PRÜGYI
HÍRMONDÓ
7.szám

Tisztelt prügyi polgártársaim!

Az októberi választások óta ez az első alkalom, hogy a falu újságja megjelenik. Ezért itt
és most szeretnék köszönetet mondani az ajánlószelvényekért és a választásokon rám leadott
szavazatokért. Egyben engedjék meg, hogy képviselőtársaim nevében is megköszönjem voksaikat.
Az igazi köszönet a munka most kezdődik számunkra, bízom abban, hogy együtt komoly
eredményeket érünk el és 4 év múlva valamennyien azt mondhatjuk, hogy nem dolgoztunk hiába. Hogy ez úgy legyen azt kérem minden prügyi polgártól, hogy vegyen részt a falu életében
a polgármesteri hivatal nyitva áll, várjuk építő javaslataikat, ötleteiket.
Az elkövetkező időkre kívánok mindenkinek jó erőt és egészséget.
Tisztelettel
Boros-Leskó Géza

PÁ LY Á ZAT
Prügy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot hirdet mezőőri munkakör
betöltésére
Prügy községben állandó lakóhellyel rendelkező
büntetlen előéletű
legalább középfokú iskolai végzettségű férfi lakosok számára.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
fegyvertartási engedély,
közlekedési eszköz (kismotor, motorkerékpár) megléte
A pályázatot a prügyi hírmondó megjelenését követő 15 napon belül Prügy község polgármesteréhez kell benyújtani.
Mellékelni kell
iskolai végzettségről szóló bizonyítványt, vagy annak másolatát
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
fegyvertartási engedély megléte esetén, az erről szóló okiratot.

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselőtestület alakuló üléséről
Prügy Község 2006.október 1-én megválasztott önkormányzata 2006.október 12-én, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban megtartotta nyilvános alakuló ülését.
A jelenlévők az első napirend keretében tájékoztatást hallgattak meg a választás lebonyolításáról, a választás
eredményéről a Helyi Választási Bizottság Elnökének előadásában, majd a képviselők és a polgármester átvették a megbízólevelüket.
Ezt követően Tiszlavicz Csaba képviselő előolvasása után valamennyi képviselő letette a képviselői esküt, illetve a polgármester letette esküjét a képviselőtestület előtt.
Az ülés harmadik napirendjeként Boros-Leskó Géza polgármester röviden ismertette az elkövetkező 4 évre
vonatkozó programját, illetve tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően
6 hónapon belül a képviselőtestület elé terjeszti a konkrét terveket tartalmazó gazdasági programot.
A polgármester elmondta, hogy az eredményesebb munkához fontosnak tartja a képviselőtestület és a polgármesteri hivatal, a képviselőtestület és az intézmények, illetve a képviselőtestület és a lakosság, civil szerveződések korábbiaknál hatékonyabb együttműködését.
A polgármester illetményének megállapítását követően – mely azonos a korábbi polgármester
illetményével – Boros – Leskó Géza átvette az ülés vezetését a korelnöktől, s javaslatot tett a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására.
A polgármester a takarékosság jegyében, e módosítás keretében azt indítványozta, hogy a korábbi három bizottsággal szemben a képviselőtestület két bizottságot válasszon, mégpedig egy Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságot, és egy Szociális és Családügyi Bizottságot.
Az ügyrendi bizottsági feladatokkal, a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával kapcsolatos feladatokkal a továbbiakban a pénzügyi és településfejlesztési bizottságot javasolta megbízni.
A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal, s a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosították.
Boros-Leskó Géza polgármester ezek után javaslatot tett a bizottságok tagjaira, s a képviselőtestület Béres
László, Béres József, Kocsis József és Vigh József képviselőket a pénzügyi és településfejlesztési bizottság,
míg Berecz Lajos, Die Miklós, Gergely László és Tiszlavicz Csaba képviselőket a szociális és családügyi bizottság tagjainak megválasztotta.
A képviselők a polgármester javaslatára a cigány kisebbség képviseletében Horváth Zsolt cigány kisebbségi
önkormányzati képviselőt a szociális és családügyi bizottságba 5. tagként, mint nem önkormányzati képviselőt
beválasztották.
A képviselőtestület a következő két napirend keretében a polgármester javaslatára Dr. Bazsó Péter önkormányzati képviselőt alpolgármesternek megválasztotta, illetve tiszteletdíját megállapította.
A képviselőtestület végezetül az indítványok, és javaslatok között döntött arról, hogy támogatási igényt terjeszt elő az Önkormányzati és Területfejlesztési minisztériumhoz l5,3 millió forint előre nem tervezhető és
nem tervezett működési kiadás finanszírozására, illetve a polgármester és a képviselők első havi illetményük,
tiszteletdíjuk 50 %-át felajánlották egy a tehetséges prügyi gyerekeket támogató Alapítvány létrehozására, további 50 %-ot pedig a helyi sportegyesület támogatására.
Személyi hírek:
l./ A Szociális Szolgáltató Központ Vezetője – Filáné Bodó Erzsébet – kérelemmel fordult a
képviselőtestülethez, melyben közalkalmazotti jogviszonyának, vezetői megbízásának
2006.október 3l-el, közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte.
A képviselőtestület a Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjének kérelmét támogatta,

