PRÜGYI
HÍRMONDÓ
8. szám

Önkormányzati költségvetés
Prügy Község Képviselőtestülete az önkormányzati intézményekkel történt egyeztetés, a Pénzügyi Bizottság
véleményezése, illetve a 2007. február 15-i első tárgyalást követően, a 2007. március 12-i ülésén elfogadta az
önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007.(III. 15.)Ör. számú rendeletét.
A képviselőtestület a 2007. évi költségvetést
590 272 ezer Ft bevétellel,
617 391 ezer Ft kiadással
27 119 ezer Ft forráshiánnyal
állapította meg.
A tervezett bevételek 95,9 %-a különféle módon és címen biztosított állami juttatás, míg mindössze 4,1 %-a
saját bevétel.
A képviselőtestület a 2007. évi kiadási előirányzatokat az alábbi részletezésnek megfelelően fogadta el.
- Személyi juttatások
220 187 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő jár.
69 342 ezer Ft
- Dologi kiadások
79 183 ezer Ft
- Egyéb folyó kiadás
1 430 ezer Ft
- Támogatásértékű működési kiadás
440 ezer Ft
- Működési célú pe. átadás
7 123 ezer Ft
- Szociálpolitikai juttatások
155 309 ezer Ft
- Felújítások, beruházások
80 785 ezer Ft
- Tartalékok
2 592 ezer Ft
- Hiteltörlesztés
1 000 ezer Ft
Összesen:
617 391 ezer Ft
A képviselőtestület továbbra is fontosnak tartja a helyi civil szerveződések, egyházak, felsőoktatási intézményi
hallgatók támogatását, így a működési célú pénzeszköz átadások keretében pl. a polgárőr egyesületet 500 ezer
Ft-al, a sportegyesület labdarugó szakosztályát féléves szinten 1 935 ezer Ft-al, míg az egyházakat 140 ezer
Ft-al tervezi támogatni.
A beruházási, felújítási kiadások keretében a Szociális Szolgáltató Központ építésének befejezését, az általános iskola északi szárny felújítását, utak felújítását, ravatalozó felújítását, valamint a rendezési terv elkészítését tervezi a képviselőtestület.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
Prügy község 2006-ban megkezdte rendezési tervének készítését az 1997. évi LXXVIII. tv. értelmében. A település érdeke, hogy fejlesztési szándékainak a legoptimálisabb helyét a rendezési tervben kijelölje. Ebben a
területek felhasználása, a telkek alakítása, az építések feltételei és módjai kerülnek megfogalmazásra.
A rendezési terv két részből áll. A településszerkezeti tervből, illetve a helyi építési szabályzatból.
A település szerkezeti terv a területigényes fejlesztések helyét, a térszerkezeti használat módját konkrétan rögzíti. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a terület-felhasználási egységekre vonatkozó építési övezeteket határozza meg.
A helyi értékvédelmi javaslat munkarésze a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása. A sajátos arculat, a településkép védelem egyik eszköze tehát a helyi építési szabályzat.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendezési terv elfogadásáig változtatási tilalom van életben a település
egész területén!

Prügy Községért díj
A település Képviselő Testülete az idén is szeretné átadni a Prügy Községért díjat, a lakosság javaslatait is figyelembe véve. Ezért kérjük, hogy azokat zárt borítékban jutassák el a település képviselőin keresztül vagy
személyesen a polgármesteri hivatalba.
A borítékra írják rá: Prügy Közégért díj 2007
Tájékoztató:
Észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket a következő email címekre tudják eljuttatni.
A településrendezési tervvel kapcsolatosan:

trendezes.prugy@freemail.hu

A Prügyi Hírmondóval kapcsolatosan:

prugyihirmondo@freemail.hu

A településünk honlapcíme:

www.prugy.hu

Erdő tűz:
A település tulajdonában lévő új telepítésű tölgyes erdő az utóbbi időben rejtélyes módon többször is lángra
lobbant. A legutóbbi esetben, a nyomokból ítélve a szándékosságot sem lehet kizárni. A polgárőrök gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a nagy értékű kárt.

KÖZMUNKA-PROGRAM
„Közmunka-program pályázat” megnyerésével településünkről 20 fő foglalkoztatását tudja biztosítani a Szerencsi Kistérségi Társulás 3 hónapon keresztül azok számára, akik a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek
megfeleltek. Faladatuk a régi temető, a település árkainak és elhanyagolt részeinek a rendbetétele.

