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Suli-☼-tár 

Német Versek Ünnepe 
Idén első alkalommal került megrendezésre Sajó-
szentpéteren a Német Versek Ünnepe, melyet Csá-
ki Károlyné, Manyika néni, a Sajószentpéteri Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hirdetett 
meg.  
 
A szervezők célja a német irodalom iránti érdeklő-
dés felkeltése ifjúságunkban. Ennek érdekében 
2016. június 3-án rendezték meg - Fest der 
Deutschen Gedichte címmel  a német versek ünne-
pét a sajószentpéteri könyvtárban. 
 
Az elképzelésük az volt, hogy a szabadon választott 
német költő versét németül és magyar fordításban 
is előadják a gyerekek. Iskolánkból két harmadik 
osztályos tanuló vett részt ezen a szép eseményen: 
Boós Virág és Balla Csaba Ein Kind erblickt das 
Licht der Welt- Egy gyermek megszületik c. művet 
adták elő. Az elsőként előadott vers nagy sikert ara-
tott a nézők körében. Hallhattunk Goethe, Schiller 
és más német költők verseiből is szavalatokat.  
 
A nap további eseménye volt a Borsod – Abaúj – 
Zemplén és Szabolcs – Szatmár- Bereg megyék né-
met nemzetiségi alkotóinak bemutatkozása egy kép-
zőművészeti kiállítás keretén belül, mely díszletként 
funkcionált az előadások még ünnepélyesebbé téte-
léhez. 

Nagy örömünkre Stumpf Imréné, Ildikó óvó néni 
képei is kiállításra kerültek ezen az eseményen. 
 
A versek elhangzása után minden szereplő könyvju-
talomban részesült, a felkészítő tanároknak pedig 
virágcsokorral kedveskedtek a szervezők.  
 
A bemutató után megvendégeltek bennünket a házi-
gazdák. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a 
Sajószentpéteri Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének, Csáki Károlynénak a színvonalas ellátá-
sért és a kedves fogadtatásért. 
 

Nagyné Vinkler Klára 
német nemzetiségi tanító 
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  Búcsúzás, ballagás a hercegkúti iskolában 
Iskolánkban a tanév utolsó napjai a 4. osztályosok-
nak a búcsúzás jegyében telt el. 13-án este szerená-
doztak kis végzős tanulóink, így búcsúzva el tanító-
iktól. A gyerekek megvendégelése után közös játék 
vette kezdetét, ahol a gyerekek és pedagógusok vi-
dáman búcsúztatták el a közösen eltöltött négy évet. 
 
A tanév utolsó napja mindig felejthetetlen emlék 
marad a ballagó gyerekeknek és osztályfőnöküknek, 
hiszen ezen a napon mókás jelmezekbe öltözve és 
ballagó dalokat énekelve búcsúznak el az iskolától, 
pedagógusoktól, gyerekektől és a környezetüktől. 
Ezen az éven a „bolond” ballagás június 15-én volt. 
Mindenhol kedvesen fogadták a daloló kis csapatot 
és útravalóként jókívánságokkal látták el őket. 
 
Az „igazi” ballagás június 17-én volt, ahol a csengő-
szó azt jelképezte, hogy 8 kis ballagó negyedikes 
tanuló fejezte be tanulmányait a hercegkúti iskolá-
ban.  Kedves versekkel, dalokkal búcsúztak el szere-
tett iskolájuktól, tanítóiktól, diáktársaiktól. Reméljük 
szeretettel fognak visszagondolni az itt eltöltött idő-
re, s nem felejtik el, hogy a hercegkúti iskola kis di-
ákjai voltak. Sok erőt, kitartást kívánunk nekik a to-
vábbi tanulmányaikhoz. 
 
„ Itt az idő, el kell mennünk,  
  De az emlékeket megőrizzük. 
  Diákemlékek, ha visszatérnek, 
  A könnyeink is kigördülnek. 
 

  Elszállt a négy év, eljött a búcsú, 
  Eljött az idő, hogy elballagjunk. 
  Ballagjunk hát, nincs visszaút, 
  Vár ránk egy újabb életút.” 
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 Tanévzáró ünnepség 
Ismét elérkezett a tanév vége,  itt a várva-várt                 
VAKÁCIÓ!!!  
Június 17-én tanévzáró ünnepségen búcsúztattuk a 
2015-2016-os iskolai évet. A bizonyítványosztás 
izgalmas pillanatai előtt felidéztük az eltelt év sike-
reit, eredményeit, a versenyeken elért helyezéseket, 
a kiemelkedő teljesítményeket. 
A tananyag elsajátításán kívül számos területen bi-
zonyították diákjaink, hogy felveszik a versenyt a 
környező települések iskoláival.    
 
Nem volt olyan verseny, amelyen ne értünk volna 
el helyezést, így méltán lehetünk büszkék tehetséges 
tanulóinkra. A kitűnő tanulmányi eredményt elérők, 
illetve a versenyeken helyezést elért tanulók juta-
lomkönyvet vehettek át az iskola igazgatójától. 
Ezek a szép pillanatok gyerekeknek, szülőknek, pe-
dagógusoknak is sokat jelentenek, hiszen csak 
együtt dolgozva, közös erővel érhetünk el ilyen 
szép sikereket.  
 
Az eredmények felsorolása után a gyerekek versek-
kel, dalokkal búcsúztatták a tanévet, majd követke-
zett a bizonyítványok kiosztása. A jól végzett mun-
ka után jöhet a megérdemelt pihenés! 
 

Az alábbi kis verssel kívánunk mindenkinek jó va-
kációt! 
 

„Végre itt a szünidő 
Játékra is van idő. 

Vége van a tanulásnak, 
Helye van a kacagásnak. 

Pihennek a tanárok, 
Örülnek a diákok.” 

