
PRÜGYI 
HÍRMONDÓ 

1. szám 

   Prügy közel 3000 lelkes község Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében. A település a Taktaköz kö-
zépső részén fekszik, Szerencstől 10 km-re délre. A 
régészeti leletek tanúsága szerint már az őskorban 
lakott hely volt. Nevét – melyet valószínűleg az Aba 
nemzetségbeli Prud ispán után kapott – Árpád kori 
okleveleinkben is megtalálhatjuk. Az 1300-as évek-
ben templomos helyként említették. 1562-ben már 
működött itt a református egyház. A török korban a 
környék lakói a Tisza és a Takta mocsaraiba mene-
kültek a háborús pusztítások idején. A 18. században 
legnagyobb birtokosa– a Taktaközben nagy földterü-
letekkel rendelkező – Patay család volt, akik kasté-
lyukat is itt építették fel. Az 1752-es tűzvészben az 
egész falu leégett, ekkor vált használhatatlanná régi 
temploma is. A ma látható református templom 
1803-10 között épült fel. 1848-ban Bem tábornok 
egyik rokona kislányának neveltetését a prügyiekre 
bízta.  

A szabadságharc után a település legnagyobb birto-
kosa gróf Széchenyi Wolkenstein Ernő, gróf Szirmai 
Ottó és Dr. Csobaji Gyula volt. A korábban 

Prügymonostora, Prügytelek néven is említett község nevét 1908-ban változtatták Pthrügyről Prügyre. 1950-
ben került a település Szabolcs megyétől Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez. A II. világháborút követően ala-
kult ki a település mai képe. A hagyományosan mezőgazdasági jellegű falut elkerülte az iparosítás, lakosai a 
helyi mezőgazdasági üzemekben illetve a környező városokban (pl. Szerencs) találtak munkát. Az érintetlen 
természeti környezetét megőrző település vonzó lehet a falu nyugalmát kereső, pihenni vágyó ember számára.  

Prügy számos nevezetességgel is büszkélkedhet. A Kossuth utcában áll a klasszicista stílusú református 
templom, melynek berendezése is figyelemre méltó. A Patay család adományozta úrasztala eredetijét Sáros-
patakon őrzik. A község emlékműveket állított a világháborúban elesett hősei tiszteletére. A Millenniumi em-
lékművét 2001-ben avatták fel. A település legfontosabb látnivalója a Móricz-emlékház. Az író 1887-1891 
között Prügyön töltötte gyermekkora néhány meghatározó évét. A leégett eredeti épület helyén emelt házban 
1971 óta működik a magyar próza kiemelkedő alakjának életét bemutató kiállítás. Az emlékház másik tárlata a 
19-20. századfordulójának paraszti életmódját mutatja be. 1991 óta kiemelkedő eseménye településünknek a 
Móricz - napok kulturális versenye és programjai. A rendezvényre közel 500 általános iskolás diák – ország-
határon innenről és túlról – méri össze tudását neves szakmai zsűrik előtt színjáték, néptánc, prózamondás, né-
pi hangszer és népdaléneklés kategóriában. A kulturális versenyt a Móricz Zsigmond Általános Iskola neve-
lőtestülete, diákjai, dolgozói, szülői munkaközössége rendezi meg a Községi Önkormányzat Képviselőtestü-
letének támogatásával. 

Minden évben gazdag program várja a község lakóit és a településre látogatókat Szent István ünnepéhez 
kapcsolódóan a falunap rendezvényein. A műsor a helyi szereplőkre és az országosan is híres fellépőkre, 
együttesekre épül. A programokat korábban is szervező községi önkormányzat és képviselőtestülete igyekszik 
az ünnepet szellemiségében is emlékezetessé tenni azzal, hogy a szórakoztató és kulturális programok mellet 
kulturális, oktatási, infrastrukturális értékekkel is gyarapítja a települést. Így volt kiemelkedő eseménye az  V. 
Falunapnak 2005-ben a közel 200 millió forintos költségvetésből épült új „Mesevár Óvoda” átadása, amely 
bízván pályázhatna az ország egyik legszebb óvodája címért is. 