hozzájárult a jogviszony megszüntetéséhez, e ezzel egyidejűleg pályázatot írt ki a vezetői
feladatok ellátására.
A képviselőtestület a pályázati eljárás eredményes befejezéséig Erdei Sándor
családgondozót bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.
2./ A Prügy- Taktakenéz Községek Településüzemeltető Kht. ügyvezetőjének megbízása
2006.december 31-én megszűnik. A Kht. taggyűlése -, mely a két település mindenkori
polgármestereiből és alpolgármestereiből áll- legutóbbi ülésén pályázatot hirdetett az
ügyvezetői munkakör betöltésére. A pályázati felhívás az Észak-Magyarország napilapban
megjelent, a pályázatok beadási határideje 2006. november 13. volt.
3./ Béres Imre mezőőr 2006. november 15-el közalkalmazotti jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetését kérte.
Prügy Községi Sportegyesület támogatása
A képviselőtestület már alakuló ülésén kénytelen volt foglalkozni a Sportegyesület helyzetével, ugyanis a
2006-ra előirányzott 3 700 000.- Ft önkormányzati támogatással szemben szeptember 30-ig az egyesület
3 880 000.-Ft támogatásban részesült, s a működés folyamatosságának biztosítására, a vállalt kötelezettségek
teljesítésére további 400 000 .-Ft összegű támogatási kérelemmel fordultak a képviselőtestülethez.
A polgármester és a képviselők megértve az egyesület vezetésének problémáját, első havi jövedelmük, tiszteletdíjuk 50 %-át felajánlották az egyesület számára, melynek eredményeként 586 ezer Ft került átutalásra az
egyesület bankszámlájára.
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg kérte az egyesület vezetését, hogy a legközelebbi testületi ülésen számoljanak be a kapott önkormányzat támogatás felhasználásáról.
A Sportegyesület elnöke a 2006. október 30-án megtartott képviselőtestületi ülésen, a
3 880 000.-Ft önkormányzati támogatás terhére az alábbi kifizetéseket ismertette:
1 586 ezer Ft játékosok részére kifizetett úti költségtérítés
281 ezer Ft 1 játékos bérköltsége
47 ezer Ft anyagköltség ( mentőláda, pumpa, stb.)
464 ezer Ft felszerelés beszerzés
233 ezer Ft edzőtáborozás
445 ezer Ft játékvezetői díjak
32 ezer Ft telefonköltség
174 ezer Ft tagsági díj, nevezési díj
402 ezer Ft üdítő, vendéglátás költségei
5 ezer Ft bizonylatok beszerzése
9 ezer Ft mészhidrát beszerzése
16 ezer Ft Sportszövetségtől könyvvásárlás
70 ezer Ft törölköző, tisztítószer vásárlás
18 ezer Ft terembérleti díj
Mindösszesen:3 782 ezer Ft
Prügy Község Önkormányzata az évente növekvő összegű pénzbeli támogatáson túl a Sportegyesület működését olyan módon is segíti, hogy a sportpálya és sportöltöző fenntartásának rezsiköltségét, ( villany, víz, gáz)
illetve a csapatok autóbuszos szállítási költségeit is finanszírozza. Ezen kiadások összege 2006.évben szeptember 30-ig
1 370 000.-Ft volt.
Összességében tehát megállapítható, hogy az önkormányzat 2006-ban – különféle címeken – 5 250 ezer Ft-ot
biztosított a helyi labdarúgósport működésére, s a polgármesteri és képviselői felajánlásokból további 586
ezer Ft-ból gazdálkodhatott a Sportegyesület.

