
PRÜGYI 
HÍRMONDÓ 

10. szám 

Útfelújítás, kátyúzás: 
Az önkormányzat felmérte az utak állapotát és a tél beáll-
ta előtt november 30-ig elvégzi a kátyúzást az egész tele-
pülés területén, valamint a nem pormentes utak karban-
tartását, zúzalékkal történő feltöltését. Ennek keretében 
az útpadkák rendbetételére is sor kerül a csapadékvizek 
elvezetésének javítására. 

* * * 
Térfigyelő rendszer: 
A közbiztonság javítása érdekében pályázatot nyújt be a 
Községi Önkormányzat a Mezőgazdasági ZRT-vel közö-
sen térfigyelő rendszer kiépítésére. A rendszer a nap 24 
órájában a település legforgalmasabb pontjain rögzíti 
majd az ott zajló eseményeket, az áthaladó forgalmat, 
mozgásokat. Nappal színes, éjszak fekete-fehér minő-
ségben áll majd rendelkezésre az esetleges közbiztonsá-
got, a település nyugalmát sértő magatartások, rendelle-
nességek kivizsgálására. 

Bursa Hungarica: 
A települési önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjpályázat keretén belül továbbra is támogatni 
akarja a főiskolákon, egyetemeken tanuló prügyi hallgató-
kat. A támogatásról, a megállapított ösztöndíjrész mérté-
kéről az október 30-ig beérkezett 14 pályázatról a képvi-
selőtestület novemberi ülésén fog határozni. 
 

* * * 
Közös fellépés a falopások ellen: 
A korábbi időszakban sikerült visszaszorítani a falopások 
számát. Az elkövetkező időszakban újból megerősítjük 
ezt a szolgálatot. Az Önkormányzat, a Mezőgazdasági 
ZRT., a Polgárőr Egyesület, a Mezőőri Szolgálat és a 
Rendőrség, közös járőrözésekkel igyekszik elejét venni a 
természetkárosító-romboló tevékenységnek. Egyúttal a 
település közbiztonságára is nagyobb figyelmet fordítunk. 
 

Tisztelt Olvasóink! 
Mielőtt a dolgok részleteiben merülnénk el, tisztázni kell néhány alapkérdést, amelyen nem lehet, vagy nem akarunk vál-
toztatni. 

-      az Európai Uniónak tett ajánlatban a Magyar Köztársaság vállalta, hogy 2015-ig a 2000 lakos egyenértékű tele-
püléseken rendezi a szennyvíztisztítást; 

-      a község már kétszer maradt le – különböző okok miatt – a szennyvíz megvalósításáról; 
-      a község képviselőtestülete és lakossága úgy döntött, hogy tovább ez a probléma nem odázható a település 

oldja meg a szennyvízhálózat kiépítését és szennyvíztisztítás feladatát; 
-      Prügy és Taktakenéz község lakosságának 71 %-a belépett és létrehozta a víziközmű társulást, amelyet a B-A-

Z. Megyei Bíróság 05-16-000106. számon, mint önálló jogi személyt bejegyzett. 
Tehát az alapok megvannak: a szennyvíztisztítás nem kerülhető el a feladatot meg kell valósítani. 
A megvalósításnak három útja lehet:       1.) saját erőből 
                                                                 2.) vállalkozó által 
                                                                 3.) pályázati úton. 
A szennyvíz-megvalósítás bruttó számított bekerülési költsége 1,5-1,7 milliárd forint. Tehát – saját erő ennyi nincs, 
vállalkozó nem kockáztat, mivel utána olyan vízdíjat kellene szedni, amit nem képes a lakosság megfizetni – marad 
a pályázati út. 
A pályázat kiírásra került KEOP – 1.2.0 címen. A pályázat 50-85 %-os vissza nem térítendő támogatás, amely azt 
jelenti, hogy a legjobb esetben 85 %-ban, legrosszabb esetben 50 %-ban támogatja az EU. Tehát minimálisan 15 % 
önrésszel kell rendelkeznie a pályázónak. 
A pályázat benyújtásának feltétele az önrész megléte! 
Az önrésznek rendelkezésre kell állnia, ami lehet:      - készpénz 
                                                                                     - hitel garancia. 

Készpénz 270 millió forint nem áll rendelkezésre, hitelgaranciát a bank az önkormányzatnak mivel az éves bevétele 
8-10 millió forint, max. 40 millió Ft-ot vállal. Így tehát létre kell hozni egy jogi személyt, amely vagyona befizetései által 
garanciát jelent a banknak, illetve a legjobb feltételekkel kap hitelt. Ez a jogi személy pedig a víziközmű társulás. 