Prügyi és Taktakenézi Víziközmű Társulat
Prügyi és Taktakenézi Víziközmű Társulat, 2007. március 19-én a 17 órai kezdettel megtartott alakuló közgyűlésen megalakult.
Intézőbizottság elnöke:
Tagok:

Gergely László
Béres József
Boros-Leskó Géza
Molnár Tibor
Szabó Károlyné

Ellenőrző bizottság elnöke: Szabó Júlia
Tagok:
Berecz Lajos
Vigh József
Küldöttek, akik a továbbiakban képviselik majd a két település lakosságát:
Barócsiné Pallagi Mónika
Béres Józsefné
Horváth Zsolt
Kiss Anita
Mátyás Éva
Nagy Sándorné
Temesváriné Bányai Edina

Krappai Istvánné
Oláh Józsefné
Murvai Károlyné
Molnár Lászlóné
Rohály Józsefné
Ungvári István

Változások a szociális igazgatásban és a szociális ellátásokban
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. és a
pénzbeni és természetbeli ellátások igénylésének és megállapításának folyósításáról szóló 63/2006.(III. 27.)
Korm. rendelet 2006. július 1. napjától az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezése tárgyában bevezette a családi jövedelemszámítást
A törvény szerint a család fogalmába tartozik és közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, élettárs, valamint a 20 év alatti gyermek.
Az új szabályozás alapján a család szerkezetét fogyasztási egységekre bontotta.
Az aktív korú rendszeres szociális segély megállapítása, míg a korábbi rendelkezés szerint az egy főre jutó
havi jövedelemhatár figyelembe vételével történt, addig jelenleg a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok képezik a számítás alapját.
A fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszám, ahol
- az első nagykorú családtag arányszáma 1,0
- a házas és élettárs arányszáma 0,9
- az első és második gyermek arányszáma, gyermekenként 0,8
- minden további gyermek arányszáma 0,7
A családi jövedelemhatár havi összege a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2007. 02. 15-től 27 130,- Ft 90%-ának szorzatával egyenlő. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár és a család tényleges jövedelmének a
különbözete, de nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott nettó munkabér összegét, ami jelenleg
53 915,- Ft.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2007. január 1 és 2007. február 15-i változása miatt a rendszeres
szociális segélyezettek jövedelmi viszonyait újból felül kell vizsgálni és annak figyelembevételével kell a
szociális segély összegét ismételten megállapítani.
A felülvizsgálat kiterjed a család vagyonára is.
Vagyon fogalmába bele tartozik a személygépjármű is – függetlenül attól, hogy az lízinges, hitelezett, vagy
saját tulajdonú – és értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj húszszorosát, ami jelenleg 542 600,Ft. Nem állapítható meg aktív korú rendszeres szociális segély annak a családnak, amelynek tulajdonában
fenti értéket meghaladó személygépkocsi van.
Közcélú-, közhasznú-, közmunka foglalkoztatás esetén a rendszeres szociális segély folyósítását szüneteltetni
kell. Nem állapítható meg, illetve a segély folyósítását meg kell szüntetni annak, aki együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, különösen, ha a felajánlott munkát nem vállalja el.

Újra indult a szezon!
Márciusban újra indult a labda a megye focipályáin.
Kérjük szurkolóinkat, hogy minél többen buzdítsák a csapatot, és kérjük minél több pártoló tagsági kártyával
segítsenek a csapat anyagi helyzetén.
Az egyesület elnöki és gazdasági vezető posztjain változás történt. Az elnöki megbízást Tóth Sándortól Erdei
Zoltán kapta meg, a gazdasági ügyeket pedig Csehely János helyett Császár Zoltán vette a kezébe.
Köszönjük a Képviselőtestület és a pártoló tagok eddigi támogatását.
További segítségükben bízva: Hajrá Prügy!

Motocross szakosztály
A Prügyi Sport Egyesület berkein belül megalakult a Motocross szakosztály. A szakosztály tagjai szeretettel
várnak minden érdeklődőt. Településünk határában a Taktabáj felé vezető út mellett kialakításra került egy pálya, melyet folyamatosan fejlesztünk, alakítunk.
Köszönjük a Képviselőtestület támogatását.
Vidorak Sándor szakosztály vezető