A környező települések hasonló célra biztosított pénzeszközeivel történő összehasonlításban a községünkben
nyújtott támogatás messze a legmagasabb.
Olyan mértékű, amely – a képviselőtestület egybehangzó véleménye szerint- nem áll arányban sem a település
teherbíró képességével, sem a labdarúgást gyakorló prügyi fiatalok számával, sem a szurkolótábor nagyságával.
A képviselőtestület mindezekre alapozva a 2006-ra vonatkozó további támogatási igényt elutasította, s azt kérte a labdarúgóktól, hogy az őszi idény eredményes befejezése érdekében vállaljanak ők is „áldozatot” , s
mondjanak le beígért járandóságuk egy részéről.
2006.október 8-án a polgármester és 3 fő képviselő edzésen találkozott a játékosokkal és vezetőkkel, kérte a
sportegyesület vezetőségét és az edzőt, hogy 2007-re készítsenek szakmai tervet és költségvetést, amit a képviselőtestület megtárgyalhat és a megállapíthatja 2007-es támogatást.
Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Huszár Balázs és Csehely Edit
2006. 07. 29.
Mátyás József és Bakó Zsuzsanna
2006. 08. 05.
Haláleset:
Balogh István (1987)
2006. 03. 27.
Kormány Ferenc (1962)
2006. 03. 29.
Nagy György (1951)
2066. 04. 08.
Daróczi István (1954) 2006. 04. 19.
Galyas András (1973) 2006. 05. 17.
Kiss Dezső (1967)
2006. 05. 20.
Balogh János (1955)
2006. 07. 10.
Zsigmond János (1945)
2006. 07. 16.
Juhász Ferencné (1921)
2006. 08. 06.
Herman János (1921)
2006. 09. 16.
Hajdu Lajos (1913)
2006. 10. 09.
Születés:
Váradi Jázmin 2006. 03. 06.

szülők: Pálfalvi Edina Balogh Ádám

Galambos Patrik 2006. 03. 15.

szülők: Horváth Anna Galambos Ádám

Kiss Patrik 2006. 03. 21.

szülők: Balogh Adrienn Kiss Jenő

Bancsók Boglárka 2006. 04. 02.

szülők: Bancsók Julianna Horváth Attila

Bertalan Petra 2006. 04. 25.

szülők: Kiss Natasa Bertalan Attila

Péter Dóra 2006. 04. 26.

szülők: Péter Beáta Rontó Dezső

Lengyel Róbert 2006. 04. 28.

szülők: Sápi Zsuzsanna Lengyel Róbert

Szilágyi Angyalka 2006. 05. 02.

szülők:Ungvári Orsolya Szilágyi György

Kormány Vivien 2006. 05. 09.

szülők: Benszki Anita Kormány Béla

Mátyás Edmund 2006. 05. 10.

szülők: Horváth Julianna Mátyás Gyula

Rontó Sándor 2006. 05. 11.

szülő: Rontó Irén

Lakatos Krisztina 2006. 05. 26.

szülők: Lakatos Krisztina Lakatos Lajos

Balogh Joel 2006. 06. 14.

szülők: Tóth Mónika Balogh János

Kiss Kevin 2006. 06. 17.

szülők: Lakatos Viola Kiss László

Kiss Bence Barnabás 2006. 06. 29. szülők: Kiss Éva Kiss Zoltán
Vadászi Attila Adrián 2006. 07. 14.
Lakatos Jázmin 2006. 07. 17.

szülők: Török Tímea Vadászi Attila

szülők: Vadászi Piroska Lakatos Jenő

Glonczi Krisztián Ferenc 2006. 08. 01. szülők: Bancsók Ilona Glonczi Ferenc
Horváth Szabolcs 2006. 08. 05.

szülők: Radics Kinga Horváth László

Bodnár Tamás 2006. 08. 08.

szülők: Lakatos Renáta Bodnár Tamás

Glonczi Máté 2006. 08. 15.

szülők: Balogh Ágnes Glonczi Dusán

Lakatos Attila Brendon 2006. 08. 16. szülők: Lakatos Ilona Kiss Attila
Lakatos Alex 2006. 08. 31.

Szülők: Borai Barbara Lakatos Zoltán

Galambos Ilona 2006. 09. 08.

szülők: Galambos Kitti Balogh Attila

Horváth Bálint 2006. 09. 08.

szülők:

Vadászi Boglárka 2006. 09. 09.

szülők: Kiss Edina Vadászi Tivadar

Horváth Rebeka 2006. 09. 11.

szülők: Horváth Rozália Kalocsai István

Lakatos Nikolett Horváth Géza

Horváth Rajmund Levente 2006. 09. 17. szülők: Batyi Irén Horváth Gusztáv
Horváth Krisztián Ferenc 2006. 10. 07. szülők: Horváth Éva Lakatos Krisztián
Mislei Amelita Amina 2006. 10. 08. szülők: Mislei Rita Lakatos János
Matisz István 2006. 10. 23.

