, illetve egy új, 13 gépállomásos informatika labor kialakítására fordíthatjuk.
Az Oktatási Minisztérium az „Erdei Iskola” pályázatára beadott programunkat sikeresnek találta, melyet
295.000,-Ft összeggel támogat. Ennek keretében a 7. évfolyamos diákjaink április elején Háromhután vesznek részt a természet megismerésére, védelmére és szeretetére nevelő „Erdei Iskolában”.
Elbírálás alatt álló pályázataink közül bizakodunk az SPO-KSL-06 jelzésűben, melynek keretében a tornatermet, padlózatát, tetőszerkezetét és az öltözőket szeretnénk felújítani.

FARSANG AZ ÓVODÁBAN
A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Időszaka vízkereszttel kezdődik és a húsvétvasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetével zárul.
Óvodánkban is farsangot több hetes előkészület előzi meg. Minden csoport feldíszítette a saját csoportszobáját, öltözőjét. A gyerekek lelkesen festették, ragasztották, hajtogatták a színes bohócokat, melyek dekorációként funkcionáltak. A díszek készítése közben farsangi verseket, énekeket, alakoskodó szövegeket mondogattunk.
Farsang reggelén a szülők jelmezbe öltöztették gyermekeiket. Reggeli után a nagycsoportosok egy kosárral a
kezükben végigjárták a csoportszobákat. Minden csoportban elmondták a farsangi versikéket és meghívták a
gyerekeket a tornateremben tartott mulatságra.
A gyerekek a műsorért cserébe süteménnyel, almával kedveskedtek a nagyoknak. A tornateremben minden
gyermek megmutatta saját jelmezét. Volt pillangó, farkas, indián és nem hiányozhatott a varázsló sem. A kislányok többsége királynőként és hercegnőként mutatkozott be.
Mindezek után táncos mulatság következett, melyek vidám hangulatot teremtettek.
Szabó Enikő
óvónő

Közös nőnapi ünnep az óvodában
Legújabb létesítményünkben, a Mesevár Óvodában került sor március 8-án a nőnapi ünnepség megrendezésére. Az ünnepségen részt vett a polgármesteri hivatal, az általános iskola, az óvoda, a védőnői szolgálat, valamint a szociális szolgáltató központ valamennyi dolgozója.
Az ünnepséget Erdei Sándor polgármester úr nyitotta meg, majd országgyűlési képviselőnk Szabó György úr
köszöntött bennünket. Nagyon jóleső érzés volt számunkra, ahogy képviselő úr a nőkről szólt:
- Hogy sokszor három szerep között őrlődnek. Másként kell helytállniuk a munkában, ahol keménynek, magabiztosnak és elszántnak kell mutatniuk magukat, míg otthon háziasszonyként és anyaként megértők, gyengédek és engedékenyek. Mindezek mellett igyekeznek megőrizni nőiességüket asszonyként, feleségként. Csodálat illeti a nőket, mert a férjeknek, apáknak is sok feladata van, de a munka oroszlánrészét a nők, a feleségek
veszik ki a háztartásból és a gyermeknevelésből. Őszintén csodálom őket, nem is tudom, mihez kezdenénk
nélkülük - mondta képviselő úr.
A továbbiakban a férfi kollégák megható és odaadó, érzelemben gazdag műsorát élvezhettük. Bátor fellépésük, az alkalomhoz illő vers- és zeneválasztásuk tükrözte őszinte, szeretetteljes, megbecsülésüket a nők iránt.
Megköszönjük férfi kollégáinknak, és képviselő úrnak, hogy gondoltak ránk, ajándékkal, virággal kedveskedve egy szép, hangulatos, emlékezetes délutánt szereztek számunkra.
Zavodnyik Erika
Szabó Enikő
óvónők

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés:
Bancsók Dániel Sándor

szül: Miskolc, 2005. 12. 25.

anyuka: Bancsók Noémi
Fábián Dorina

szül: Miskolc, 2006. 01. 06.

anyuka: Fábián Melinda
Kiss Leila

szül: Miskolc, 2006. 01. 08.

anyuka: Kiss Anita
apuka: Kiss Norbert
Horváth Patrícia

szül: Miskolc, 2006. 02. 15.

anyuka: Horváth Erika
apuka: Horváth Sándor
Semsey Noel Leó

szül: Miskolc, 2006. 02. 23.

anyuka: Erdei Henrietta
apuka: Semsey Árpád
Haláleset:
Molnár István 2005. 12. 25.
(1919)
Nagy József

2006. 01. 23.

(1931)
Házasságkötés:
Drahos Péter és Mátyás Renáta Erzsébet
2006. 02. 08.

1848-49
Községi ünnepi műsor
2006. március 14-én délután nemzeti ünnepünk tiszteletére benépesült a prügyi Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Nagy öröm volt látni a diákok mellett a szép számmal megjelent felnőtteket is.
A moderntánc-csoport fergeteges produkcióval nyitotta meg a községi ünnepélyt Csehely Richárd irányításával. Erdei Sándor polgármester ünnepi köszöntőjét követően zeneiskolás növendékek és
tanáruk, Baranyi István előadásában ’48-as dalok csendültek fel furulyán. Az ünnepség második felében a
Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjainak és tanárainak közreműködésével a közönség megtekinthetett egy dramatikus játékot, amely újszerűségével osztatlan sikert aratott.
A Himnusz és a Szózat mellett felcsendült a Székely himnusz. A jól ismert dallamokat hangulatos vetítés tette emelkedettebbé.