A víziközmű társulást a lakosság hozza létre és a közgyűlés üzemelteti az intéző bizottság által. Amelynek jelenleg 
egy fő tiszteletdíjas elnöke van. 

A befizetések történhetnek egy összegben előre 270 e Ft, vagy évente 55 e Ft, illetve aki lakástakarék-pénztárt kötött 
az, havi 1 999,- Ft 100 hónapon keresztül. Azonnal szembetűnik, hogy aki LTP-n keresztül fizet az nem 270 e Ft-t, csak 
200 e Ft-t fog befizetni! Ez azért van mert az állam 30 %-al támogatja a lakosság ilyen jellegű megtakarítását. De egyér-
telmű, hogy a víziközmű társulási díja mindenkinek 270 e Ft. 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K 

HOGY TISZTÁN LÁSSUNK SZENNYVÍZ ÜGYBEN 



Új gépkocsival gazdagodott az egyesület: 
A B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség támogatásával, 
egyesületünk egy LADA Niva terepjáró gépkocsival gaz-
dagodott. Az autót jó állapotban vehettük át, melyet ko-
rábban a Kazincbarcikai Polgárőr Egyesület használt. 

Családi találkozó: 
Egyesületünk a községi önkormányzat és Boros-Leskó 
Géza polgármester úr támogatásával a polgárőrség tagja-
it és családjait egy ebéddel látta vendégül. Ezzel is meg-
köszönve azt a munkát, amit Prügy közbiztonságáért vé-
geznek. Köszönjük a családtagok segítségét is, hiszen az 
ő támogatásuk nélkül a polgárőrök nem tudnák ilyen szín-
vonalon ellátni ezt a feladatot. 

Az idei falunap egyik sikeréről szeretnénk Önöket tájé-
koztatni. A méltó módon zajló programok egyik kiemelke-
dő eseménye volt a Román katonák emlékművének fel-
avatása a református templom kertjében. Ezen a Román 
Kormányt a magyarországi nagykövet asszonyuk is kép-
viselte, aki nagyon hálás volt a katonai emlékhely létreho-
zásáért. Segítségét felajánlotta az emlékmű további fenn-
tartásához és ígéretet kaptunk egy románinai településsel 
történő testvérkapcsolat kialakításához, megszervezésé-
hez. 

Sokan és sokat beszéltek az LTP pénzeiről, szeretném, ha végre tiszta lenne mindenki előtt. Az LTP csak eszköz a 
befizetés lassú és támogatott megoldására. Az LTP-hez az 1 999,- Ft-ból a víziközmű társuláson keresztül beérkezik 
1 670,- Ft , ebből 150,- Ft számlavezetési díj. 1 520,- Ft tőkésedik, és erre jön rá 456,- Ft állami támogatás, így minden 
LTP tagnak havonta 1 976,- Ft-al nő az LTP-n lévő számla tőkéje, ez kamatozik és a kamatokkal együtt ebből lesz a 8 
év végére 270 ezer Ft, a befizetett 200 ezer Ft-al szemben. 

Fennmarad még a befizetett 1 999,- Ft-ból 329,-Ft. Ez a víziközmű társulás számláján marad, és a működést bizto-
sítja, illetve a kamatfedezetet a víziközmű társulás részére.  

Sokakat megzavart az is, hogy a szerződési összeg 400 000,- Ft-ról szól ez pedig azt jelenti, hogy ha a szerződő 
akarja (de csak a szerződő, tehát helyette sem az önkormányzat, sem pedig a víziközmű társulat) a futamidő végén fel-
vehet hitelt.  

Megvizsgáltam a víziközmű társulás működési költségeit és a képviselőtestülettel közösen a két önkormányzat úgy 
döntött, hogy jelentősen csökkenteni kell. A csökkentésnek csak két forrása lehet. A tiszteletdíjas elnök helyett, aki beje-
lentette, hogy január 1-től lemond, társadalmi munkában valaki elvégezni a feladatait, ez évi 1 920 000,- Ft megtakarí-
tást jelent. Meg kell oldani a könyvelést helyben, ez pedig 6,8 millió Ft-ot jelent 8 évre. Megvizsgáltuk, hogy van-e ösz-
szeférhetetlenség, és mivel nem találtunk, ha a víziközmű társulás közgyűlése elfogadja a prügyi és a taktakenézi pol-
gármester elvállalja, hogy társelnökként vezetik a víziközmű társulást és lemondanak az elnöki tiszteletdíjról. Így ez a 
pénz - 16 millió Ft - nem kerül kifizetésre, bennmarad a víziközmű társulás számláján. A könyvelést pedig egy prügyi és 
egy taktakenézi közcélú munkással kívánjuk megoldani, a szakmai felügyeletet és irányítást pedig Kocsis József szintén 
lemondva a díjazásról vállalja. Így összességében 22,8 millió forintot takarít meg a társulás. 