Táborozás Baskón 
 

A vakáció egyik legkellemesebb időtöltése a táboro-
zás. A tanév befejezése után Iskolánk tanulói és taní-
tói idén Baskón töltöttek néhány kellemes napot. 
 Nagyon népszerű a gyerekek körében a különböző 
helyszínekre tervezett táborozás, amely a tanulással 
eltöltött hosszú hónapok után igazi kikapcsolódást 
jelent. Idén Baskóra esett a választásunk. Ez a kis 
falu a zempléni hegyek ölelésében fekszik. A falu 
fölött magasodó táborból szép kilátás nyílik a he-
gyekre. 
 A kétágyas faházakban való elhelyezkedés után igye-
keztünk változatos tevékenységeket kínálni a gyere-
keknek.  Sétát tettünk a falu főutcáján, megnéztük a 
templomot, majd a játszótéren töltöttünk el néhány 
kellemes órát. A második napon kirándultunk az 
egyik hegygerincen található kilátóhoz, amelynek 
tetejéről messzire elláthattunk a hegyek fölött.  
A kiadós séta után jólesett az ebéd, amelyet minden 
nap a Kőröshegyi  fogadó panorámás teraszán fo-
gyaszthattuk el. 
 Szerepelt a programok között sport- és akadályver-
seny, tábortűz, vidám jelenetek előadása. Reméljük, 
hogy a kellemes időjárás, a szép táj, az együtt eltöl-
tött vidám napok sokáig emlékezetessé teszik a rész-
vevők számára a baskói táborozást.                                                                                                      
                                                                  tanítók 



 4 

 

 
 

 
 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 2016.  június 28-i ülése  
 
A képviselő-testület 2016. évi munkaterve alapján az 
alábbi témák tárgyalását tűzte napirendjére:  
1)  Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvo-

da beszámolója a 2015/2016. nevelési évről 
2) Beszámoló a Zempléni Családokért Alapítvány 

Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi     tevékeny-
ségéről 

3)  A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriumának be-
számolója a 2015.évi tevékenységéről 

4) Önkormányzati étkeztetés fejlesztésére pályázat be-
nyújtása 

5)  Egyebek 
 
A 1. napirendi pont keretében Matisz Gyuláné megbí-
zott óvodavezető egészítette ki a meghívóval együtt 
kiadott részletes előterjesztését. 
A Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda  
2015/2016. nevelési évéről készített részletes beszámo-
lóját az alábbiakban olvashatják: 
 
„A 2015/16 nevelési éven a két csoporttal működő 
óvodánkba 47 gyermek járt.  
 
Egységes Óvoda-bölcsőde csoportban: 
5 fő bölcsődés korú 2 éves  
15 fő 3. életévét betöltött gyermek  
Óvónők:  
Göttliné Hutka Ágnes  
Naár Ágnes 
Kisgyermek gondozónő : Frikkerné Götz Mónika /
Szakképzett gondozónő/  
 

Vegyes-életkorú gyermekcsoport  
Gyermeklétszám: 27 fő  
Óvónők:  
Matisz Gyuláné  
Stumpf Imréné 
Dajka: Bányai Jánosné /Nevelő munkát segíti és gon-
doskodik az óvoda tisztaságáról/  
 

Valamennyi óvónő német nyelvtudással és felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik.  
Az óvoda nyitva tartása: 6:30-tól 16:30-ig /10 óra /.  
Az óvodában nyitástól-zárásig óvónő foglalkozik a gye-
rekekkel.  
A 2015-2016-os Nevelési évben az előző évekhez ha-
sonlóan a gyermekek felvétele, beszoktatása az óvodai 
közösségbe folyamatosan / a megfelelő életkor elérése-
kor/ történt.  

Óvodánkban 2 csoportszoba áll a gyermekek rendelkezé-
sére, amelyek világosak, tágasak, esztétikusak. Az egyikben 
a bölcsődések és kiscsoportosok, a másikban a középső-
sök és nagycsoportosok kaptak helyet.  
Szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben fogadjuk és 
neveljük a ránk bízott gyerekeket.  
A bölcsődés korú gyerekek nevelésekor figyelembe vesz-
szük a Bölcsődei Nevelés Alapprogramját, amely egyben 
irányadója is pedagógiai munkánknak.  
Nevelőtestületünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az 
újonnan érkező kisgyerekeket befogadó intézmény várja.  
Az Egységes óvoda-bölcsődei csoportba 2 éves kortól 
fogadjuk a gyerekeket, ezáltal is segítve a szülők munkába 
való visszatérésének lehetőségét.  
Fontos feladatunk, hogy a gyermek-anya, vagy apa jelen-
létében ismerkedjen az óvodai környezettel, társaival, gon-
dozó nénivel, óvó nénikkel.  
Minden egyes gyermek igényét, testi-lelki szükségleteit, 
igényeit figyelembe vesszük. A ránk bízott gyermekek ér-
zelmi, értelmi, szociális fejlődését biztosítottuk, figyelembe 
véve a 2-3 éves korosztály életkori sajátosságait és fejlődé-
sét. Törekedtünk a szülőkkel, a családdal a jó kapcsolat 
kialakítására és fenntartására, amely elengedhetetlen az 
eredményes hatékony nevelőmunkához  
Óvodai nevelési programunk az óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramja és a Nemzeti Kisebbségi Óvodai Nevelés 
Irányelve alapján és figyelembevételével készült.  
 
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 élet-
kori sajátosságainak figyelembevételével.  
Felkészítés az iskolai életmódra: természetszerető, szíve-
sen kommunikáló, jó kapcsolatteremtő gyermekek nevelé-
se . 
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 folya-
matosságát az egészségügyi teendők szakítják meg. A fel-
ajánlott tevékenységeket a játékból indítjuk és a játékon 
keresztül valósítjuk meg. 
 