Tisztelt Prügyiek! 
 
Köszöntöm a Prügyi Hírmondó első szá-
mának olvasóit. 
 
Önkormányzatunk azzal a céllal indítja útjára újság-
ját, hogy a községünkben történt, vagy történő ese-
ményekről, a mindenkit érintő változó jogszabályok 
közérthető formában való közlésével tájékoztassuk a 
lakosságot. 
Önökkel együtt szeretnénk az újságot szerkeszteni, 
ezért várjuk ötleteiket, javaslataikat, mire kíváncsiak, 
miről szeretnének többet tudni, olvasni. 
Ígérjük, minden ötletet, javaslatot figyelembe ve-
szünk és hogy a terjedelem lehetővé teszi az Önök 
cikkeit, írásait is közöljük. 
 
Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok. 
 
                      Tisztelettel: 
                                              Erdei Sándor 
                                               polgármester 

PRÜGY rövid bemutatása 



P o l g á r ő r    E g y e s ü l e t ü n k   j e l e n t i: 
 
a 2005. április 29-én megtartott üléséről.  
 
Az  Egyesület  elnöke Molnár János összefoglalta a feladatokat. 
 
Eddigi tevékenységünk fő célja, a községünkben elszaporodó lopások, betörések és különböző bűncselekmé-
nyek megfékezése. 
 
Polgárőreink és a falu közössége fontosnak tartja a lakosság közötti összefogást és kapcsolattartást a bűnmeg-
előzés érdekében, ezért kölcsönös együttműködés alakult ki a rendvédelmi szervekkel.  
 
Az egyesület feladata, hogy tagjain keresztül szervezze a lakosságot, hogy a lakókörnyezetünkben a társadalmi 
bűnmegelőzés megteremtődjön. Valamint a saját vagyonvédelem és önvédelem megvalósítására is nagy hang-
súlyt fektet.  
 
Az egyesület megelőző járőr szolgálatot szervez, jelzésekkel látja el a rendőri szerveket, az önkormányzatot és 
egyéb rendvédelmi szerveket.  
 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2004. évben a Polgárőr Egyesület összesen 4164 óra szolgálatot teljesí-
tett, ebből 

•    Önállóan 3148 óra,  
•    Rendőrséggel közösen 460 óra 
•    Mezőőrökkel 196 óra 
•    Postásokkal 100 óra 
•    Községi rendezvények biztosítása 260 óra 

 
Az ülés további részében Szaniszló István őrsparancsnok, az illetékes körzeti megbízottak valamint a polgár-
őrök megbeszélték, hogy a bűnmegelőzés érdekében együttesen, milyen módon tudnák feladataikat még ered-
ményesebben ellátni.  
 
A 2005. évi tervekről és a pénzügyi lehetőségekről Die Miklós az egyesület gazdasági vezetője számolt be.  
 
Kiemelte, hogy az önkormányzat a működéshez szükséges eszközöket, és az anyagi forrást ebben az évben is 
biztosítja.  
 
Szeretnénk a működés feltételein javítani, ezért a Polgármesteri Hivatal aktív közreműködésével pályázatot 
nyújtottunk be   a  Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiumához. Az elnyert támogatás függvényében eszköz-
beszerzéssel (mobiltelefon, egyenruha, zseblámpa stb.) igyekszünk a szolgálat hatékonyabb ellátásáról gon-
doskodni. 
 
A kérdések és hozzászólások megbeszélése után Erdei Sándor polgármester gratulált a szolgálatot becsülete-
sen ellátó polgárőröknek és átnyújtotta országgyűlési képviselőnk Dr. Szabó György 100.000.- Ft-os  adomá-
nyát az egyesület elnökének.  
 