 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ha ezek után is van nyitott kérdése, tegye fel nekünk és mi tisztességgel 
válaszolunk. Aki tájékozatlanul, vagy rosszhiszeműen félrevezeti a lakosságot, figyelmeztetjük, hogy mindenkinek van 
felelőssége a falu iránt, és ha most sem valósul meg a szennyvízberuházás, mert aláássák a fizetési morált, vagy tudat-
lanul demoralizálnak, majd szembe kell állni az emberekkel akkor is, ha nem ennyi önrészt, hanem a dupláját kell fizetni, 
hiszen csak a vak nem látja, hogy minden szolgáltatás évről évre drágul. Tudjuk, hogy mindig lesznek minden ellen ágá-
lók, mi azt kérjük a lakosságtól, hogy bátran kérdezzenek, javasoljanak, hiszen csak együtt lehetnek céljaink, csak 
együtt érhetünk el eredményeket.  

Köszönjük figyelmüket, kérjük segítségüket! 
 

Boros-Leskó Géza                                  Kocsis József 
                                          polgármester                            Pénzügyi és Településfejlesztési  

                                                                Bizottság elnöke 

POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI BÉKÉS FALUNAP SIKERE 



Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy intézmé-
nyünkben megkezdi működését az Idősek Klubja nappali 
ellátás. A szolgáltatás elsősorban a saját otthonukban élő 
18.-ik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek által vehe-
tő igénybe. A kezdés várható időpontja 2007. december 
3. Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését. A klub-
ban európai színvonalú körülmények között, térítési díj 
ellenében lehetőség van a napközbeni tartózkodásra, a 
napi egyszeri – igény szerint többszöri – étkezésre, a tár-
sas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek ki-
elégítésére, szabadidős tevékenységek végzésére.  
 
A klub nyitvatartási ideje: 9.00 – 15.00. 
 

A Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatási köz-
pontként működik, tevékenységi körünkbe tartozik még a 
szociális étkeztetés megszervezése, a házi segítségnyúj-
tás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása, to-
vábbá a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.  
 
Nyitvatartási, ügyfélfogadási időn:  

Hétfő:            9.00 – 12.00           13.00 – 15.00 
Kedd:            9.00 – 12.00           13.00 – 15.00 
Szerda:         Nincs ügyfélfogadás 
Csütörtök:     9.00 – 12.00           13.00 – 15.00 
Péntek:         9.00 – 12.00 
 

Bővebb információért forduljanak bizalommal intézmé-
nyünkhöz a 47/372-492, 47/572-026 telefonszámokon 
vagy személyesen (3925 Prügy, Petőfi út 39). 

Házasságkötés (5): 
Csörsz Péter és Balog Erika                2007.07.14. 
Hunyák József és Hunyák Józsefné    2007.09.06. 
Kiss Elemér és Kiss Szabina                2007.09.06. 
Erdei Balázs és Varosdy Renáta          2007.09.08. 
Rontó Csaba és Kalocsai Emma         2007.10.05. 
 
Halotti (10 fő): 
Szvoren Tibor  /1959.05.23./ m.h.:       2007.07.09. 
Csalavári József /1949.03.19./             2007.07.28. 
Fehér Imréné /1955.01.08./                  2007.07.28. 
Palik István /1928.08.28./                     2007.07.28. 
Mátyás Gáborné /1921.11.27./             2007.08.09. 
Csere Sándor /1930.06.25./                 2007.09.06. 
Gál Sándorné /1935.06.19./                 2007.09.05. 
Horváth László /1946.09.28./                2007.09.17. 
Tóth András  /1954.11.30./                   2007.09.25. 
Kilián István /1926.02.21./                    2007.10.05. 
 