A hetirend az alábbiak szerint működik:  
Mindennap: mese-vers  
 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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Heti egy alkalommal: zenei nevelés, matematikai tapasz-
talatok szerzése, vizuális nevelés, környezeti nevelés, 
testnevelés.  
Óvodánkban néptánc tanulásra is van lehetőségük a 
gyerekeknek, akik igényt tartanak rá.  
Valamennyi tevékenységet áthatja az anyanyelvi nevelés 
és a német nyelvű kommunikációs készség kialakítása, 
fejlesztése.  
A német nyelvű ismeretszerzést naponta többször visz-
szatérő játékszituációk teremtésével valósítjuk meg.  
 
Az óvodai nevelés alapvető feladatainak megvaló-
sításához biztosítottuk:  
A gyermek és a felnőtt pozitív viszonyát a szocializáció 
fejlődéséhez:  
 
A feltételek megteremtésével természetes élethelyzetek-
ben gyakorolták a gyerekek az együttműködés szabálya-
it.  
Az egészséges életmód feltételeit, az egészséges élet-
módra nevelést  
- testápolási szokások kialakítását,  
- helyes táplálkozást,  
- öltözködést az egészség megőrzése érdekében alakí-
tottuk ki.  
 

A nevelés és értelmi fejlesztés során aktív cselekvéssel és 
érzelmi motiváció segítségével biztosítottuk a gazdag ta-
pasztalatszerzési lehetőséget.  
- közös tevékenységek, megfigyelések, beszélgetések során 
ráébresztettük a gyermekeket az együttgondolkodás örö-
mére, problémamegoldó képességük erősítésére és anya-
nyelvi kifejezőkészségük ösztönzésére.  
A nevelési évben nagyobb figyelmet fordítottunk a gyer-
mekek szabadjáték tevékenységének bővítésére (időben, 
eszközökben). 
A gyermekek egészségének megőrzése, állóképességük 
növelése érdekében biztosítottuk a mindennapos játékos 
testnevelést, a szabadban való mozgást, valamint a kötele-
ző testnevelési foglalkozást.  
A német nyelvű kommunikáció kialakítása játékos szituá-
ciókban párbeszéddel, nyelvi játékokkal, beszélgetés kez-
deményezésével, napközbeni utasítások adásával valósult 
meg.  
Nevelőmunkánk során minőségfejlesztő feladatunkat is 
elláttuk a gyermekek fejlődésének nyomon követésével, 
írásos rögzítésével. Fontosnak tartjuk a családokkal való 
együttműködést, alkalmat adtak a napi információ átadás, 
szülő értekezletek, családlátogatás, szabadidős programok, 
közös kirándulás.  
2016 februárjában 5 gyermeket a szülők átírattak az ART 
ÉRT óvodába. Döntésüket azzal indokolták, hogy a mi 
óvodánk szabályokhoz kötött és ők szabadabb nevelési 
elveket vallanak. 
Óvodai nevelő munkánkat külső szakemberek is segítik:  
- A logopédus heti 1 alkalommal 10 gyermek beszédterá-
piáját látta el,  
- Fejlesztőpedagógus felmérése alapján 6 gyermek külön 
fejlesztését végezte heti 1 alkalommal. Óvodánkban 1 SNI
-s  gyermek heti 2 alkalommal járt gyógypedagógushoz 
mozgásfejlesztésre. 
Étkezési támogatásban 29 gyermek részesül  
100% étkezési díjat fizetők száma: 18 fő (- 5 fő áthelyezés-
re került) 
 
Bejáró gyermekek száma: 26 fő (-2 fő áthelyezésre került).  
Iskolába menő gyerekek száma: 8 fő. Örömünkre valam-
ennyien a helyi Általános Iskolában kezdik meg tanulmá-
nyaikat. A 2016/17-es nevelési évben óvodába beíratott 
gyerekek száma:11 fő.  
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai szünet ide-
jén a gyermekek létszáma lecsökken, így ezekre a napokra 
igényfelmérést végeztünk, összevont csoporttal működ-
tünk.  
 
A nyári nagytakarítás időpontja: 2016. augusztus 1.– 2016. 
augusztus 28. (4 hét) 
Ezen belül az óvónők egy hétig az óvodában a játékok 
tisztítását, csoportszobák otthonossá tételét végzik. 
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- Február 4-én Farsangoltunk. A gyerekek szórakoztatá-
sára mindannyian jelmezt öltöttünk, ügyességi vetélke-
dőt, zenés-táncos mulatságot szerveztünk, valamint az 
óvónők a Cintányér a zsákban című bábjátékot adták elő.  
- Február 24-én Gyermekvédelmi tanácskozás keretében 
beszámolás történt a gyermekvédelmi munkáról.  
- Március 8-án Nőnapi ajándékkal köszöntötték a fiuk a 
csoportba járó kislányokat.  
- Március 11-én a Pihenőpark színpadán versekkel, da-
lokkal emlékeztünk az 1848-as szabadságharcról, nemze-
ti színű zászlókat, kokárdákat készítettünk erre az alka-
lomra.  
- Március közepétől a Húsvéti ünnepekre készülődtünk 
tojásfestéssel, locsolóversek tanulásával.  
- Április 13-án a rátkai Gyermekkert Óvoda meghívására 
Nemzetiségi Gyermektánc találkozón vettünk részt a 
középső-és nagycsoportos gyerekekkel, ahol nagy sikerrel 
szerepeltünk.  
- Április 14-15-én Óvodai beíratás történt 
- Május 1-én óvodásaink ünnepi műsorral kedveskedtek 
az édesanyáknak a Művelődési Házban.  
- Május 5-én a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendé-
kei koncertet adtak óvodánkban.  
- Május 27-én búcsúztak az óvodától a nagycsoportos 
óvodásaink.  
- Május 28-án Gyermeknapi rendezvény volt a Sportpá-
lyán.  
- Május 31-én Vadasparki kirándulás 
- Június 1-én a Művház szervezésében meseíró Vig Ba-
lázs könyvbemutatóján vettünk részt.  
- Június 2-án orvosi vizsgálatra mentünk az iskolába ké-
szülő gyerekekkel.  
- Június 3-án a Művelődési Házba költözött az óvoda az 
önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően nagy 
örömünkre az óvoda teljes belső tere megújul.                 
Kapcsolatot tartunk a helyi Általános Iskolával, Művelő-
dési Házzal, Polgármesteri Hivatallal, Német Nemzetisé-
gi Önkormányzattal, az Idősek Klubjával, a sárospataki 
és nemzetiségi óvodákkal.  
Az előírásoknak megfelelően az udvaron található valam-
ennyi játékeszköz minősíttetésére lenne szükség. Szüksé-
ges lenne a homokozó újratöltése friss homokkal és a 
sportszerek alá gumitégla elhelyezésére. 

