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ÁRA: 160,- FT

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye
A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok
Országos Tanácsa a hazai német kultúrcsoportok
számára minden évben országos fesztivált rendez.
2010. évben a felnőtt énekkarok országos fesztiválja
került megrendezésre, amit minősítő verseny előzött
meg. Ennek a versenynek a hazai németség ének-,
zene és tánckultúrájának, hagyományainak gyűjtése,
megőrzése, megörökítése és átadása volt a célja.
Mivel Egyesületünk hasonló célokat határozott meg
az Alapszabályában az Egyesület tagjai arra gondoltunk, megméretjük magunkat. 2010. március 1-én
elküldtük jelentkezésünket. Ezzel párhuzamosan a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága által a megyében élő kisebbségek
programjainak támogatására meghirdetett pályázati
felhívásában, a minősítő verseny úti költségének támogatására adtunk be pályázatot. A B-A-Z Megyei
Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága 100.000.- Ft pénzügyi támogatásban részesítette az Egyesületet.
A több jelentkezési időpont és helyszín közül 2010.
június 5-re Budapest Csepel helyszínre jelentkeztünk
és vettünk részt a Többszólamú, kotta után éneklő
kórus (német zeneszerzők, német nyelvű, többszólamú kórusműveivel) kategóriában meghirdetett minősítő versenyen. Az utunk kissé hosszabbra nyúlt, mivel a Sajó folyó áradása miatt Miskolc előtt az M3
autópályára felvezető út le volt zárva, ezért kerülővel
Rakamaz-Tiszalök felé indultunk.
Az ünnepélyes megnyitó10 órakor kezdődött és a
Himnuszok elhangzása után Kreisz Ferenc a
Landesrat Ének szekció elnöke köszöntötte a megjelenteket, ismertette a verseny menetét és forgatókönyvét. Az Elnök úr köszöntötte a 3 főből álló
szakmai zsűrit. Az Egyesület fellépésére a program
délelőtti részében került sor. Műsorunkban két és
háromszólamú műveket adtunk elő, hangszer kísérete nélkül. Ezt azért kell kihangsúlyozni, mert a sváb
ének és dalkultúrában jellemzőek a hangszerek, mint
például a tangóharmónika, mely jelentősen emeli az
előadott mű hangzását és színvonalát. Ezt tapasztaltuk az előttünk fellépő Budajenő, Óbuda, Zsámbék,
Berkenye, Érd kóruscsoportok esetében, akik
tangóharmónika kísérettel adták elő a sváb népdalokat.

A szereplések után a rendező Csepeli Német Önkormányzat egy ebéddel látta vendégül a csoportokat.
13 órától a kórusvezetők részére a zsűri szakmai értékelést tartott. Az eredményhirdetésre 14 óra után
került sor. A többszólamú kórusműveink előadását a
zsűri „ezüst” fokozatra minősítette Értékelési
szempontként figyelembe vette az előadott művek
nehézségi fokát, a műsor változatosságát, a hangzás
tisztaságát, a ritmus pontosságát, a szöveg érthetőséget. Az elnyert minősítést a kórusvezetőnk és a kórus tagjai is megelégedéssel vették tudomásul.
Délutáni programként a Terror Házát szerettük volna megnézni, de az árvíz miatt a rakpart lezárása és
különböző parkolási nehézségek /Nemzeti Vágta/
miatt erre nem került sor.
Az úton hazafelé útba ejtettük a Gödöllői Királyi
Kastélyt, ami Magyarország legnagyobb beépített
alapterületű barokk kastély-együttese. Mivel a Kastélyba előre nem jelentkeztünk be, így idegen vezetés
nem kaptunk, de csoportosan megnézhettük a Kastélymúzeum állandó kiállításának 26 teremét.
Az autóbuszban Csehi Ferenc kórusvezető karnagy
úr értékelte a kórus fellépését, ismertette és felhívta a
figyelmünket az előfordult hibákra. Tájékoztatott a
zsűri szakmai alapon hozott döntéséről.
Ezúton is megköszönöm Tanár úrnak a kitartó felkészítő munkát, a kórus valamennyi tagjának pedig a
kitartó felkészülést. Mindenkinek jó pihenést kívánok a legközelebbi kóruspróbáig.
Nádasi Bálintné
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elnöke
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2010. június 16-án tartotta legutóbbi ülését. Éves munkatervében szereplő napirendként tárgyalta a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
beszámolóját, valamint az intézményvezető tájékoztatóját a következető tanév indításával kapcsolatos feladatokról. Az előterjesztéseket az alábbiakban olvashatják:
Napközittonos Óvoda és az óvodába integrált bölcsődei csoport beszámolója a 2009/2010. tanévről
„ Az óvoda szervezeti felépítése, személyi, tárgyi helyzete
Óvodai férőhely: 25 fő, Beíratott gyermekek száma: 33
fő, Bölcsődei férőhely: 8 fő, Beíratott gyermekek száma:
6 fő. Az óvoda 1 vegyes életkorú és 1 integrált bölcsődei
csoporttal működik, a gyermekek összlétszáma: 39 fő.
Az óvónők száma: 3 fő
Matisz Gyuláné, Stumpf Imréné , Göttliné Hutka Ágnes
délelőtt részmunkaidőben /napi 4 órában/ végzi a nevelőmunkát az óvodában. Valamennyi óvodapedagógus
felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
Dajka nincs alkalmazásban, az óvoda takarítását
Fischinger Józsefné takarítónő látja el. Napközben 9
órától 12 óráig az óvoda területén végzi feladatait /
mosás, vasalás, beszerzés / , zárás után 1 órában az óvoda takarítását végzi. A bölcsődei gyermekgondozói
munkát Frikkerné Götz Mónika látja el, aki jelenleg a
képesítése megszerzéséhez szükséges tanfolyamot végzi.
A gondozónő kötelező óraszáma: heti 40 óra. A vezető
óvónő kötelező óraszáma: heti 30 óra A beosztott óvónő
kötelező óraszáma: heti 32 óra A részmunkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus heti óraszáma: 20 óra. Az
óvodában nyitástól-zárásig óvónő foglalkozik a gyerekekkel. Az óvoda nyitva tartása: 630-tól 1630-ig /10
óra /. Az óvoda és bölcsőde működésének tárgyi feltételei biztosítottak. A csoportszobák tágasak, esztétikusak.
A kedvező feltételek elősegítik a gyermekek fejlődését és
a hatékony nevelői munkát. A bölcsődei nevelés Országos Alapprogramja az iránymutatója az óvodába integrált
bölcsődei csoportban folyó pedagógiai munkáknak.
Célunk: A ránk bízott gyermekek egészséges, érzelmi,
értelmi fejlődését biztosítsuk, figyelembe véve a 2-3 éves
korosztály életkori fejlődését, sajátosságait. Szeretetteljes,
biztonságérzetet adó bölcsődei élet megteremtése integrált bölcsődei csoportunkban. A gyermekekkel jól képzett szakemberek foglalkozzanak, akik jártasak a fejlődéslélektanban, tanultak pedagógiát, egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek. Igyekszünk mindent megtenni azért,
hogy a tipegőknek a mozgásfejlődésben, gondozásban,
játéktevékenységben a legideálisabb körülményeket
nyújtsuk. A védőnő rendszeresen látogatja óvodánkat,
figyelemmel kísérve a kisgyermekek fejlődését. Írásban
folyamatosan regisztráljuk a gyermekek testi fejlődését.