Csecsemőgondozási verseny
2007. február 15 – 2007. március 13-a
között csecsemőgondozási tanfolyamot
indítottunk a Móricz Zsigmond Általános Iskola 7 és 8 osztályos leány tanulók
számára.
A tanfolyam végeztét követően, 2007.
március 20-án rendeztük meg a házi csecsemőgondozási versenyt, a prügyi védőnői szolgálat tanácsadó termében.
A versenyen 12 általános iskolás tanuló
vett részt, 3 fős csoportokban. A versenyen meghívott vendégek: Fogarasiné
Szegedy Emese, biológia szakos tanárnő, és Sándorné Péter Viola, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa segített a zsűrizésben.
A házi csecsemőgondozási versenyen I.
helyezést elért csapat a Szerencsen megrendezendő városi csecsemőgondozási
versenyen vesz részt 2007. március 29-én.
I. helyezést elért csapat tagjai:
Oláh Zsüliett 7. a.
Sallai Klaudia 8. a.
Bancsók Magdolna 7. a.
A versenyen részt vettek: Lengyel Flóra, Lengyel Ildikó, Bancsók Anett, Kiss Vivien, Kiss Éva, Horváth Ilona
Gitta, Horváth Viktória, lakatos Olga, Schweiczer Dóra.
Felkészítő védőnők: Bereczné Pereszlényi Éva, Székely Zsuzsanna

Versenyösszesítő 2006/2007. tanév
1-4. évfolyam
-

Szivárvány feladatmegoldó verseny
Komplex tanulmányi verseny
Kobaktörő – szivárvány tanulmányi verseny
Bendegúz tanulmányi verseny
Kvalitás tanulmányi verseny
Tudor tanulmányi verseny
Törökverő magyarok komplex tanulmányi verseny
Jonatán könyvmolyképző verseny
Bendegúz kis nyelvész Szendrei Balázs
Vígh Marcell
Helyesírási verseny Taktabájon
Zrínyi matematika verseny
Hegyalja matematika verseny

5-8. évfolyam
-

Körzeti angol nyelvű verseny
7-8. február
Kiss Gábor II. hely
Körzeti angol nyelvű verseny
5-6. március
Magyar kultúra napi szavalóverseny
Roma tanulók kulturális seregszemléje
Babos Gusztáv különdíj
Lakatos Evelin III. hely +különdíj
Móricz Zsigmond prózamondó verseny
Kis –Kazinczy szépkiejtési verseny
Csörsz Alexandra II. hely
IV. korcsoportos Kézilabda torna Tokaj II. hely
III. korcsoportos Kézilabda torna Szerencs
Zrínyi matematika verseny
Diákolimpia úszás
Növendék hangverseny
Teremfoci
SNIT –es gyermekek sportvetélkedője I. hely
Horváth Erik
Horváth Dezső
Vadászi Enikő
Kiss Gyula
Kiss Etelka

Nőnap
Március 8-án délután a Nőnap alkalmából az önkormányzati intézmények hölgytagjait látták vendégül a
férfi kollégák. A megemlékezés a tavalyi év hagyományát követte. Polgármester úr köszöntője után az iskola,
és a családsegítő szolgálat férfi dolgozói adtak műsort.
„Az élet zenéjét a nők adják,
akik őszintén,
minden feltétel nélkül fogadják
magukba a dolgokat,
hogy érzéseiken át
szebbé alakítsák át azokat.”
Wagner

Anyakönyvi hírek
Házasság kötés:
Lakatos Endre 2006. 12. 09.
Ónodi Anna
Balogh Attila
2007. 02. 02.
Galambos Kitti
Halálesetek:
Komáromi Sándor
2006. 11. 21.
1913-2006
Szőke Bertalanné 2006. 11. 23.
1916-2006
Simon Istvánné 2006. 12. 07.
1921-2006
Vidorka Bertalan 2006. 12. 17.
1925-2006
Nyírcsák Jánosné 2007. 01. 03.
1922-2007
Kiss Tiborné
2007. 01. 18.
1929-2007
Kalocsai Mária 2007. 01. 28.
1961-2007
Drótár Zsuzsa
2007. 02. 02.
1979-2007
Barócsi Lajosné 2007. 02. 02.
1924-2007
Herman Józsefné 2007. 02. 05.
1932-2007
Mátyás József
2007. 02. 06.
1955-2007
Bendik József
2007. 02. 12.
1951-2007
Palik Imre 2007. 03. 12.
1957-2007