Polgárőreink az ülés berekesztése után jó hangulatban fogyasztották el a konyhások jó ízű vacsoráját.  
                                                                   

                                                                           Molnár János  
                                                                                            elnök 

POLGÁRŐRSÉG 



ÓVODA 

Új óvoda   -   régi értékeket őrző, korszerű nevelés 
 

Mottó:        „Ne veszítsünk el semmit se a múltból 
              csakis a múlttal alkotjuk a jövendőt”  

                                                                „Anatole France” 
 
Nagy öröm számunkra, hogy az önkormányzat jóvoltából rövidesen egy korszerű, az Európai Unió normáinak 
minden szempontból megfelelő közoktatási intézményt mondhatunk magunkénak. 
 
Ezáltal régi álmunk válik valóra, s elmondhatjuk, hogy 33 év elteltével újabb fejezet kezdődik óvodánk életé-
ben. 
 
Sokan feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy miért van szükség – és miért éppen most- erre a beruházás-
ra? 
 
A  választ részben a demográfiai tényezők változásával, részben az óvodákra vonatkozó törvények, rendeletek 
betartásával magyarázhatjuk.  
 
Lássuk először a demográfiai tényeket! 
 
Az elmúlt 3 évben községünk lakossága gyarapodott, több gyermek lépett óvodáskorba mint korábban, ez a 
tendencia a jövőben is várható. 
 
Eddig 100 gyermeket tudtunk beóvodázni a férőhelyek korlátozott volta miatt, noha ennél mindig több volt a 
jelentkező. 
 
Az új 1400m2-es épületben már 125 gyermeket tudunk fogadni. 
 
A gyermekeknek nem csupán az lesz jobb, hogy valamennyien óvodába járhatnak végre, hanem az eddigi 4 
csoport helyett 5 csoportban, igényeiknek megfelelően, differenciáltan, továbbra is szeretetteljesen tudunk 
foglakozni velük. 
 
A közoktatási törvény előírja, hogy minden gyermeket 5 éves kortól, minden hátrányos helyzetű gyermeket 
pedig 3 éves kortól kötelező beóvodázni. 
 
A jogszabályok azonban ennél jóval többet tartalmaznak egy óvoda működtetésével kapcsolatban. 
 
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet mellékleteként megjelent a közoktatási intézmények kötelező eszköz-  és 
felszerelési jegyzéke. 
 
 
A jegyzék a közoktatási intézmények feladatainak azokat a nélkülözhetetlen tárgyi, technikai, berendezés- és 
felszerelésbeli követelményeit foglalja össze, amelyeket az intézmények fenntartóinak a működtetés során be 
kell tartaniuk. 
 
A közoktatási törvény továbbá előírja, a közoktatási intézményeknek rendelkezni kell a közoktatási feladatok 
ellátásához szükséges feltételekkel. Meghatározza többek között azt is, hogy milyen helyiségek legyenek és 
milyen berendezési tárgyakkal kell ellátni az épületet. 



Ennek alapján például – amivel mi eddig nem rendelkeztünk – egy óvoda épületben legyen tornaszoba, neve-
lőtestületi orvosi és elkülönítő szoba, különböző irodahelyiségek, felnőtt öltözők, speciális egyéni vagy kiscso-
portos foglakozást igénylő helyiségek pl. fejlesztő – illetve logopédiai szoba, ahol lehetőségünk nyílik a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a részképesség – zavarok szakemberek segítségével történő korri-
gálására.  
 
Milyenek ezek a helyiségek és milyen tevékenységeket nyújthatunk ott a gyermekeknek? 
 
A tágas jól felszerelt tornaszobában a rendszeres testmozgással egészséges életmódra készíthetjük fel őket. A 
nevelőtestületi szoba és a különböző irodahelyiségek munkatársaink zavartalan és kényelmes munkavégzését 
teszi lehetővé. 
 
Az orvosi illetve elkülönítő szoba segítséget nyújt a gyermekorvos és védőnő munkájához. 
 
Az új korszerű, modern főzőkonyhánk kapacitása 300 főre lesz elegendő, bízunk benne, hogy most már min-
den jelentkező igényét ki tudjuk elégíteni. 
 