Intézményünk orvosa nem végezte még el a kötelező
orvosi vizsgálatot.
Fontosnak tartjuk a szülőkkel, a
családdal való jó kapcsolat kialakítását, amely elengedhetetlen az eredményes és színvonalas munkához. Az óvodában folyó munka az 1998-as tanévben bevezetett és a
2004. június 30-án módosított helyi nevelési program
alapján történik. Az Oktatási Minisztérium ez évben előírja, hogy valamennyi óvodának a helyi nevelési programját felül kell vizsgálnia és a szükséges módosításokat el
kell végeznie. A módosítást külső szakértő véleményezi
és a helyi Önkormányzati Képviselőtestület jóváhagyásával kerül elfogadásra 2010. augusztus 31-ig.
Óvodai nevelésünk célja: Szeretetteljes, derűs légkörű
nevelés, amely a gyermek egész személyiségének harmonikus fejlesztését szolgálja. A nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismertetése, hagyományainak átörökítése
az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével.
Felkészítés az iskolai életmódra: természetszerető, szívesen kommunikáló, jó kapcsolatteremtő gyermekek nevelése A nevelés óvodánkban családias, derűs légkörben
történik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges,
sokféle változatos tevékenységet. A napirendben központi helyet foglal el a játék, ami a gyermek alapvető és
legfontosabb fejlesztő tevékenysége. A délelőtt folyamán
a gyermekeknek lehetőségük nyílik csoportszobai ill. udvari tevékenységekre, amelyek folyamatosságát az egészségügyi teendők szakítják meg. A felajánlott tevékenységeket a játékból indítjuk és a játékon keresztül valósítjuk
meg.
A hetirend az alábbiak szerint működik:
Mindennap: mese-vers. Heti egy alkalommal: zenei nevelés, matematikai tapasztalatok szerzése, vizuális nevelés,
környezeti nevelés, testnevelés. Valamennyi tevékenységet áthatja az anyanyelvi nevelés és a német nyelvű kommunikációs kézség kialakítása, fejlesztése. A német nyelvű ismeretszerzést naponta többször visszatérő játékszituációk teremtésével valósítjuk meg.
Az óvodai nevelés alapvető feladatainak megvalósításához biztosítottuk:
A gyermek és a felnőtt pozitív viszonyát a szocializáció
fejlődéséhez:
A feltételek megteremtésével természetes élethelyzetekben gyakorolták a gyerekek az együttműködés szabályait.
Az egészséges életmód feltételeit, az egészséges életmódra nevelést testápolási szokások kialakítását, helyes táplálkozást, öltözködést az egészség megőrzése érdekében
alakítottuk ki. A nevelés és értelmi fejlesztés során aktív
cselekvéssel és érzelmi motiváció segítségével biztosítottuk a gazdag tapasztalatszerzési lehetőséget.
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Közös tevékenységek, megfigyelések, beszélgetések során
ráébresztettük a gyermekeket az együttgondolkodás örömére, problémamegoldó képességük erősítésére és anyanyelvi kifejezőkészségük ösztönzésére. A gyermekek fejlettségi szintjének megállapításakor 5 gyermek esetében
tapasztaltunk képességbeli lemaradást, ezért velük heti egy
alkalommal fejlesztőpedagógus foglalkozott.
Négy tanköteles korú gyermek a fejlesztőpedagógus javaslatára még egy évig óvodai nevelésben részesül.
Az év eleji beszédfelmérés során 8 gyermeknek volt szüksége logopédiai terápiára. Hetente egy alkalommal foglalkozott velük a logopédus. Két gyermek került hátrányos
helyzetbe a szülők válása miatt.
A két gyermek családi otthonában történt változások miatt került nehéz helyzetbe, ami kihatással volt óvodai viselkedésére, magatartására. Egy gyermek sajátos nevelési
igényű. Ingyenes étkezésben 10 gyermek, kedvezményes
étkezésben 7 gyermek részesült.
Az óvodai életben rendkívül fontos szerepet töltenek be
az óvodai szokások, ünnepek, hagyományok.
A gyermekek születésnapját vagy névnapját az egész csoport együtt ünnepelte.
Az óvodában tanult dalokkal, versekkel köszöntötték egymást. A vidám ünneplés, kedves figyelmesség erősíti a
közösséghez tartozás érzését. (a rendezvények listáját terjedelmi okból nem közöljük)
Az idén ismét egy főiskolai hallgatót fogadott óvodánk.
Naár Ágnes nyolc héten át hospitált és zárófoglalkozását
sikeresen megtartotta.
A szülői munkaközösség aktívan részt vállalt a rendezvények szervezésében, segítette munkánkat.
A szülőkkel igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani, ezt elősegítik a mindennapos találkozások, beszélgetések, családlátogatás, közös rendezvények /ünnepek, bál, kirándulás /.
Kapcsolatot tartunk a helyi Általános Iskolával, Művelődési Házzal, Polgármesteri Hivatallal, Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, az Idősek Klubjával, a sárospataki és
nemzetiségi óvodákkal.
A 2010-2011-es tanévben 8 gyermek kezdi meg Általános
Iskolai tanulmányait.
A 2010-2011-es tanévre 10 gyermeket írattak be az óvodába, így az óvodások létszáma 35 főre emelkedett, bölcsődébe 4 gyermeket írattak be.
A magas gyermeklétszám és a szülők elvárásai felénk indokolttá teszik kérésünket: szeretnénk kérni, hogy
Göttliné Hutka Ágnes óvónő ne csak részmunkaidőben,
hanem teljes munkaidőben végezhesse a nevelőmunkát az
óvodában.
Az óvoda udvarán lévő sport- és játékeszközök karbantartásra és javításra szorulnak, valamint a homokozó feltöltése is szükségessé válik.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak, hogy egész éven biztosította az óvoda működéséhez szükséges anyagi feltételeket.”
Matisz Gyuláné vezető óvónő