szülők: Matisz Krisztina Balogh István

Balogh Bertalan 2006. 10. 28.

szülők: Balogh Flóra Galambos Bertalan

Horváth Rebeka 2006. 10. 29.

szülők: Horváth Edina Horváth Attila

Rontó Gyula Richárd 2006. 11. 05. szülők: Balogh Barbara

DOHÁNYZÁS ELLENES VILÁGNAP
NOVEMBER 17.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) november 17-re tűzte ki a dohányzás ellenes világnapot. E célból
szeretnénk egy rövid tájékoztatót a lakosság részére ismertetni.
A dohányzás következményeként 19 percenként meghal egy ember Magyarországon! A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. A dohánylevelekben nikotin található. A cigarettázás nem más, mint a nikotin iránti szenvedélybetegség. A nikotin függőséget okoz. Ugyanolyan kábítószer, mint az úgynevezett kemény drogok, a heroin vagy a kokain.
Története:
A dohányzás szokását az indiánoktól vették át az európaiak. Valószínűleg az újvilág felfedezői hozták magukkal. Jean Nocot francia diplomata 1560-ban terjesztette tovább. Először pipázás, majd később tubákolás vagy
bagózás formájában alkalmazták.
A nikotin a dohány legnagyobb hatású alkotóeleme. Színtelen, kellemetlen szagú, rendkívül mérgező folyadék.
A dohányzás hatása a szervezetre:
- szív- és érrendszeri károsodása
- légzőszervi hatások (köhögés, krónikus hörgőgyulladás, tüdőtágulás)
- ajak-, szájpadlás-, nyelőcső-, hangszalag-, gégefőrák
- emésztőrendszer károsodása (fekély kialakulása)
- egyéb szervi megbetegedések (húgyhólyag-, vese-, hasnyálmirigy daganat)
- termékenységre kedvezőtlen hatása van (meddőség)
- terhesek körében vetélés, halvaszülés, koraszülés jöhet létre
- érzékszervekre: látókör beszűkül, szag- íz érzékelése csökken.
1 nap alatt elszívott cigaretta

300 Ft-os cigaretta 400 Ft-os cigaretta 500 Ft-os cigaretta

Napi 10 szál

54 750,- Ft

73 000,- Ft

91 250,- Ft

Napi 20 szál

109 500,- Ft

146 000,- Ft

185 000,- Ft

Napi 30 szál

164 250,- Ft

219 000,- Ft

273 050,- Ft

Napi 40 szál

219 000,- Ft

292 000,- Ft

365 000,- Ft

A fentiekben felsorolt káros hatások mellett jelentős anyagi terhet ró a családra is, a táblázatból jól látható,
hogy egy dohányzó személy egy év alatt mennyi pénzt költ cigarettára.
Az, aki nem dohányzik, nem veszít semmit, viszont a dohányos életéből hiányozhat, az EGÉSZSÉG,
ENERGIA, LELKI BÉKE, ÖNBIZALOM, ÖNBECSÜLÉS, BOLDOGSÁG!
Nemet mondani sokkal könnyebb, mint egy káros szenvedélytől megszabadulni!
Védőnői Szolgálat
Prügy