Az új épületben is megőrizzük mindazokat az értékeket, amelyek eddig is nevelőmunkánk alapját képezték. 
 
A korszerűen felszerelt csoportszobákban meleg, családias légkörben tölthetik napjaikat a gyermekek. 
 
A testi és érzelmi biztonságot nyújtó környezetben többféle elfoglaltságot, egyénre szabott fejlesztést tudunk 
majd biztosítani. 
 
Ancsel Éva gondolatait mi is magunkénak érezzük: 
 

„Nézz hosszan egy gyermekarcot, s 
látni fogod, hogy ha van sors, az 

nagyon korán elkezdődik.” 
 
Rajtunk is múlik, miként alakul gyermekeink sorsa a korai években, milyen emlékeik maradnak erről az idő-
szakról. 
 
Nem mindegy, milyen környezetben telnek ezek az évek – a szép, új épülethez mi óvodapedagógusok adjuk 
hozzá azt a többletet, amire –reméljük- szívesen emlékeznek majd és utódjaiknak is továbbadják: az otthonos, 
szeretetteljes légkört. 
 
Mindannyian érezzük, hogy milyen nagy a felelősségünk – mely senki másra át nem ruházható- az itt töltött 
időért, amelyet immár az új óvoda falak között élnek gyermekeink. 
 
Prügy, 2005. május 3. 
 
 

                                                                  Erdősné Csikai Éva 
                                                                                    óvodavezető 



S Z Ü L E T É S 
 
 

1.         Hódi Balázs  sz.: 2005. 01.03. 
Apa: Hódi Miklós 
Anya: Tárnoki Zsuzsa 

 
2.         Rontó Vanessza sz.: 2005. 01. 15. 

Apa: Kiss Dezső 
Anya: Péter Beáta 

 
3.         Horváth Milán sz.: 2005. 01. 18.  

Apa: Horváth Aladár 
Anya: Balogh Orsolya 

 
4.         Kiss József sz.: 2005. 01. 18. 

Apa: Kiss József 
Anya: Glonczi Sarolta 

 
5.         Balogh Ramóna Tímea sz.: 2005. 01. 19. 

Apa: Lakatos László 
Anya: Balogh Borbála 

 
6.         Kis Roland sz.: 2005. 02. 02. 

Apa: Kis Sándor 
Anya: Vadászi Piroska 

 
7.         Papp Róbert sz.: 2005. 02. 12. 

Anya: Rontó Violetta 
 

8.         Lakatos Zoltán sz.: 2005. 02. 25. 
Apa: Lakatos Zoltán 
Anya: Borai Barbara 

 
9.         Balogh Petra sz.: 2005. 02. 28. 

Anya: Tóth Tímea 
 

10.       Damu Olivér sz.: 2005. 03. 07. 
Apa: Balogh Olivér 
Anya: Damu Krisztina 

 
11.       Rontó Bence Gusztáv sz.: 2005. 04. 04. 

Apa: Balogh Sándor 
Anya: Rontó Fanni 

 
12.       Lakatos Joel sz.: 2005. 04. 14. 

Apa: Lakatos Sándor 
Anya: Babos Erzsébet 

H A L Á L E S E T E K 
 
 
 

1.         Lengyel József (1925) 
2005. január 9. 

 
 
 

2.         Pataki Józsefné (1923) 
2005. január 7. 

 
 
 

3.         Koleszár Miklós (1931) 
2005. március 13. 

 
 
 

4.         Balogh Sándor (1964) 
2005. március 29. 

 
 
 

5.         Lakatos Enikő (1980) 
2005. március 31. 

 
 
 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS EDDIG MÉG NEM VOLT. 