Születések:
Kiss Stefánia szül: 2006. 11. 13.
An: Kiss Zsuzsanna
Babos Levente szül: 2006. 11. 29.
An: Babos Erika
Balogh János szül: 2006. 11. 30.
An: Krajczár Renáta
Galambos Mercédesz 2006. 12. 18.
An: Galambos Erika
Balogh Virginia 2007. 01. 01.
An: Ruszó Ida
Fődi Valentina 2007. 01. 21.
An: Lehóczki Anikó
Glonczi Dániel 2007. 01. 23.
An: Glonczi Tünde
Damu Ábrahám 2007. 01. 25.
An: Balogh Ilona
Bancsók Kristóf 2007. 02. 09.
An: Bancsók Zsuzsanna
Huszár Lili 2007. 02. 13.
An: Csehely Edit
Kiss Henrik 2007. 02. 18.
An: Kiss Anita
Rontó Juratin 2007. 03. 07.
An: Rontó Alexandra
Bancsók Nelli Doloresz 2007. 03. 17.
An: Bancsók Mónika

Farsang
Idén rendhagyó módon rendeztük meg az iskolai farsangi bált.
Február 15-én az alsósok, 16-án a felsősök szórakoztatták egymást a mókásabbnál mókásabb jelmezeikkel, s
egyben igyekeztek elnyerni a zsűri tetszését.
A jelmezversenyben az alsó tagozatban a 2.a osztályosok „Afrika” csoportja, a felső tagozatban az 5.a
osztályosok „Macskák és egerek” produkciója nyerte el a fődíjat.
Rengeteg tombolaajándékot is kisorsoltunk, sőt, a szülői munkaközösség jóvoltából mindannyian kaptunk farsangi fánkot!
Minden támogatónknak köszönjük a segítséget:
Az iskola diák-önkormányzata

Polgárőr bál
3. alkalommal került megrendezése az immár hagyományos rendezvény. Molnár János az egyesület elnöke
köszöntötte a vendégeket, majd Boros-Leskó Géza polgármester úr megnyitotta a bált. A Móricz Zsigmond
Általános Iskola Modern-tánc csoportja gondoskodott a jó hangulatú kezdésről. A finom vacsora elfogyasztása
után jókedvűen szórakozhattak a vendégek. A Polgárőr Egyesület tagjai köszönik a támogatást mindazoknak,
akik részvételükkel és adományaikkal segítették, illetve szervezték a sikeres rendezvényt.

Polgárőr Egyesület felhívása
Munkánk minél hatékonyabb végzéséhez kérjük a lakosság segítő támogatását. A környezetükben észlelt szokatlan dolgokat, jelenségeket jelezzék a polgárőrség bármely tagjának. Megkérjük tisztelettel az egyedül élő,
illetve idős lakókat, hogy lakásukat, melléképületeiket, bejárati kapujukat napközben is zárják kulcsra, a kulcsokat tartsák maguknál. Bárki, bármilyen ürüggyel, hivatkozással felkeresi Önöket, nagyon körültekintően
ellenőrizzék a jogosultságot. Idegeneket ne engedjenek be a lakásukba, az erőszakoskodókat határozottan
küldjék el.

Köszönjük együttműködésüket.

2007. március 15.
Mint minden évben, most is elérkezett március 15-e, amikor a 159 évvel
ezelőtt történt forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk a
településünkön
Már hetekkel az ünnep előtt elkezdődött a készülődés. A Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai és tanárai nagy lelkesedéssel fogtak hozzá
a próbákhoz.
Mintegy ötven szereplő (diák, tanár) jelenetekkel, tánccal, kánonnal,
zenei betétekkel tette színesebbé a programot. Az ünnepség vendégei
tapssal jutalmazták a műsort és Boros-Leskó Géza polgármester úr ünnepi beszédét, melyből a továbbiakban idézünk.
Boros-Leskó Géza polgármester