1956. október 23.
1956. október 23-a 50. évfordulóján emlékeztünk a forradalom és szabadságharc eseményeire.. A község lakóinak a Napsugár Óvodában adtak ünnepi műsort az általános iskola tanulói.
Ünnepi megemlékezésünk nyitányaként nemzeti imádságunkat énekeltük el.
Ünnepi beszédet Boros-Leskó Géza polgármester úr mondott. Beszédében összefoglalta a forradalom és szabadságharc eseményeit. Kiemelte, hogy 1956 hősei egy diktatórikus rendszer ellen lázadtak fel, mivel élhetőbb életet és demokratikusabb politikai rendszert kívántak. A nemzetet alkotó emberek, az állampolgárok jogait és véleményét semmilyen politikai rendszer sem hagyhatja figyelmen kívül! Az októberi hősök szabadságharcát külső katonai segítséggel vérbe fojtották. A forradalmárok emlékezete mégis tovább élt sok család
életében. 1989 után pedig március 15-e és augusztus 20-a mellett jeles nemzeti ünnepünk lett október 23-a is.
Tiszlavicz Csaba iskolaigazgató úr Jankovich Ferenc szép versét ihletetten tolmácsolta a hallgatóságnak.
Ezt követően ünnepi műsort adtak az általános iskola tanulói. A diákok egy nemrég felfedezett és nyilvánosságra került 56-os gyermeknapló alapján mutatták be a forradalmi napokat október 23-ától november 4-éig. A
jeleneteket összefűző narrátor részleteket is az eredeti napló alapján olvasták fel a gyerekek.
1956. október 23-án az egyetemisták a lengyelországi (poznani) tüntetéssel szimpatizáló tömegdemonstrációt
szerveztek.1848-hoz hasonlóan, pontokba szedve fogalmazták meg követeléseiket. A tüntetés a Petőfiszobornál kezdődött, majd a Bem téren folytatódott. A Parlament előtt már mintegy százezres tömeg követeli
Nagy Imrét miniszterelnöknek. Ledöntik a zsarnokság jelképét, a monumentális Sztálin-szobrot, és kivágják a
magyar zászlók közepéből a sztálinista címert. Így lesz a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Másnap Nagy Imre lesz a miniszterelnök, aki az eseményeket október 28-án nemzeti forradalomnak minősíti.
Október 30-án pedig kinyilvánítja hazánk semlegességét.
A november 4-ei szovjet támadás vérbe fojtotta a forradalmat. Megkezdődött a megtorlás. Mintegy 35 000
ember ellen indítottak vizsgálatot, 13 000 ember került internálótáborokba, s kb. kétszázezren hagyták el Magyarországot.
A forradalom és szabadságharc eseményei csak 1989 után válhattak a kollektív emlékezet nemzeti ünnepévé.
Ünnepségünk zárásaként elénekeltük a Szózatot és a székely himnuszt.
A diákok átélt, jelmezes előadása 1956 szelleméhez méltó megemlékezést nyújtott. Köszönet nekik a szép és
eredményes felkészülésért, pedagógusaiknak – Tóthné Türk Mariannának, Szabóné Drozda Orsolyának,
Tóthné Bone Editnek, Paulik Pálnénak és Szilágyi Péternek – a felkészítésért: a színdarab megírásáért, betanításáért, a jelmezek és a díszlet elkészítéséért.

ADVENT
A szó latin eredetű, jelentése: megérkezés. Advent a karácsonyi előkészület négyhetes időszaka. Kezdete az
András naphoz (november 30.) legközelebb eső vasárnaphoz kapcsolódik. Régen éjféli haranghúzók jelezték
kezdetét, egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen idő
alatt, falun hajnali misére jártak (roráte), amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos
misének is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak.
Ez az időszak olyan jeles napokat foglal magában, mint András (nov. 30.), Borbála (dec. 4.), Miklós (dec. 6.)
és Luca (dec. 13.) napja, melyekhez termékenységvarázslás, termés-, időjárás-, férj-, sőt haláljóslás is kapcsolódott. Az volt a cél, hogy mágikus módon segítsék elő a következő esztendő sikerét mind a földművelésben,
állattartásban, mind pedig az emberek egyéni életében. Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, melynek
időszakában szerveződtek és készültek fel a betlehemesek, kántálók, ostyahordók és egyéb karácsonyi játékok
előadói.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este minden fényt eloltunk, hogy csak
egy - és minden vasárnap eggyel több - gyertya fénye világítson, hogy jöjjön össze a család!
Egy egyszerű adventi vers-, és dalgyűjteményt ajánlunk a gyertyagyújtáshoz, melyet kisgyerekek is megtanulhatnak:
I. Gyertyagyújtás:
"Élő reménységünk hirdeti a gyertya, / várva-várunk Téged világ megváltója."
"Ég a gyertya ég, el ne aludjék. / Szíveinkből a szeretet, ki ne aludjék!"
II. Gyertyagyújtás:
"Növekvő reményünk két gyertya hirdeti / Szemünkön át, lelkünk megtérésre inti."
"Ég a gyertya ég, fusson a sötét / Szívünkből a rosszaság is kitakarodjék!"
III. Gyertyagyújtás:
"A harmadik gyertya serkent, buzdít minket, / hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket."
"Ég a gyertya ég, nő a fényesség / Sötét földhöz a fényes ég, egyre közelébb."
IV. Gyertyagyújtás:
"Készületre bíztat a negyedik gyertya / gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja!" "Ég a gyertya ég,
az adventi négy, / Azt lobogják, azt hirdetik Jézus üdvözlégy!"
Modern rohanó életünkben a szívünk, lelkünk mélyén mis is várakozunk valamire, valakire. Ez a négy hét a „
szent várakozás” időszaka lesz az idén is. Várjuk a Messiást, mert tudjuk „eljő és nem késik”.
„ Ó szent magány, szent csönd, ó szűz nemesség,
Szívem adventje, hófehér roráte,
Ó áldott angelusz, ó tiszta áve!”
(Juhász Gyula)