Az Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es
tanévről
Az iskola szervezeti felépítése, személyi, tárgyi feltételei
Az iskolába járó tanulóink létszáma az idei tanévben 45
fő volt. Az oktatás 4 osztályban történt.
1.o.: 9 fő
2. o.: 14 fő
3. o. : 14 fő
4. o.: 8 fő
A tanítást 5 szakképzett pedagógus látta el.
Igazgató: Götzné Frikker Mária
Tanítók: Joószné Naár Erika, Nagyné Vinkler Klára,
Matiszné Boós Edina
Napközis tanítók: Koleszár Gábor, Göttliné Hutka
Ágnes -részmunkaidőben, hetente 3 délután látja el a
napközis teendőket. Az iskola takarítását Fischinger
Józsefné takarítónő végezte. A tanítók kötelező óraszáma 21 óra, napközis nevelőé 23, igazgatóé 16 óra.
Minden pedagógus végzett heti 3-4 túlórát.
Ebben a tanévben a következő továbbképzésen vettünk részt:
• „Zene és nyelv a kisgyerekkorban” –német konferencia Rátkán 2009. szeptemberében- résztvevő:
Nagyné Vinkler Klára
• Sárospatakon a körzeti nevelési konferencián május
21-én
• Igazgatóként ebben az évben folytatom a közoktatási vezetőképző szakot, a budapesti Műszaki Egyetem
kihelyezett tagozatán
• Rátkán táncoktató továbbképzés lesz a nyár folyamán - résztvevő: Nagyné Vinkler Klára
Az iskolai nevelői, oktatói munka a helyi Pedagógiai
Program alapján történik.
A tanév nevelési célkitűzései:
• Tanulóink személyiségének harmonikus fejlesztése,
az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékek elmélyítése.
• Törekszünk az egészséges életvitel igényének kialakítására, hogy testileg és szellemileg egyaránt éretté és
kiegyensúlyozottá neveljük a gyermekeket.
• Az osztályfőnöki munka sokrétű feladatai közül az
alábbiak kapnak kiemelt figyelmet ebben a tanévben:
közösségépítés, közös értékteremtés – a tanár-diák közötti érzelmi viszony – életmód, értékrend, a szabadidő
tartalmas eltöltése, bűnmegelőzés, környezetmegóvás.
A nemzetiségi oktatásra, nevelésre, a hagyományok
ápolására továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk
Oktatási feladataink:
• az oktatás tartalmi célja, hogy a gyerekek biztos
alapokat szerezzenek az egész életen át tartó tanuláshoz: megtanuljanak rendesen írni, olvasni, számolni.
• Ehhez fontos alsó tagozatban a cselekvő, felfedező
tanulás, a személyre szabott terhelés biztosítása.
• A differenciált tanulásszervezés lehetővé teszi a
felzárkóztatásra szoruló gyerekek segítését.
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Feladatunk a tehetséges gyermekekkel való foglalkozás
is, ezért igyekszünk minél több a tanulmányi versenyen
részt venni.
Az első, másodikos és harmadikos tanulók értékelése
ebben a tanévben is szövegesen történik. Így érdemjegyeket csak a negyedikes tanulók kapnak. Ők vettek
részt idén is május 26-án az országos kompetenciamérésben.
Tanulóink több tanulmányi versenyen is részt vettek:
A közoktatási ellátási körzet által szervezett versenyeken, Sárospatakon- Árvay matematika versenyen 2.h.
harmadik osztályból: Méhész Bence, 3. h. negyedik osztályból: Vojcsik Melinda- népdaléneklési versenyen 2. h.
második osztályból: Jaskó Emma, különdíjat nyertek:
Götz Vivien(3.o.), Naár Zsófia, (4.o.) német nemzetiségi
versmondó versenyen, Rátkán, ahol Jaskó Emese ért el
az 1-2.osztályosok közül első, Rák Eszter 4. helyezést,
Bánhegyi Máté a 3-4 osztályosok kategóriájában 3.,
Naár Zsófia 4. helyezést.,
Budapesten, az országos
versenyen Jaskó Emese képviselte iskolánkat és megyénket, ahol a 12. helyezést érte el.
Az elmúlt tanévben a következő rendezvényeken szerepeltünk, illetve vettünk részt rendezőként: ( ezen eseményekről folyamatosan beszámolt az intézmény a HHban, így terjedelmi okokban nem közöljük)
Ebben az évben is a sárospataki Pedagógiai Szolgálat
biztosította a gyógytestnevelési foglalkozást heti egy
alkalommal a rászoruló gyerekek részére.
Egy gyerek sajátos nevelési igényű, vele fejlesztő pedagógus foglalkozott, hetente 2-szer, 2 első osztályos járt
logopédiai foglalkozásra heti 1 órában.
A helyben megvalósuló zeneiskolai képzést a gyerekek
90 %-a veszi igénybe, a zenevizsgákat többnyire az iskolában tartják, a szülőknek karácsony előtt hangversenyen
mutatták be tudásukat.
Táncoktatás folyik a zeneiskola keretein belül, a Művelődési Házban pedig ebben az évben újra elindul a hercegkúti tánccsoport kisiskolás csoportja.
Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a szülőkkel, amit a
mindennapos találkozás, közös ünnepek, szülőértekezletek, játszóházak biztosítanak.
Kapcsolatot tartunk az óvodával, a Művelődési Házzal,
a Polgármesteri Hivatallal, a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Családsegítő Szolgálattal, védőnővel.
A kisebbségi önkormányzatnak megköszönjük, hogy
minden évben támogatja intézményünket, idén fedezi a
rátkai továbbképzés költségét a pedagógusok számára.
Az iskola tárgyi felszereltsége megfelelő. Korszerű lámpatesteket kaptunk szülői felajánlásként ebben az évben
is, így már minden terem ezzel van felszerelve.