Hölgyeim és Uraim, Nagytiszteletű Asszony, Tisztelt Elnök Igazgató
Úr, Képviselőtestület, Kedves Megjelentek!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésén közös együttgondolkodásra hívom kedves Mindannyiukat. Arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, s e kérdésekre együtt, nemzeti közösségben keressük a
választ, a válaszokat.
1948. március 15-e faggat bennünket. Faggat elsősorban nemzeti létünkről, sorsunkról, a jövőről, a megmaradásról és annak titkáról. Olyan fundamentális kérdésekkel kell szembenéznünk, amelyek magyar nemzeti közösségünk sorskérdéseit érintik és amelyekre nekünk – a magyarság ügyében, megmaradásában elkötelezetteknek – kötelességünk választ találni. Lehetetlen kibúvókat keresni: hogy megosztottak vagyunk, hogy elveszítettük
eszközeinket, hogy az érdektelenség és a népbutítás szellemének telekommunikációs árja lefegyverzi minden
erőnket
Képesek vagyunk-e arra, hogy ma, amikor annyiféle tépettetünk, amikor szétesik és szétfolyni látszik a nemzeti ügy, akkor itt és most is hitet tegyünk küldetéstudatunkról, meggyőződésünkről. Istennek volt és van gondolata velünk, magyar nemzeti közösséggel itt a huzatos Kárpát-medecében? S ne csak hitvallástétel legyen az
ünnepi alkalom, hanem új lelkesültség és új elköteleződés a magyar nemzeti önépítés, s persze a személyes
önépítés és az európai utakon is történő, de magyar jövőépítés programjának vállalása is. A magyar ügy továbbvitele, mely csak a szellem, lélek s szociális biztonság harmóniájában valósítható meg.
Március 15-e olyan nap, amit szeretünk. Szeretjük, mert nemzeti színt teremt a pirosat, a fehéret, a zöldet. Azt,
ami számunkra azóta is a magyarságot jelképezi. A piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény. Erő-hűségremény: ezt választotta a magyarság saját eszményének.
A büszkeség a kulcsszó. Nem a kudarc, hanem a siker tesz büszkévé. Március 15-e siker, a magyar szabadság
sikere. A bátorság is kulcsszó. Ahhoz, hogy büszkék lehessünk, bátornak kell lennünk. Csak szabad ember tud
szabad hazát teremteni. A magyar szabadság az emberek szabadsága; a magyar haza az emberek szabadságközössége. A szabadság teremt az országból hazát.Sokan azt mondják: Magyarnak lenni kudarctörténet. Én azt
mondom: sikertörténet. Sikertörténet, bár rengeteg áldozattal.Sikerült államot alapítani, sikerült az államunkat
megtartani. Bejött a tatár, kiment a tatár. Bejött a török, de ki is ment, és ugyanígy a német és az orosz is.
Mindegyik saját dicsőségét zengte, de ez a dicsőség hamis volt és elenyészett.
Mi maradtunk, mi itt vagyunk
Sokan áldoztunk létünkért. Magyarország története a névtelen félistenek története. Létünk nem érdem, hanem
tény. Az érdem az, hogy képessé váltunk a szabadságra, az érdem az, hogy volt március 15-énk, az érdem az,
hogy hazát teremtettünk az országból, és érdem az hogy szabadságunk képes volt nemzetünket megszülni. Az
érdem az, hogy tudjuk: nem szabad engedni a 48-ból. Magyarságunkat meg kell őriznünk.
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!

A Húsvét és hagyományai
Húsvét talán a legvidámabb ünnepünk. Bár hajlamosak vagyunk csupán a hús-vétre, tehát a hús újbóli magunkhoz vételére, a böjt végére gondolni, és elfelejteni mindazt, amiről ez az ünnep hagyományosan szól.
A keresztények egyik legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március
vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.
A húsvét ünnepi előkészületei, a hagyomány szerint már hamvazószerdával megkezdődnek (ami idén
március 1-jére esett), innentől kezdve 40 napig lemondunk az ételről – úgy, ahogy Jézus lemondott értünk életéről. Ez a fajta lemondás tulajdonképpen közösségvállalás, amely a vallásos embereknek alkalmat ad a hitben
való elmélyülésre és kiengesztelődésre. Ezáltal méltóképpen felkészülhetnek Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
A negyvennapos böjt utolsó hete, a nagyhét, virágvasárnappal kezdődik. A nagyhét napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak, illetve a népszokások ezeket elevenítik fel.
Virágvasárnap a bevonulás napja. Ekkor az emberek pálmaágakkal, vagy barkákkal mennek a templomba.
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora és a tanítványok lábának megmosásának napja (ma ez a vendégszeretet jelképe). Nagypéntek, pedig Jézus keresztre-feszítésének napja, a gyászünnep. Nagyszombat azonban már a feltámadás jegyében zajlik. Elindulnak a körmenetek, a templomokban gyertyát gyújtanak és lezárul a böjt is.
Tulajdonképpen Nagyszombathoz tartoznak a jellegzetes ételek is, mint például a tojás, a bárány és a kalács.
Húsvét vasárnap maga a feltámadás napja. Ekkor sokan megnézik a Napfelkeltét, majd a hagyomány szerint
bárányt fogyasztanak. A bárányevés az „áldozati bárányságot”, azaz Jézus halálát szimbolizálja. Ezért is nevezik őt a mai napig Isten bárányának.
A hétfői locsoláshoz tartozik a húsvéti tojás ajándékozása. A locsolás ma is elterjedt szokás, igaz némiképp
szelídebb formába, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak.
A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak, ezzel örök barátságot kötnek.
A húsét tehát – kinek ezért, kinek azért – ünnep.