Születési (23 fő):   
Galambos Brendon Ádám  2007.07.12.         A.n.: Glonczi Szabina       Apa: Galambos Ádám 
Lehóczki Eugénia Amanda  2007.07.14.       A.n.: Lakatos Kitti             Apa: Lehóczki Gábor 
Kiss Jázmin Gizella  2007.07.24.                   A.n.: Lakatos Ibolya         Apa: Kiss Andor 
Vadászi Dolóresz  2007.07.31.                      A.n.: Balogh Anita            Apa: Vadászi Elemér 
Damu Debóra   2007.08.15.                           A.n.: Glonczi Nikoletta      Apa: Damu Tibor 
Barócsi Balázs  2007.08.19.                          A.n.: Szepesi Márta          Apa: Barócsi Oszkár 
Ficsor Fruzsina  2007.08.31.                          A.n.: Drofti Mónika           Apa: Ficsor Sándor 
Herman Fanni   2007.08.31.                          A.n.: Zsigmond Veronika  Apa: Herman József 
Kiss Szabolcs  2007.07.09.                            A.n.: Glonczi Sarolta         Apa: Kiss József 
Makkó Julianna 2007.09.11.                          A.n.: Horváth Julianna      Apa: Makkó László 
Rásztóczky Rajmund Róbert 2007.09.07.     An: Kiss Mónika      Apa: Rásztóczky Róbert 
Takács Tímea  2007.09.04.                           An: Takács Szilvia            Apa: Takács Sándor 
Rontó Gyula Kevin  2007.09.15.                    An: Kiss Sarolta     Apa: Rontó Gyula 
Glonczi Tamás 2007.07.27.                           An: Radics Éva                Apa: Glonczi Tamás 
Kiss Mihály  2007.07.26.                      An: Tóth Orsoly                Apa: Kiss Mihály 
Radics Rafael  2007.09.29.                  An: Radics Sarolta           Apa: Lakatos Dénes 
Rontó Milán Márk  2007.10.01.                      An: Rontó Viola                Apa: Rontó László 
Lakatos Rikárdó Márk   20007.10.08.            An: Lakatos Anita   Apa: Bancsók Elemér Ádám 
Vadászi Diána  2007.10.29.                           A.n: Csendom Zsuzsanna  Apa: Vadászi Attila 
Radics Letícia Mariann  2007.11.04.              An: Radics Tímea            Apa: Kiss Csaba 
Lakatos Brendon   2007.11.04.                      An: Borai Barbara            Apa: Lakatos Zoltán 
Galambos Leila  2007.11.06.                         An: Horváth Anna   Apa: Galambos Ádám 
Lakatos Mirella   2007.10.19.               An: Varga Erika     Apa: Lakatos Szilveszter 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI 

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K 



Területi és megyei tűzoltóverseny a Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói 
 
2007. október 05-én, Bekecsen körzeti tűzoltóversenyt rendeztek. A verseny kezdete előtt eleredt az eső, majd később 
a nap is kisütött, de minket ez nem zavart és 1. helyen végzett csapatunk. Így a körzetet 2007. október 17-én, 
Felsőzsolcán a megyei tűzoltóversenyen iskolánk csapata képviselte a körzetet. 
Itt 10 általános és 6 középiskolás csapat versengett. Egy csapat 6 főből állt. A mi csapatunk tagjai: Erdős Tamás, Ma-
gyar Máté hetedikes, Dienes Csaba, Bodnár Bence, Csukás József és Bancsók Magdolna nyolcadikos tanulók. Felké-
szítő tanárunk évek óta Erdei Zoltán tanár bácsi. A versenyre a Szerencsi Tűzoltóság gépjárműve szállított minket, a 
fiúk szerint a legjobb „gépsassal mentünk”. 
Az elején kicsit fáztunk, de később bemelegedtünk. Mi kezdtük az osztott sugárszerelést gépjárműfecskendőről. Próbá-
ra nem volt lehetőség, ennek ellenére jól sikerült. A szakfelszerelés felismerésénél ezen a versenyen is 10-ből 10 pontot 
értünk el. 
Nekünk a tömlőgurítás tetszett a legjobban, vagyis amikor a tömlő vége megállt a gólvonalon, szerencsére guríthattunk 
helyette másikat.  
A tűzvédelmi teszt nagyon jól sikerült, csak két hibánk volt. 
Az eredményhirdetést nagyon vártuk, de csak ebéd után – mert azt is kaptunk – került rá sor. Reménykedtünk hogy el-
sők leszünk, de azért örültünk a második helynek is. 
A legnagyobb meglepetés akkor ért bennünket, amikor aznap este és még másnap is szerepeltünk az RTL-Klub híradó-
jában, és később az újságokban is jelent meg rólunk „a kis tűzoltókról” cikk. 
Eredményes versenyt zártunk. 