A 2010/2011-es tanév alakulásáról:
A következő tanévre 19 gyereket írattak be első osztályba. Így a tanulóink létszáma összesen 56 fő lesz.
Az osztályok helyigénye a gyereklétszám miatt
megnövekedett. Így szükségesnek tartom a tornaszoba
bővítését, és a szolgálati lakás nagyobbik szobájának osztályteremként való felhasználását.
A délutáni napközi otthonos ellátást két csoportban tudjuk jövőre is megvalósítani, ehhez szükséges továbbra is
1 napközis nevelő alkalmazása. A nyári karbantartási
munkánál tisztasági meszelésre lenne szükség a konyhán,
illetve az iskola és az óvoda mosdóiban.
Ezen kívül: - az óvodában egyik csoportszobáját, az iskolában a kis teremben az ablak alatti részt, a szolgálati
lakásban a fal színezését, a zongorás termet, és a tornaszobát szükségszerű kifesteni.
Intézményünkben működik az iskolás, óvodás gyermekek, valamint az idősek étkeztetését ellátó konyha.
Az élelmezésvezető: Pandák Tibor A főzést 2 fő szakács
végzi: Bigda Istvánné, Schmiedné Matisz Edit
Konyhák működéséhez kötelezően szükséges HCCP
Minőség biztosítási program működik. Konyhai eszközök közül a villanysütő estleges felújítására lesz szükség.
Örvendetes tény, hogy, a tavalyi tanévben elnyert pályázat segítségével intézményünk teljesen megújul, így az
iskola épülete méltó, impozáns külsőt kap.
A következő tanév folyamán is mindent megteszünk
azért, hogy intézményünk minden területen színvonalasan lássa el feladatát.
Az önkormányzatnak és a képviselőtestületnek is megköszönöm, hogy az iskola, óvoda és konyha zavartalan működését egész évben biztosította.
Götzné Frikker Mária igazgató”
A képviselő-testület az előterjesztéseket előzetesen írásban megkapta, az Oktatási, kulturális és sportbizottság
által kialakított véleményt Pandák Tibor bizottsági elnök
ismertette a testületi tagokkal:
„ Bizottságunk 2010. június 14-én tartott ülésén az általános iskola és óvoda beszámolóját, illetve a 2010/11-es
tanév indításával kapcsolatos feladatokat tárgyaltuk.
A beszámolóból megismerhetjük az oktatási feladatokat,
létszámadatok alakulását, illetve az intézmény programjait, eredményeit és a felmerülő aktuális feladatokat. Az
intézmény az elmúlt tanévet eredményesen befejezte.
Egész éves munkájukat megköszönjük.
Megköszönjük azokat a szerepléseket, műsoros programokat, amelyekkel kulturális életünket gazdagították,
színesítették, és községünk hírnevét öregbítették. Az oktatás színvonalát jelzi, hogy egyre több gyermeket íratnak
be az intézménybe, és a tanulók közül több gyermek vett
rész versenyeken, jó eredménnyel. Az örvendetes létszámnövekedés azonban a fenntartónak újabb költségeket jelent. A következő tanévben megemelkedett létszám
állami normatívája nem fedezi egy plusz pedagógus bérét, csak 30-40 %-át.
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Mind az óvodában, mind az iskolában nevelői létszámigény jelentkezik, amit az indokol, hogy 56 iskolás és 39
óvodás, bölcsődés lesz a jövő tanévben, ezt a létszámok
ideális átcsoportosításával kell megoldani.
Szükséges az alapító okiratban rögzíteni a maximális létszámokat, és a felvételnél előnyt élvezzenek , akik a községhez, illetve a német nyelvhez kötődnek valamilyen formában.
Ismeretes, hogy az elmúlt tanévben felvett támogatott pedagógus szerződése lejár, és a következő tanévben az ő
helyét kell betölteni ismét. Ez évben támogatási rendszeren
keresztül iskolatitkári munkakörben került alkalmazásra
egy személy, akit be kell vonni azokba a feladatokba, amelyek az oktatás területén jelentkeznek. Bizottságunk javasolja a testületnek hogy plusz 1 fő pedagógust alkalmazzunk a 2010/11-es tanévre.
A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy ha lehet
legyen helybeli, de jó lenne egy férfi a pedagógusok között,
lehetőleg gyakorlattal rendelkezzen, és megfelelő szakmai
rátermettséggel, határozott idejű munkaszerződéssel kerüljön alkalmazásra.
Az oktatási feladatok felosztása az új pedagógus felvétele
az intézményvezető koordinálásával történjen. A beszámolóban szerepelnek azok az aktuális feladatok, amelyek a
tanév kezdéséhez szükségesek, a tornaszoba bővítése, tisztasági meszelések elvégzése, takarítási, karbantartási munkák, illetve a felújítás befejezése után az udvar rendezése.
Ezek a munkák már folyamatban vannak, vagy egyeztetésre kerültek a vállalkozóval.
A konyha étkezői létszáma növekszik, tanévkezdésre a
létszám 200 lesz. A működési engedélyben ezt is pontosítani kell. A dolgozókkal együtt próbáljuk az étkeztetést és
az egyéb ránk bízott vendéglátási feladatokat jó házigazdaként ellátni továbbra is. Az iskolai szünet idejére 1 fő konyhai kisegítőt egyéb önkormányzati feladatokkal bíztak meg,
de kérem, hogy szeptembertől ez a személy ismét a konyhán dolgozhasson.
Az oktatási intézményben dolgozóknak megköszönjük az
elmúlt év munkáját és kívánjuk, hogy hasonló eredményekkel zárhassák a következő tanévet is.
Kérjük az intézmény dolgozóit, hogy takarékosan gazdálkodjanak és neveljék a gyermekeket arra, hogy óvják, védjék megújult környezetüket. A bizottság nevében a beszámolót elfogadásra javaslom bizottsági vélemény figyelembevételével.”
A képviselő-testület az előterjesztő intézményvezető véleményének meghallgatását követően a beszámolót elfogadásáról határozott és úgy foglalt állást, hogy szeptembertől a
napközis nevelői feladatok két tanulócsoportban való ellátására a Munkaügyi Központ bértámogatásával, két fő
szakképzett pályakezdő tanító alkalmazására van lehetősége az intézménynek.

Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott kötelezettségének megfelelően a
gyermekjóléti és családgondozói feladatot ellátó szervezet családgondozója és vezetője írásban számol be a
képviselő-testületnek az előző évben végzett tevékenységükről. Uimájerné Kállai Tímea családgondozó az
írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy szerencsés helyzetben van, mivel Hercegkúton alacsony az
esetszám, a jelzőrendszer tagjaival (pedagógusok, védőnő, jegyző) jó a kapcsolat.
A családgondozó beszámolóját a képviselőt-testület egyhangú szavazattal elfogadta és a képviselőt-testület további sikeres munkát kívánt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak.
Hercegkútért Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről beszámoló
A 3. napirendi pont keretében a Hercegkútért Közalapítvány kuratóriumának beszámolóját hallgatták meg a képviselők.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
A Hercegkútért Közalapítvány 2009. év januárban a
Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen megrendezett nagyszabású bállal ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A rendezvényre Tarjánból érkezett egy delegáció Jelli János polgármester vezetésével és
a Tarjáni Csibészek zenekar szolgáltatta a zenét. Megtisztelte jelenlétével a programot dr. Kovács János B-AZ Megyei főjegyző úr és családja, valamint más településről is érkeztek vendégek. A Közalapítvány képviseletében Stumpf Imre Jánosné, akkori kuratóriumi elnök
összegezte az elmúlt tíz év eredményeit. Köszönet
mondott mindenkinek, aki ötletével, munkájával vagy
bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy civil szervezetünk a település életében már tíz éve aktívan vehet
részt, közreműködhet a helyi kulturális életben, a hagyományok ápolásában, továbbadásában.
Az elmúlt év során a Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeket végezte
és ezek közül kiemelt helyen szerepelt a hagyományőrzéshez kapcsolódó tevékenység, a Sváb Tájház működtetése, valamint a Hercegkúti Hírek kiadása.
A Tájház működtetésével kapcsolatos kiadás az ÉMÁSZ
által számlázott villamosenergia költsége, valamint a
vagyonbiztosítás díja. Egyéb fenntartási kiadása nincs,
tekintettel arra, hogy továbbra is az önkormányzat által
foglalkoztatott közcélú dolgozó látja el a gondnoki feladatokat. Az Idősek Klubja tagjai rendszeresen szerveznek nagytakarítási munkákat a Tájházban, ami számukra
a hasznos feladat mellett kellemes időtöltés is egyben.
Tájházi belépőjegyből 2009. évben 27 eFt bevétel keletkezett.
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A Közalapítvány által ellátott másik jelentős közhasznú
feladat a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő információs lap kiadása, mely 2009. évben érte el a 100.
lapszámot és 10. évfolyamot.
E tevékenységet illetően az elmúlt évben jelentős változás nem volt, a lap szerkesztését továbbra is a kuratórium titkára végzi, a nyomdai munkákat a Sárospataki
Nyomda. A Hercegkúti Hírek előfizetési adatai jelenleg :
112 Hercegkúton élő előfizető, 33 elszármazott., összesen 145 fő. A lap nyomtatása 170 példányban történik,
mivel az előfizetői példányokon felül 4 pld az Országos
Szechenyi Könyvtár kötelespéldánya, a község boltjaiban és postán értékesítetésre kerül havonta 10-15 db és
évente beköttetésre kerül három-három kötet.
A Hercegkúti Hírekkel kapcsolatos bevételek, kiadások:
Előfizetői díjak, lapértékesítés bevétele:
286.370 eFt,
170 példány előállításának nyomdai költsége 434.700,Ft/év, postaköltség, kihordás 65.440,-Ft, összesen:
500.140 ,-Ft. A Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat 20 eFt/ év támogatást utal a lapkiadási tevékenység kiadásaira. A bevételeken felüli kiadást a Közalapítvány az SZJA 1 %-ból fedezi. Az APEH az SZJA 1
% felajánlásából 2009. évben 372 eFt utalt át.
Szerkesztőként továbbra is kérem valamennyi intézmény, egyesület vezetőjét, hogy segítsék munkámat azzal, hogy beszámolnak a helyi lapban az aktuális eseményekről és lapzártakor időben leadják a cikkeket.
A B-A-Z Megyei Önkormányzat Mecénás Alapjából pályázat révén 100 eFt támogatásban részesült a Közalapítvány, melyből Hercegkút feliratú pólók készültek.
A Hercegkútért Közalapítvány tagja a Zempléni Tájak
Leader Vidékfejlesztési Egyesületnek, a szervezet felét
tagdíjfizetési kötelezettség van, 20 eFt/év.
2009. március 18. napon az alapító önkormányzat képviselő-testülete Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi
tagot választotta meg elnöknek, mivel a korábbi elnök
Stumpf Imre Jánosné lemondott tisztségéről. Ezen időponttól három fős kuratórium (Borsósné Fischinger
Henrietta, Rák Józsefné, dr. Stumpf Enikő) látja el az
Alapító Okiratban meghatározott feladatokat. A közalapítvány a működéséről évente beszámol az alapítónak és
tevékenységéről, gazdálkodásáról a nyilvánosságot is tájékoztatja a Hercegkúti Hírek című lapban.
(.. 2009. évi bevételek, kiadásokat bemutató táblázat.. )
2010. április 4-én, húsvétvasárnap Hercegkút Német
Kisebbségi Önkormányzata és a helyi civil szervezetek –
köztük a Hercegkútért Közalapítvány- hagyományteremtő céllal szervezték meg a locsoló bált. Ez alkalomra a
dunántúli Platin Kapelle nevű zenekar kapott meghívást
Bólyból, mely a Magyarországi Németek Újévi Gála műsorán januárban nagy sikerrel szerepelt.
Az idei év nagyszabású rendezvényét – a Hercegkút értékeinek bemutatása – című három napos rendezvénysorozatot Hercegkút Önkormányzatával és a többi helyi civil
szervezettel együttműködve tervezzük lebonyolítani.

A Hercegkútért Közalapítvány a B-A-Z Megyei Önkormányzat Mecenás támogatására a Hercegkút monográfia
szerkesztési kiadásaira nyújtott be pályázatot, mivel a
szervezet megalakulásakor 1999-ben egyik fontos célkitűzésként fogalmazta meg a hagyományőrzést, Hercegkút tárgyi és szellemi örökségének felkutatását, megjelenítését. Hercegkút 260 éves évfordulója alkalmából a tíz
évvel ezelőtt íródott, települést bemutató monográfia
bővített kiadását tervezi a Hercegkútért Közalapítvány, a
helyi Önkormányzat és a település civil szervezeteinek
összefogásával. A kiadvány szerkesztését Dr. Tamás
Edit történész végzi. Célunk az, hogy egy tudományos,
mégis közérthető kismonográfia készüljön, az itt élők,
elszármazottak és érdeklődők megismerjék az 260 éves
történelmünket. Hercegkútért Közalapítvány a szerzői
honorárium finanszírozását vállalta magára, melyet szeretnénk e pályázati forrásból fedezni. Reményeinek szerint a település történetét bemutató kiadvány településünk polgárai, az innen elszármazottak számára jelentős
értéket képvisel majd, új tényközléseivel önismeretünket
fogja gyarapítani, tovább erősíti szülőfalunk szeretetét.
„Közösségeinkhez ragaszkodásunk csak akkor erősödhet, ha ismerjük, értjük és elfogadjuk őseink szép hagyományait, hiszen azoknak értése, értelmezése nélkül jelenünket sem becsülhetjük meg, melyre ígéretes jövőnk
épülhet”
Pályázatok benyújtásával, támogatók bevonásával tudjuk
elérni, hogy a Közalapítvány következő 10 éve is hasonlóan eredményes legyen, mint amiről a jubileumi ünnepségen az elmúlt évben beszámolhattunk.
Ebben számít a Kuratórium az alapító önkormányzat, a
HNKÖ, intézmények, civil szervezetek együttműködésére.
dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár „
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú szavazattal
elfogadta és további eredményes munkát kívánt a kuratóriumnak a Hercegkútért Közalapítvány működtetéséhez.
A 4. napirendi pont keretében a Hercegkút Gyermekiért
Alapítvány keretében működő Teleház tevékenységéről
szóló beszámolót tárgyalta meg a képviselő-testület.
Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány keretében működő Teleház tevékenységéről tájékoztató
Rákné Stumpf Enikő Teleház vezető megbízásából a
képviselő-testületnek Rák Tamás számolt be Teleház
2009. évi működéséről
A Hercegkút – Teleház 2009. évi működése során –az
intézményt befogadó Művelődési Ház nyitvatartásával
összhangban fogadta a látogatókat. A nyitvatartási időszak alatt a Teleház látogatottsága, kihasználtsága kielégítő volt, azonban – a forgalmi adatok alapján – az
igénybe vétel visszaesése tapasztalható.
A Teleház gazdálkodása 2009. évben – a korábbi évekkel
egyezően - egyedül az Önkormányzat támogatására
épült: A gazdálkodás mutatószámai az alábbiak szerint
alakultak:

7
Bevételek
- önkormányzati támogatás
50.000,-Ft
Bevételek összesen
50.000,-Ft
Kiadások
anyagjellegű kiadások (irodaszer, alkatrész) 15.000,-Ft
- egyéb (tagdíj)
12.000,-Ft
- megbízási díjak és közterheik 61.000,-Ft
Kiadások összesen:
88.000,-Ft
Értékelés:
Megítélésünk szerint a Teleház üzemeltetése – elsősorban az ingyenes internet lehetőség biztosítása miatt – a
falu életében továbbra is hasznosnak bizonyul, azonban
kihasználtsága, látogatottsága a korábbi évekhez mérten
jelentősen visszaesett. A csökkenés okra megítélésünk
szerint, hogy az elmúlt években a lakosság egyre nagyobb
hányada rendelkezik szélessávú internet eléréssel, saját
számítóéppel, agy különösen a fiatalabb korosztálynak
már nem jelent akkora élményt, lehetőséget a Teleház
látogatása. Ennek egyik oka lehetett a géppark fokozatos
elavulása, lassulása.
Pályázatot nyújtottunk be a Netrekész 2009. program
keretében az év első felében. A pályázat eszközbővítésre,
a tanfolyamokra, az e –társadalom perifériájára szorult
rétegek felzárkóztatására nyújtott támogatást. Sajnos ezt
forráshiányra való hivatkozással elutasították.
Rákné Stumpf Enikő megbízott teleház vezető”
Az önkormányzat továbbra is támogatásáról biztosította
a Teleház fenntartását, a képviselő-testület egyetértett a
beszámolóban foglaltakkal és egyhangú szavazattal elfogadta.
Az 5. napirendi pont volt a „Hercegkút épített örökségének megóvása beruházáshoz (iskolafelújítás)” szükséges
önrész biztosítására beruházási hitel igénybevétele.
A polgármester és körjegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a számlavezető pénzintézeten keresztül a
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Hitelprogram keretében kedvezményes kamatozású
beruházási hitel felvételére van lehetőség.
A beruházási hitel feltételeiről szóló előterjesztést követően a képviselő-testülete úgy határozott, hogy az OTP
Bank Nyrt –től Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében „Hercegkút épített örökségének megóvása” beruházás célra megítélt 26.517.000,-Ft pályázati
támogatáshoz szükséges önrész biztosítására
6.700.000,- Ft célhitel felvételével egyetértett. A határozatban a képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra,
hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel
törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási
és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe
betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a
testület úgy nyilatkozott, hogy a kért hitelt 2010. év július hónap 16. napjától kívánja igénybe venni és 2018. év
július hónap 15. napjáig visszafizeti.

A meghívó szerinti 6. napirendi pont a „Hercegkút
értékeinek bemutatása” rendezvény előkészítése volt.
Ehhez kapcsolódóan Rák József polgármester beszámolt
az Oktatási, kulturális és sportbizottság június 14-i ülésén
az Egyházközség képviselőivel történt egyeztetésről. Ennek lényeges pontja az, hogy az eredeti elképzelések szerint kezdődjék meg az idei év augusztusára tervezett rendezvény szervezése.
A körjegyző emlékeztetőül ismertette az elmúlt év októberében benyújtott pályázat alapján a rendezvény tervezetét, melyet az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009.(IX.17.)
FVM rendelet szerint nyújtott be az önkormányzat a
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület LEADER
Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A térségi, települési és személyes identitás és kohézió megerősítése” célterület (célterület azonosító: 1 009 480) – Rendezvény
jogcím kiírás alapján Hercegkút értékeinek bemutatása
címmel – 2010. augusztus 13-15. napokon megrendezésre kerülő programsorozat támogatására.
A rendezvény tervezett programja:

Hercegkút értékeinek bemutatása
2010. augusztus 13.
12.00 Állófogadás a Művelődési Házban. Maciej Syrek
szobrászművész kiállításának megnyitója (Áldó Krisztus
szobrának készítője bemutatja az alkotás folyamatát )
13:00 A hercegkúti római katolikus templomban – az
egyházközség és a helyi védettség alatt álló templom történetének ismertetése a vendégeknek
13:30 Közös imaóra a jelenlévő különböző helységekből
érkezett hívekkel
14:30 Indulás a Gombos-hegyi Kálváriára
15:00 A Főpásztor fogadása és ünnepélyes felvonulás a
felszentelendő Feltámadás Kápolnához
15:30 Ünnepi szentmise, melynek keretében a Főpásztor
megáldja a kápolnát
17:00 Kötetlen beszélgetés a Főpásztorral
18:00 Közös vacsora, majd a helyi gazdák pincéiben
borkóstolás
2010. augusztus 14.
10.00 Rendezvény résztvevőinek köszöntése
10.15 Díszpolgári címek átadása
10.30 Hercegkút című monográfia bemutatása
11.00 Hagyományőrző kulturális csoportok fellépése
13.00 Közös étkezés a szabadidő és sportcentrumban
15.00 Együttműködő felek részvételével vetélkedők
19.00 Utcabál a Művelődési Ház előtt
2010. augusztus 15.
9.00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban
10.00 Felújított Általános Iskola és templom megáldása
12.00 Meghívott vendégek részére ebéd
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A képviselő-testületi ülésen Rák József polgármester tájékoztatást adott az Magyar Köztársaság Állandó
UNESCO képviselete felé benyújtott kérelemről, melyben a Gombos-hegyi és Kőporosi világörökségi pincesorokon a természeti katasztrófa következtében kialakult
helyzet részletesen elemezve lett:
- A Hercegkúti Kőporosi és Gombos-hegyi pincesor a
világörökség részét képező Tokaji Kultúrtáj egyik magterülete
- A május hóban és június elején bekövetkezett özönvízszerű esőzés következtében veszélybe kerültek a közterületről nyíló magántulajdonú pincék, illetve azok megközelítését szolgáló közutak
- A pincék nagy részébe betört a víz, több helyen a bejáratok boltozata is beszakadt, a pincék egy része életveszélyessé vált
- A pincék tulajdonosai a károk helyreállítása érdekében a
legszükségesebb intézkedéseket megtették: folyamatosan
szivattyúzzák a vizet, aládúcolták a megroggyant részeket, hozzáláttak a helyreállításhoz vagy betömték a használhatatlanná váló pinceágakat, sokan fóliákkal védekeznek a további beázások ellen
- A több mint kétszáz éves emeletes pincesorok 2002.
óta váltak a Világörökség részévé és a gazdasági funkción
túlmenően a település egyik legfontosabb idegenforgalmi
értékét jelentik
Ismertette továbbá, hogy a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal elnöke, Mezős Tamás felé is összeállításra került
egy anyag – mely a Sárospataki I. fokú kiemelt Építési
Hatóság szakemberei segítségével lett összeállítva. Ez
tartalmazza a történeti előzményeket, a pincesorok megóvása érdekében korábban benyújtott pályázatok anyagát,
illetve a szakemberek által javasolt lépéseket a rendbetétel
és a további károk megelőzése érdekében.
Ennek kiemelt eleme a valós állapotot tükröző három
dimenziós geodéziai felmérés, melynek költségeit
- amennyiben az UNESCO támogatást nyújt - e támogatásból lehetne fedezni.
Az ülésen elhangzott, hogy egy pincebeszakadás következtében az önkormányzati tulajdonú közút kb. 25 m2 –
en beszakadt, emiatt a képviselő-testület döntése alapján a
vis maior rendszerben is bejelentés történt.
A képviselők egyetértettek abban, hogy az önkormányzatnak az egyedülálló építészeti emlékek megmentésére, a
károk enyhítésére jelenleg semmilyen anyagi forrás nem
áll rendelkezésre, amennyiben az UNESCO támogatást
nyújtana, abból a geodéziai felmérést tudná az önkormányzat megrendelni. A testület úgy határozott, hogy
mindkét pincesorra kiterjedő háromdimenziós geodéziai
felmérésre előzetesen árajánlatot kér be az önkormányzat.
A júniusi képviselő-testületi ülés a folyamatban lévő beruházásokról, pályázatokról (iskola felújítás, járdaépítés,
TÁMOP, IKSZT) szóló tájékoztatóval zárult.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

Veszélyben a hercegkúti
világörökségi pincesorok
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Nyugdíjas erdészek a Gombos-hegyen
Az Országos Erdészeti Egyesület Sárospataki
Helyi Csoportja 2010. június 18-án jubileumi találkozót szervezett a Zemplén-hegységi nyugdíjas
erdészek részére.

A finom vadétel elfogyasztása után a vendégek fakultatív pincelátogatáson vettek részt, majd végigjárták a
Kálváriát és a hegytetőn a kilátóban gyönyörködtek
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ismét egy jól sikerült rendezvénynek adhattunk helyett és jóleső érzés
A program részeként Sárospatakon emléktáblát volt a vendégek elismerő szavait hallani, mellyel teleavattak a volt Zemplénhegységi Állami Erdőgazda- pülésünket illették.
ság főépületén. Ezt követően a 25-30 fős társaság
Rák József polgármester
Hercegkútra látogatott és a Gombos-hegyi filagóriában telepedett le.
Az Önkormányzat nevében köszöntöttem a kedves vendégeket, akik között nagyon sok régi ismerőssel találkoztam. Bemutattam településünk történelmét, értékeit a jelen gondjaival és a jövő terveivel együtt. Felelevenítettük a község kapcsolatát
azt erdőgazdálkodással, megemlékeztünk azokról,
akik a régi időkben szolgáltak erdészként, erdőőrként a faluból, majd Mitró János nyugalmazott
főerdész tartott a témáról egy részletes előadást.
a csodás zempléni hegyekben.

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
HÉTFŐ
8.00 - 9.30
KEDD
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
CSÜTÖRTÖK
14.00 - 16.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00

Makkoshotyka
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
8.00 - 9.30

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Suli-☼tár
Vacsora után röplabdáztunk, majd a vizes fából kissé nehezen meggyújtott tábortűz körül énekeltünk.
Másnap reggel napsütésre ébredtünk, és reggeli után
akadályversenyt rendeztünk a gyerekeknek. Mindegyik csapat menetlevelet és csatakiáltást talált ki és
úgy indultak útnak a táborból az állomások felé. Különböző feladatok várták őket az állomásokon: célba dobás, teszt, játékos tárgykeresés. A kimerítő versengés után visszaindultunk a táborba, ahol már várt
ránk az ebéd. Ebéd után kihirdettük az eredményt,
és a csapatok megkapták a megérdemelt jutalmukat.
Délután még egy utolsó számháború-csatával elbúcsúztunk a tábortól, majd mindenki összepakolt és
hazaindultunk.

Június 11-én a búcsúzó negyedikesek hagyományosan „bolond ballagáson” vettek részt.
A gyerekek tanító nénijükkel együtt tréfás jelmezt
öltöttek magukra így búcsúztak az iskolától, majd
végig járták az óvodát, konyhát, a Polgármesteri hivatalt, postát, boltokat.
Mindenütt elénekelték a ballagó dalokat, jutalmul
aprópénzt kaptak, amiből a nagy hőségben üdítőt,
jégkrémet vásároltak.
Június 14-én, hétfőn reggel 8 órakor indultunk az
iskola elől a hutai ifjúsági táborba. A gyerekek már
nagyon izgatottan várták a tábort, főleg az elsősök,
mert nekik ez volt az első táborozásuk. Megérkezésünk után megpihentünk, majd a közeli faluba tettünk egy kirándulást, ahol élvezhettük a gyönyörű
tájat. Ebéd után eleredt az eső, ezért a kinti játékok
helyett a szobákban kaptak feladatot a gyerekek.
Szobánként mindenki műsort adott elő a többieknek, és zsűri értékelte a produkciókat. Miután elállt
az eső, következhetett a várva-várt számháború.