Az Oktatási Hivatal szervezésében két szaktanácsadó 4 
alkalommal tantárgygondozói szaktanácsadást végzett 
óvodánkban. A látogatást követően pozitívan értékelte a 
pedagógusok munkáját. 
Az Oktatási Hivatal TÁMOP projekt keretében lehető-
séget biztosított „Intézményvezetők önértékeléshez, a 
tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez 
kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására” című 
képzésre Miskolcon, távoktatásban. 
 
 A képzés 2015. szeptember 1-től november 5-ig tartott, 
melyet sikeresen elvégeztem. Ezáltal segítséget kaptam 
törvényi változásokkal járó új feladatok megvalósításá-
hoz. Naár Ágnes 2016-ban sikeres középfokú német 
nyelvvizsgát szerzett. A pedagógusok előmeneteli rend-
szeréhez kapcsolódóan az Oktatási Hivatalhoz a pedagó-
gusok jelentkeztetése megtörtént.  
A 2017-es évben Naár Ágnes gyakornok minősítő vizs-
gára Pedagógus I besorolás megszerzésére és Stumpf 
Imréné Pedagógus II. minősítési eljárása lett felterjeszt-
ve.  
2017-ben Matisz Gyuláné mint intézményvezető ellenőr-
zésére kell számítani. Az ellenőrzés kiterjed az óvoda 
szabályzó dokumentumainak értelmezésére, értékelésére, 
ellenőrzésére.  
 
Az óvodai életben rendkívül fontos szerepet töltenek 
be az óvodai programok, 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.  
- Októberben megfigyeltük az őszi időjárást, terméseket, 
bogyókat gyűjtöttünk sétáink során, majd ezeket felhasz-
náltuk barkácsolásainkhoz, kézimunkákhoz.  
- Október 30-án a szülők anyagi támogatásával csodasö-
vényt ültettünk az óvoda udvarán.  
- November 9-én a szülőkkel közösen készítettük el a 
Márton-napi lámpásokat.  
- November 11-re szerveztük a már hagyományos Már-
ton-napi lámpás felvonulást. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy valamennyi óvodás és bölcsődés gyermek szüleivel 
együtt részt vett az eseményen.  
- November 19-én a Művház szervezésében hangulatos 
mese délelőtt volt.  
- December 3-án a Zeneiskolások hangversenyével gaz-
dagodhattunk.  
- December 4-én köszöntöttük az óvodánkba érkező 
Mikulást.  
- December 15-én Molnár Orsolya előadóművész szóra-
koztatta a gyermekeket a helyi Művelődési Házban. 
- December 16-án tartottuk a Karácsonyi ünnepséget, 
mely a hagyományőrzés jegyében telt Betlehemes játék-
kal és kántálással. Kántálás után a gyerekek örömmel 
vették birtokba az új játékokat.  
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A képviselő-testület tájékoztatást kapott a polgármester-
től a 2016. június elején megkezdett óvodai felújítási 
munkálatokról, elhangzott, hogy a beruházás jó ütemben 
halad. Az óvoda az ideiglenes helyén, a Művelődési Ház-
ban zavartalanul működik.  Hercegkúti Gyöngyszem 
Német Nemzetiségi Óvoda beszámolóját a 2015/2016. 
nevelési évről egyhangú szavazattal tudomásul vette.  
E napirendi ponthoz kapcsolódóan döntött a képviselő-
testület az óvoda intézményvezetői álláshelyére vonatko-
zó pályázat meghirdetéséről, tekintettel arra, hogy az egy 
évre adott megbízása a jelenlegi vezetőnek augusztus 
hónapban lejár.  
 

Az 2. napirendi pont keretében a  Zempléni Családo-
kért Alapítvány Gyermekjóléti Szolgálatának családgon-
dozója által elkészített beszámolót tárgyalta meg a képvi-
selő-testület. A szervezető vezetője, Molnár Mariann 
részéről elhangzott, hogy az előző évekhez hasonlóan 
csekély családgondozási esetszám került rögzítésre Her-
cegkútra vonatkozóan. A szervezet tevékenységének ellá-
tása során  a legnagyobb gond a szakember hiány, ami a 
jelentős esetszámú, problémás településeken való fel-
adatellátást nehezíti. Az alapítvány elnöke a jelenlévők 
segítségét kérte a fiatal szociális végzettségű szakemberek 
e területre irányításában.  
 Beszámoló a Zempléni Családokért Alapítvány 

Gyermekjóléti Szolgálatának 20 
15. évi tevékenységéről 

A gyermekjóléti alapellátás célja, feladata 
A szolgáltatás feladatát, illetve célját a „Gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény” határozta meg: 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit 
védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettsé-
gének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség meg-
szüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.  
38.§ (1) Az alapellátás célja, hogy a gyermek és családja 
lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segít-
séget, amely a fejlődéséhez szükséges. A szolgálatnak 
fontos és meghatározó szerepe van a település gyermek-
védelmi/gyermekjóléti rendszerében. 
Koordinációs, szervezési, szolgáltatási és gondozási fel-
adataik végrehajtásával lehet biztosítani a megfelelő ellá-
tást, a gyermekek és családjaik szükségleteire adott helyi 
választ, ill. szolgáltatást. 
 
Tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek 
Munkánkat a településsel kötött ellátási szerződés alapján 
végezzük. Ezáltal az Önkormányzat a gyermekjóléti ellá-
tásra magasabb normatívát tud fölvenni. Alapítványunk 
így 14 települést lát el, mivel 2013–ban Tolcsva település 
kivált, és önálló gyermekjóléti szolgálatot hozott létre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az óvoda udvarán meghibásodott játékeszközök javításra 
szorulnak, valamint a fa állagának megóvása miatt azok át-
festésére is szükség lenne.  
A többi évekhez hasonlóan óvodánkban megtartottuk a 
Nevelési és Szülői értekezletet. A felmerülő problémákat 
sikerült zökkenőmentesen megbeszélni és megoldani.  
Visszatekintve az elmúlt nevelési évre, rendkívül gazdag, 
mozgalmas és eredményes munkával teli évet zártunk. Sike-
rült kitűzött céljainkat nagy százalékban megvalósítani. 
Gyermekek szívesen járnak óvodánkba, és jól érzik ott ma-
gukat. Egyre gyarapodik tapasztalatuk, tudásuk és fejlődik 
egész személyiségük.  
Kolléganőimmel továbbra is igyekszünk úgy dolgozni, hogy 
az óvoda minőségi munkája érvényesüljön a mindennapok-
ban és partnereink elégedettek legyenek velünk.  
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzat-
nak, hogy egész éven biztosította az óvoda működéséhez 
szükséges anyagi feltételeket és segítette óvodai nevelőmun-
kánkat! Köszönjük a Nemzetiségi Önkormányzatnak is se-
gítő támogatását!  
A 2016/17-es nevelési évre vonatkozó terveinkről:  
- a gyermeklétszám alakulása alapján (várható 45 fő) to-
vábbra is két csoporttal tud működni az óvoda.  
- Bölcsődébe feltételesen 1 gyermeket írattak, de az 5 fő 
helyet fent kell tartani az esetleg várható 2 éves gyerekek 
részére.  
- várhatóan 2017 májusában 40 év közalkalmazotti jogvi-
szonnyal rendelkezem, így szeretném megkezdeni nyugdíjas 
éveimet.   

Matisz Gyuláné  
Megbízott óvodavezető” 
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A normatív támogatás évek óta nem változik, míg a 
bérek, az üzemanyag ára folyamatosan nő. Ezért egyre 
nehezebb pénzügyi feltételekkel, csökkenő családgon-
dozói létszám mellett kell ellátnunk az egyre több gon-
dozottat.  
Ebben az évben sajnos ismételten előfordult, hogy az 
Önkormányzatok olyan magas tartozást halmoztak fel 
Alapítványunkkal szemben, hogy többször nem tudtunk 
bért fizetni munkatársainknak. 2013 júniusában ellenőr-
zést tartott Szolgálatunknál a Megyei Kormányhivatal és 
a Megyei Módszertani Szolgálat, 2014-ben a Megyei 
Kormányhivatal, 2015-ben a Megyei Kormányhivatal és 
a Bűnmegelőzési Osztály.  
A tapasztalatuk az volt, hogy a magas esetszám ellenére 
munkatársaink jól látják el feladataikat, és magas színvo-
nalú munkát végeznek. 
Az Alapítványnál az év folyamán személyi változások 
történtek: szeptemberben egy kolleganőnk nyugdíjba 
vonult, így a Kenézlő – Zalkod – Györgytarló – Viss – 
Makkoshotyka - Hercegkút településeken új segítő látta 
el a családgondozói feladatokat. 
 Tárgyi feltételeink egyre rosszabbak, elemi szükséglet új 
számítógép beszerzése, nyomtatónk rövidesen használ-
hatatlan lesz. A saját gépkocsival való kijárás nagyon 
költséges, ráadásul a javítási, kopási költségek részben a 
munkatársakat terhelik. 
I. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési tevékenysé-
ge: 
A gyermekjóléti tevékenység alapja az észlelő- és jelző-
rendszer megfelelő működtetése. Lehetővé teszi mind-
azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik 
bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a 
gyermekkel. 
Célja: feltárni a veszélyeztető tényezőket, elősegítve a 
kialakuló problémák időben történő felismerését, vala-
mint azok megoldását. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi in-
tézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM 
rendelet 15 § (7) bekezdése szerint a Gyermekjóléti 
Szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, 
amelyen 
• A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelem-
be véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves műkö-
dését. 
• Áttekintik a település alapellátásának valamennyi for-
máját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük 
javítására. 
A 2015. évi gyermekvédelmi tanácskozást 2016. február 
24-én tartottuk meg, amelyen a polgármester, a jegyző, 
az általános iskola igazgatója, az óvodavezető, a rendőr-
ség, és a Család - és Gyermekjóléti Központ esetmene-
dzserei vettek részt. Ez a tanácskozás különösen fontos 
a gyermekek helyzetének, a település és a szakmai fel-
adatok áttekintésének szempontjából – helyzetértékelést 
ad, és kijelöli a következő évi teendőket.  