Református  hitünkről való bizonyságtétel 
 

Akik már konfirmáltunk, azok valamennyien emlékszünk még a konfirmációs Istentiszteletre. Tudjuk, hogy 
ezen az Istentiszteleten nagy az öröm, ugyanakkor nagy a szorongás is. Öröm először is a szülők, keresztszü-
lők, nagyszülők szívében van, hogy Isten valamennyiünk számára elhozta ezt a napot. Az idein ez esetben az 
örömünk sem lehetett emberileg teljes, mivel voltak szülők, akik felől Istenünk másként döntött – örök hazájá-
ba hívta őket.  

 
A szorongás valamennyi konfirmandus szívében ott van, mivel szólni kell ott, ahol minden szónak súlya és 
hitvallástétele van. Ennek a tudatában tett Istenbe vetett hitéről bizonyságot 10 ifjú konfirmandus. Brenner 
Szilvia, Czirba Péter, Csukás Enikő, Farkas Bence, Fige Csaba, Mátyás Katalin, Oláh Judit, Ónodi Henrietta, 
Ónodi Mónika, Tóth Adrienn.  
 
A gyülekezet, mint minden konfirmandus csoport bizonyságtételét, a fentiekét is, nagy szeretettel várta és fo-
gadta. Ha tényszerűek akarunk lenni, akkor sajnos a várás és a fogadás a konfirmációval jelen időben befeje-
ződött, pedig ott van az óhajtó jövő. Éppen ezért is adtuk ennek a szerény tudósításnak ezt a címet: „
Református hitünkről való bizonyságtétel”, hogy hangsúlyozzuk, a konfirmáció Istenről szóló bizonyságtétel 
és azok teszik, akik a gyülekezet felnőttkorú tagjaivá akarnak válni. 
 
Az egyházunk történelme során időnként ugyanennek a jelentésnek más-más nevet adtak. Pl. Móricz Zsig-
mond idejében: hitben való megerősítésként ünnepelték a konfirmációt. Ha a jövőbe akarunk tekinteni, akkor 
arra kérjük a mi élő Urunkat, hogy ne a konfirmáció értékrendje változzon, hanem a mi szívünk, életünk, kitar-
tásunk tegyen bizonyságot a gyülekezet közösségében a mi élő Istenünkről. 
 

                                                                  Nagy Károly 
                                                                          református lelkész 

Konfirmáció 2005. 

Megyei II. osztályú csapatunk a bajnokság őszi szezonját a nem éppen előkelő 11. 
helyen fejezte be. 
 
A lejátszott 15 mérkőzésen 3 győzelem, 7 döntetlen, 5 vereség, 32 rúgott, 34 kapott 
gól és 16 begyűjtött pont szerepelt a csapat tarsolyában. 
 
A szezonzáró megbeszélésen a játékosok is értékelték önmaguk teljesítményét, s 
ígéretet tettek a csorba kiköszörülésére. 
A tavaszi rajtra való felkészülést a  kedvezőtlen időjárás ellenére hóban-sárban-
fagyban Erdei Sándor és Tóth István játékosedző irányításával az alábbi keret  kezd-
te meg: Balla István, Bendik Tibor, Boncsér László, Bozsányi Gábor, Császár Zol-
tán, Erdei I. Zoltán, Erdei II. Zoltán, Erdélyi András, Erdélyi Gábor, Halász Zoltán, 
Havriló Attila, Hubják László, Ladinszki Levente, Ringer István, Tóth István, Tóth 

Sándor, Vadászi Attila, Vadászi Elemér,  
Vadászi Kálmán, Zakariás Imre. 
 
A csapat tagjai ígéretüknek megfelelően hozzák a tőlük elvárható eredményeket. Az eddig lejátszott 9 mérkő-
zésből 6-ot sikerült nyerni 1 döntetlen mellett csak kétszer kellett (a listavezetők ellen) vesztesen elhagyni a 
játékteret. 
 
19 rúgott gólra az ellenfelek csak 7-szer tudtak válaszolni. A begyűjtött 19 pont már most több mint az egész 
őszi, így bízhatunk abban, hogy a csapat a kitűzött  célt (benne lenni az első nyolcban) teljesíteni tudja. 
 
                                                                           Hajrá  Prügy!!! 

F O C I 