Újhutai kirándulás

Kisiskolások a tábortűznél
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Ballagnak a nagyok
Nagy eseménynek voltunk résztvevői a minap, mert május 28-án ballagtak nagycsoportos óvodásaink. Az idén
nyolc gyermektől búcsúztunk, akik már nagyon várják az
iskolakezdést. Búcsút vettek az óvónéniktől, játszótársaiktól, kedves játékaiktól.
Hagyományainkhoz híven ajándékba a gyerekeknek
„Schultüte”-t készítettünk, amibe többféle édességet csomagoltunk. A gyerekek szépen verseltek, énekeltek; az
ünnepség bensőséges hangulatban telt.
A ballagó gyerekek szülei, nagyszülei, rokonai sokan eljöttek, hogy velünk együtt részesei legyenek ennek a kis
búcsúzó ünnepségnek.
Óvónők

Évzáró az iskolában

Ballagó negyedikesek
Június 17-én került sor a tanévzáróra és a ballagásra.
A hivatalos ünnepségen énekszóval és versekkel
búcsúzott el a 8 negyedikes tanuló, akik Sárospatakon felső tagozatosként folytatják az iskolájukat.
Minden gyerek megkapta az eredményes tanévről
szóló bizonyítványát, ami az első-harmadik osztályban szöveges értékelést, negyedikben pedig jegyekkel történő osztályzást jelent.
Végül a következő verssel kívánunk mindenkinek jó
pihenést, tartalmas kikapcsolódást.
„ Minden gyerek másutt, másként tölti a nyarát,
De- nem felejtik egymást, s az iskolát.
Reméljük, hogy nagyon boldog lesz e nyár,
Mert az iskola mindenkit szeretettel visszavár.”
tanítók
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Gyermek- és Ifjúsági Nap Hercegkúton
A szabadtéri színpadon a tánccsoportok produkcióival kezdődött a kulturális program. A legkisebbektől a felnőtt korcsoportig valamennyien lelkesen
készültek e napra, a szülők és az érdeklődő közönség lelkes tapssal jutalmazta előadásukat.
A délután folyamán számos lehetőség közül válogathattak a Gyermek és Ifjúsági Nap résztvevői. A pedagógusok által a különböző korosztályok számára
megszervezett ügyességi versenyeken, vetélkedőkőn
mindenki szívesen részt vett, lehetőség volt kipróbálni az íjászatot és célba lövést, valamint egész délután a gyerekek szórakozását szolgálták a csúszdás
ugráló várak.
Sikerült gyönyörű időjárást kiérdemelni a gyermekJúnius 13-án vasárnap első alkalommal lett megren- naphoz, így a helyi tűzoltó autó és a Sátoraljaújhelyi
dezve a Gyermek és Ifjúsági Nap Hercegkúton.
Hivatásos Tűzoltóság fecskendői is bevetésre kerülA kora délután megrendezett Fűzér-Hercegkút fut- tek.
ballmérkőzést követően Joósz Antal Művelődési
Ház vezető köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette a délután programját, majd Borsósné
Fischinger Henrietta a Heimat Néptánc Egyesület
nevében megköszönte a rendezvény ötletgazdáinak
és valamennyi támogatójának, szervezésben közreműködőnek a (Hercegkút Község Önkormányzata,
Heimat Néptánc Egyesület, Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány, Hercegkútért Közalapítvány, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Zenemplén
Egyesület) a segítségét.
Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a B-A-Z
Megyei Önkormányzat Kulturális Mecenas Alapjának támogatása révén 50.000,-Ft összegű pályázati A kézműves sátraknál remekművek készültek, egyeforrás is hozzájárul a rendezvény színvonalas lebo- di festésű pólók, bögrék vagy éppen arcfestések.
nyolításához.
A lelkes ételfőző „egységek” igyekezetének köszönhetően több bográcsból is lehetett kóstolni, de a
valamennyi résztvevő számára jutott a konyhai dolgozók által sütött pizzából is.
Nagy mennyiségben fogyott a fagylalt, jégkrém, üdítő, kürtőskalács a kitelepült kereskedőknél. Felhőtlen szórakozással telt ez a vasárnap délután, amit
számos fotó is megörökített.
A szervezők számára pedig az a legnagyobb siker,
hogy egy nagyszabású programmal örvendeztethették meg a gyerekeket, az ifjúságot a legkisebbektől a
legnagyobbakig.
(drse)
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Sporthírek
Megye III. osztály
ZEMPLÉN Csoport 2009/2010. évi sorsolása tavaszi idény
17. forduló 05.02. Vasárnap 17.00.
Hercegkút - Olaszliszka
3:1
IFI
0:3
Összeállítás: Szemán P, Ringer I, Kerchner R, Hoffmann L (Hoffman Á), Kiss G, Egyed S, Szabó G, Kiss A, Egyed A
(Braun Zs), Matisz T, Balogh T, Gólszerzők: Egyed A(2), Braun Zs
18. forduló 05.09. Vasárnap 17.00.
Kovácsvágás - Hercegkút
2:2
IFI
3:5
Összeállítás: Gyana G, Ringer I, Kis Z, Hoffmann L, Kiss G, Egyed S, Kiss A, Egyed A, Kerchner R, Braun Zs, Szabó
Gólszerző: Egyed A(2)
19. forduló 05.30. Vasárnap 17.00.
Hercegkút – Ricse
2:1
IFI
0:2
Összeállítás: Gyana G, Ringer I, Kis Z, Zajácz Á, Spinda B (Hoffmann L), Kiss G, Egyed S, Kiss A,
Egyed A, Kerchner R, Braun Zs, Gólszerzők: Braun Zs, Egyed A
20. forduló 06.06. Vasárnap 17.00.
Bodrogolaszi - Hercegkút
4:2
IFI
3:0
Összeállítás: Gyana G, Ringer I, Zajácz Á, Kiss G, Szabó G (Hoffmann L), Egyed S,
Kiss A, Balogh T (Braun Zs), Matisz T, Egyed A, Kerchner R, Gólszerzők: Matisz T, Egyed A
21. forduló 06.13. Vasárnap 13.00.
Hercegkút – Fűzér
3:0
IFI
0:1
Összeállítás: Gyana G, Kis Z, Zajácz Á, Hoffmann L, Szabó G, Matisz T (Spinda B), Egyed S, Kiss A,
Egyed A, Kerchner R, Braun Zs, Gólszerzők: Egyed S, Egyed A, Kerchner R
22. forduló 06.20. Vasárnap 17.00.
Vajdácska - Hercegkút
0:2 IFI
5:2
Összeállítás: Szemán P, Gyana G, Zajácz Á, Hoffmann L, Spinda B, Egyed S, Kiss A, Egyed A,
Kerchner R, Braun Zs, Ringer I, Gólszerzők: Gyana G, Egyed A

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉKBE

2010. JÚLIUS 15. NAPJÁN 16.00 ÓRÁIG
KÉRHETIK FELVÉTELÜKET.

A KÉRELMET KITÖLTÉS UTÁN A
HIVATALBAN ELHELYEZETT
GYŰJTŐLÁDÁBA LEHET BEDOBNI VAGY
LEVÉLBEN ELJUTTATNI A JEGYZŐHÖZ.
DR. STUMPF ENIKŐ KÖRJEGYZŐ

Hercegkúti Hírek
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