A csecsemők és gyermekek helyzete a településen 
A védőnői szolgálat beszámolója szerint a 2015-es évben 
jelentett esete nem volt. Probléma az adódik, de eddig 
tudta kezelni. A védőnői beszámoló szerint összességé-
ben a felmerülő problémák kezelhetőek, eddig nem volt 
külső segítségre szükség. Folyamatos és rendszeres a 
kapcsolattartás a családsegítővel, telefonos kapcsolattar-
tás formájában.  
Az óvodások helyzete a településen 
Az óvodai gyermekvédelem célja: egyenlő hozzáférés 
biztosítása, megelőzés révén feltárni mindazokat a ténye-
ket, okokat, amelyek a gyermek fejlődését gátolják. Az 
óvodai nevelésben alapelv, hogy a gyermeki személyisé-
get tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. 
Az óvodai nevelés feladata: a gyermek egészségének vé-
delme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmód, 
testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés és betegségmeg-
előzés szokásinak kialakítása. A feljesztőpedagógus hat 
gyermek fejlesztését végzi heti egy alkalommal. Két gyer-
meknél javasolta a halasztott iskolakezdést, amivel a szü-
lők és az óvónők is egyetértettek. Az iskolakezdéssel 
kapcsolatban további két gyermek esetében merült fel 
véleménykülönbség, ezen gyermekek iskolaérettségi vizs-
gálatát a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sáros-
pataki Tagintézménye végzi. A Fővárosi Pedagógiai 
Mozgásvizsgáló Szakszolgálat véleménye alapján egy 
gyermek Sajátos Neveléi Igényű (d.g: mozgásszervi fo-
gyatékos). A gyermek egészségügyi pedagógiai célú habi-
litációs, rehabilitációs foglalkozásokra jogosult (heti 3 óra 
mozgásfejlesztésben kell részesüljön).  
Sajnos az utóbbi években egyre több gyermek kerül 
egészségügyi problémával az óvodába. Öt gyermeknek 
van táplálékallergiája (tejfehérje, tojás, glutén, borsó) és 
más egyéb súlyosabb betegségekkel küzdő gyermekek is 
vannak a kiscsoportban (izomsorvadás, anyagcserezavar) 
A logopédus 10 gyermek beszédterápiáját végzi, heti egy 
alkalommal jár ki a településre. Az óvodában a 46 fő 
összlétszámból 28 gyermek ingyenesen étkezik. Veszé-
lyeztetett és roma származású gyermek nincs. 
Fontos a családokkal való folyamatos kapcsolattartás, az 
egyéni differenciált személyes bánásmód. A gyermekek 
rendszeres óvodába járásával kapcsolatban eredményeket 
sikerült elérni, a szülők egyre jobban megértik az óvoda 
fontosságát. Családlátogatások alkalmával felhívják a 
szülők figyelmét a személyi higiénia fontosságára. Az 
óvoda törekszik az egészséges, biztonságos óvodai kör-
nyezet feltételeinek megteremtésére. A balesetek megelő-
zése érdekében, a megnövekedett gondozási feladatok 
ellátásában, a gyermekek felügyeletében a helyi önkor-
mányzat állandó személyi segítséget biztosít. A jelző-
rendszer tagjaival rendszeres az együttműködés. 
 
A tanulók helyzete a településen 
Az általános iskolások többsége rendezett családi háttér-
rel rendelkezik és jellemzően jó az iskola és a szülői ház 
együttműködése és kapcsolattartása. 
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  felhasználásával szolgálja a gyermek veszélyeztetettsé-
gének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség meg-
szüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek vissza-
helyezését.” (1997. évi XXXI. törvény A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról.) 
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a fő kezelt prob-
léma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint  

IV. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
2016. január 1. hatályba lépett az emberi erőforrások 
minisztere 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelete egyes 
szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek 
módosítása, melyen belül a gyermekjóléti feladatok illet-
ve működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet módosítása érinti a munkánkat. Ennek értel-
mében a családsegítés és gyermekjóléti  szolgálat ellátja 
a Gyvt. 39.§ (2)-(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az 
Szt.64. §-a szerinti feladatokat.  A  képviselő-testület 
jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Gyermekjó-
léti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.  
 

A 3. napirendi pontként a  Hercegkútért Közalapít-
vány kuratóriumának titkára, dr. Stumpf Enikő terjesz-
tette elő a 2015. évi tevékenységről szólót beszámolót, 
melyet a képviselő-testület elfogadott.  (a júliusi Her-
cegkúti Hírekben kerül közlésre ) 
 

A 4. napirendi pont keretében pályázathoz                                 
saját forrás biztosításáról szóló döntést fogadta el a 
képviselő-testület, mely szerint a „ képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett „önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására” benyújtja pályázati igényét.   Az Önkor-
mányzata pályázatában az alábbi alcélokat jelöli meg: 
„c) az önkormányzat által működtetett saját konyha 
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével 
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem 
kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésé-
vel, új étkező, étterem kialakításával” 
A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon 
igényelt 25 599 744,-Ft támogatás megítélése esetén 
1 347 356,-Ft saját forrást biztosít. 
 
A képviselő-testület döntést hozott első lakáshoz jutó 
támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. Az  ülés végén 
Rák József polgármester tájékoztatást adott az  előző 
ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
                                           dr. Stumpf Enikő jegyző 

A családok életében felhalmozódó problémák viszont hat-
nak az iskolára, a gyermekek nevelésére és gondozására. 
Egyre több a veszélyeztető tényező: családok széthullása, 
elszegényedése, túlzott anyagisa szemlélet, munkanélküli-
ség.  
Az adott nevelési évben a felmért és nyilvántartásba vett 
hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók: 
Hátrányos helyzetű 2. osztály 1 fő, sajátos nevelési igényű 3. 

és 4. osztályban 1-1 fő. 

Az iskola –a gyermekek veszélyeztetettségének megszün-
tetése érdekében - együttműködik a jegyzővel, a védőnő-
vel, háziorvossal, a gyermekjóléti szolgálat munkatársával. 
A sajátos nevelési igényű 2 fő tanuló egyéni foglalkozáso-
kon vesz részt, heti 1 órában megbízott fejlesztő pedagó-
gus vezetésével.. Ez, a korábbi évekhez képest, kevesebb 
órában valósul meg. A sárospataki Pedagógiai Szakszolgá-
lat látja el az iskolában a logopédiai foglalkozásokat, és a 
gyógytestnevelést. Ebben a tanévben 4 tanuló vesz részt 
logopédiai foglalkozásokon, 22 tanuló pedig gyógytestne-
velésen. 
A családsegítővel jó a kapcsolat, rendkívül fontosnak ítélik 
a jelzőrendszer tagjaival való együttműködést.  
 
II. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysé-
ge: 
Feladata, hogy a családdal való együttműködés keretében 
elősegítse a gyermek családban történő gondozását, neve-
lését.  A gyermek családban történő nevelését segítő ellá-
tást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez 
igazodóan kell nyújtani. Az ellátások igénybevétele önkén-
tes, a gyermek vagy törvényes képviselője csak a törvény-
ben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igény-
bevételére. Hercegkúton évek óta nincs probléma, a csalá-
dok összetartóak, a falu közössége példaértékűen segítő-
kész, figyelemmel kísérik egymást és megoldják a felmerü-
lő nehézségeket.  
 
Az Országgyűlés 2012. július 9-én elfogadta és újraszabá-
lyozta az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szü-
neteltetésének rendszerét. A törvényi szintű szabályok 
2012. szeptember 1-jétől léptek hatályba.  
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 68/A. § (1) 
bekezdése alapján a gyámhatóság az igazolatlanul mulasz-
tott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után kezdemé-
nyezi a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás 
szüneteltetését és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, 
védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe 
vételét. A Gyvt. 161/J. §  
Ebből a szempontból sincs probléma, iskolai hiányzásról 
jelzést nem volt, a gyermekek rendesen és rendszeresen 
járnak iskolába. 
III. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai: 
 „39.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek 

Anyagi— 

Gyermeknevelési: - 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség - 

Magatartászavar, teljesítményzavar - 

Csalási konfliktus - 

Szülők vagy a család életvitele - 

Szülői elhanyagolás - 
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A Nyugdíjas Klub júniusi hírei 

Június 17.-én, pénteken Sopronból érkezett községünkbe 
az ottani német kisebbségi önkormányzat 54 fős küldöttsé-
ge, akik egy zempléni kiránduláson vettek részt. A csopor-
tot Polgármester úr fogadta és köszöntötte, majd megte-
kintették a falu nevezetességeit, így többek között az elhur-
coltak emlékművét is. Ezután a templomban kaptak egy 
tájokoztatást annak történetéről, berendezési tárgyairól, a 
festményekről és az utóbbi húsz évben végzett felújítási 
munkálatokról. Információkat szerezhettek a közösség 
hitéletéről, a zarándoklatokról és a Kálvária építésének tör-
ténetéről is. Ezután a Sváb Tájház udvarán a Freundschaft 
Vegyeskórus, mint egyik vendéglátó egy négy számból álló 
német dalcsokrot adott elő, melyet a vendégek közül töb-
ben is velünk együtt énekelték.  
A konyháról közben megérkezett a frissen sült tejfeles lán-
gos, kakaós tekercs és mufli, amihez a kórus férfi tagjai jó 
szívvel kínálták a pálinkát és a finom borokat. Rövid ismer-
tetést halhattak vendégeink a tájházról és a közelmúltban 
megépített csűrről és annak berendezésével kapcsolatos 
elképzeléseinkről. Ezt követően a vendégek és vendéglátók 
együtt mentek ki a Gomboshegyre, ahol a Götz-
pincészetben egy borkóstoláson vettek részt, és a finom 
borok mellé jóízűen fogyasztották a jó előre megrendelt 
hidegtálat.      (szarvaskolbász,szalonna,sajt,).Hamarosan jó 
hangulat kerekedett, és itt már együtt énekeltek mindannyi-
an magyar és német dalokat, és reméljük, hogy vendégeink 
jó emlékekkel gazdagodva indulhattak haza. 
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Június 23.-án, csütörtökön került sor a már korábban be-
tervezett kirándulásra Edelénybe és a Cserehátra. Fél 
nyolckor huszonheten indultunk el a kistérségi busszal, 
melyet régi ismerősünk, Klencs János vezetett. Jó ütem-
ben haladtunk, majd az arnóti elágazás után Göncfalvi 
János adott folyamatosan tájékoztatást azon községek ne-
vezetességeiről, amelyeken áthaladtunk. Nagyon hamar 
érkeztünk meg első állomásunkra, Edelénybe és így volt 
idő a megye névadó településének, Borsod földvárának a 
megtekintésére, majd a város központjába is benézett egy 
rövid időre a csapat. Az edelényi kastély meglátogatására a 
10 órai nyitás után csak egy fél órával később kerülhetett 
sor, de szerencsénkre nagyon felkészült és jó előadói 
adottságokkal rendelkező idegenvezetőt kaptunk, akitől 
rengeteg információt szereztünk. 
 
„A Bódva- folyó szigetén álló kastélyt 1716 és 1730 között 
J.F.L’Huillier ezredes, az egri vár kapitánya építtette, aki-
nek II.Rákóczi Ferenc zálogosította el 1700-ban az edelé-
nyi birtokot. Az építtető utolsó leszármazottja, gróf Des-
sewffy Ferenc 1820-ban bekövetkezett halála után a birtok 
tizenegy évre állami tulajdonba került, majd a német szár-
mazású Coburg-család vásárolta meg az uradalmat. Az ő 
nevükhöz kötődik a térség gazdasági fellendítése, többek 
között az ország első cukorgyárának megalapítása Ede-
lényben. A Coburgok azonban nem laktak a kastélyban, az 
épületet bérbe adták, így az idővel pusztulásnak indult.  
 