Bancsók Magdolna, Dienes Csaba, Magyar Máté, Erdős Tamás 
 
 

 
PÁLYÁZATAINK 2006 

Az elmúlt időszakban jelentős szigorításokat vezettek be az oktatási intézményekben. Elsősorban ez az anyagi lehető-
ségek szűkülését jelenti az elmúlt, a jelenlegi és sajnos még a következő években is. Az önkormányzatok mozgástere is 
leszűkült, így egyre nagyobb jelentősége van a más forrásból biztosított anyagi forrásoknak. Intézményünk minden pá-

lyázati lehetőséget megragad, amelyekkel tárgyi, szakmai és tartalmi fejlesztést jelentenek az intézmény diákjai és taná-
rai számára.  

Ebben a tanévben a következő pályázatink voltak sikeresek. 
Ø   12/2007. OKM rendelet – Képesség-kibontakoztató  

felkészítés pályázatán: 3.473.100.- Ft 
Ø    A Borsod-A.-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközfejlesztésre 

és tanártovábbképzésre: 349.000.- Ft 
Ø   A  Borsod-A.-Z. Megyei Sporthivataltólaz SNI-s tanulók  

sportversenyére: 45.000.-Ft 
_____________________________________________________________________ 

 
Koszorúzás 

„ Dicsőséges napok, dicsőséges percek, 
az igaz magyarok soha nem felednek. 

Kik névvel és névtelenül 
áldozták életük önzetlenül, 

kivívták, hogy rájuk emlékezz rendületlenül.” 
Iskolánk diákönkormányzatának képviselői október 28-án megkoszorúzták a község  

I. és II. világháborús emlékműveit. Hagyományainkhoz híven gyertyákat és mécseseket gyújtottunk, így emlékezve 
meg Mindenszentek előtt hősi halottainkról. 

 
Útravaló – Cinka Panna 

Hogy tanulóink sikeresebben teljesítsék tanulmányaikat az országos szervek által kiírt Útravaló és Cinka Panna ösztön-
díj pályázatokkal is segítjük azokat, akik tanulmányi eredményük és szorgalmuk alapján megfeleltek a kiírásoknak. Így a 

Cinka Panna ösztöndíjra 9 tanuló, az Útravaló programban 9 mentortanár 37 tanuló pályázatát küldtük el. 
___________________________________________________________________________ 

 
Körzeti versenyek 

Hagyományos körzeti versenyeinket az idén is megrendezzük. 
2007. november 15-én az SNI-s tanulók sportvetélkedőjét, 

2007. november 26-án a  VIII. Roma vers- és prózamondó vetélkedőt. 
___________________________________________________________________________ 

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 



A digitalizált régi fellelhető fotóknak próbáltuk megkeresni a pozícióit. A „ma” fotói ebből a beállításból mutatják meg te-
lepülésünket 2007-ben.  
A kiállítást Szőke Bertalan és Tiszlavicz Csaba tanárok állították össze, mely megtekinthető a Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola aulájában. 
Álljon itt példának:                       Kisvasút megálló 

Őszi hulladékgyűjtés 
 
Idén is meghirdettük az általános iskolában hulladékgyűjtési akciónkat. Hozhattak a gyerekek fémhulladékot és papírt. A 
gyerekek 3 délután adhatták le a rozsdás vasat, a régi tűzhelyeket, kádakat, hűtőket, újságokat, na és persze még sok 
mindent. 
Az átvételnél a pedagógusok mellet gyerekek is segítkeztek, amit a végén egy kis ajándékkal meg is köszöntünk. 
Összesen 2900 kg lemez, 2840 kg vas, 1450 kg papír, ezenkívül több hűtő és bojler került leadásra.  
A hulladékból befolyt összeg:  181.220 -Ft, melyet az osztályok - gyűjtött mennyiségük arányában - szabadon használ-
hatnak fel az osztály döntése alapján. Ki az év végi osztálykirándulásra, ki mozi vagy színházlátogatásra. 
Az osztályok közötti verseny eredménye: 
Alsó tagozat:          1.   1.a osztály                  Felső tagozat:        1.  5.a osztály 
                              2.   3.a osztály                                                 2.  6.a osztály 
                              3.   4.a osztály                                                 3.  7.a osztály 
 
A hulladékok átvételében és behordásában a Szerencsi Hulladéktelep nyújtott segítséget. Köszönjük a segítségeket és 
a részvételeket is. 

„PRÜGY RÉGEN ÉS MA” Településtörténeti kiállítás 