Végül 1928-ban a magyar állam visszavásárolta a kastélyt, 
amiben járásbíróságot, különféle hivatali helyiségeket és 
szolgálati lakásokat alakítottak ki, valamint a második vi-
lágháború után egy időre a helyi szovjet főparancsnokság 
otthonául is szolgált. Az 1980-as évek végére az épületben 
lévő hivatalokat kiköltöztették, így a gazdátlanul maradt 
épület gyors pusztulásnak indult. 2001-ben a kastély állami 
kézbe került, nem sokkal később pedig egy európai uniós 
projekt keretében elkezdődhetett a felújítása.” (kastély 
ismertetőből) 
 
 

Mi már ebbe a csodálatosan felújított kastélyba látogat-
hattunk be, mely az országban az ötödik, a megyénkben 
pedig a legnagyobb ilyen jellegű építmény. Egy három-
dimenziós játékfilm megtekintésével kezdtük a kastély 
„felfedezését”. A film a felvidéki vándorfestő, Lieb Fe-
renc Edelényben töltött egy évét mutatja be, részben 
valós személyekre és tényekre építő, részben fantázia-
szülte történeteken keresztül. A filmben a festő a hat 
festett szoba átadását követően, vázlatrajzait lapozgatva 
feleségének mesél a kastélyban töltött időről. Képről- 
képre bontakozik ki a hat festett szoba története, mi-
közben képzeletbeli utazást tehetünk a kastély és kör-
nyezete egykori mindennapjaiba.  
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Mi is megtekintettük a szobákat és nagy figyelemmel hall-
gattuk idegenvezetőnk érdekes történeteit, majd végigjár-
tuk az egész épületet, ami kb. egy óra időt vett igénybe, de 
úgy gondolom, hogy megérte a sok látnivaló miatt. Kissé 
elfáradva, és jól megéhezve a rekkenő hőségben a busz-
ban, ill. mellette fogyasztottuk el az otthonról hozott ebé-
det, és pótoltuk a hiányzó folyadékot. 
Ezután folytattuk utunkat a Cserehát felé, mely tájegység 
sokaknak újdonság volt, de legalább össze tudták hasonlí-
tani a látottakat a hazai tájjal. A Vadász-patak völgyén fel-
felé haladva aztán megérkeztünk Felsővadászra, ahol a 
híres kastélyban, amely már hosszabb ideje körzeti iskola-
ként működik, éppen befejeződött az évzáró ünnepség. 
Így a korábban telefonon megbeszélteknek megfelelően 
bejutottunk a kastély dísztermébe, ahol a tanítónők kedve-
sen fogadtak bennünket, mi pedig kissé meghatódva te-
kintettünk a történelmi falak között az elhelyezett relikvi-
ákra, festményekre és dísztáblákra. (A település első írásos 
említése 1256-ból való. I.Rákóczi Zsigmond, még mint 
középnemes 1517-ben vásárolta meg a Perényiektől a bir-
tokot. Itt született és halt meg II.Rákóczi Zsigmond (l544-
1608), a Rákóczi család vagyonának, hatalmának és hírne-
vének megalapozója, a későbbi erdélyi fejedelem, aki fel-
vette a „Felső-Vadászi” előnevet. Többször volt lakója az 
épületnek II.Rákóczi Ferenc, a dicső fejedelem is. A kas-
tély 16.századi eredetű, de ezt is átalakították romantikus 
stilusban 1860-ban.  

Látogatásunk végén sikerült igazgató asszonnyal is pár 
szót váltani, aki elmondta, hogy az iskolába öt telepü-
lésről jár a 160 gyerek, és valamennyien cigány (roma) 
származásúak, de semmi gond nincs velük, vigyáznak 
az épület és környezetének rendjére és tisztaságára. Mi 
pedig megköszöntük a lehetőséget és a kedves fogadta-
tást, majd folytattuk utunkat, és nemsokára megérkez-
tünk az ország azon falujába, amelynek három állandó 
lakója van jelenleg. Szerencsénk volt, közülük egy, Pál 
Viktor éppen itthon volt és szívesen megmutatta 
„birodalmát”, és nagyon sok hasznos információval 
szolgált. A település történetével kapcsolatban Peták 
István:”Szent István vándorlás”című könyvéből idézek 
néhány gondolatot, amit vendéglátónkkal is megosztot-
tam, aminek nagyon megörült. „Szanticska régi magyar 
falu, amelynek első említése az 1317-es évhez fűződik. 
1901-ben 129 lakos, 23 család élt itt. A falu az 1930-as 
években indult igazán fejlődésnek, s ekkor már rendel-
kezett járó kerekes kendertörővel, szódagyárral, olajütő-
vel és hét cséplőgéppel. 1973-ban még 22 lakóházban 
73 ember élt itt, de 1988-ban már csak egy lakója ma-
radt a falunak. Az 1980-as években települt le a faluban 
Pál István (vendéglátónk édesapja) családjával együtt, 
aki a falu csodálatos környékében, szép parasztházai-
ban, gazdasági épületeiben meglátta a kulturális lehető-
séget, s az üzletet is. Felvásárolt jó pár portát, házat, 
rendbe hozta azokat, s példáját többen követték.  
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A falu lélekszáma most sem sok (nyolc fiatal lakó), de 
nem ez a lényeg: élet van a faluban, mert üdülő faluvá 
vált. Élő, működő skanzen lett.” Mindezekért több elis-
merő kitüntetést kapott, és elsősorban gyermekcsopor-
tok éltek itt a lehetőséggel, ami mostanra vendéglátónk 
szerint megváltozott, és nem előnyére. Minden esetre ő 
bízik egy majdani fellendülésben, különben nem marad-
na itt. (számomra egy hasznos beszélgetés volt, mert pár 
éve beszéltünk a papával is, aki azóta már külföldön pi-
heni ki a 30 év nehéz és fáradtságos munkáját.) 
 
A sok szép látnivaló és élmény után most már az irányt 
hazafelé vettük, Forrón még megálltunk egy finom fagy-
laltra, majd az Aranyosi-völgyön áthaladva  Erdőbényén 
keresztül a 37-es útra tértünk, és fél öt tájban szerencsé-
sen hazaértünk. 

                                                                                        
(rj) 

 

Szanticska - az üdülőfalu 
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2016. június 27-én nyugdíjas búcsúztatóra kaptak meghí-
vást Nádasi Bálintné Verától az önkormányzat aktív dol-
gozói és az évek óta nyugdíjas éveiket töltő egykori mun-
katársak. A több mint 60 fős ünneplő közösségnek Vera 
először megköszönte, hogy elfogadták a meghívást, majd 
összefoglalta 40 éves pályafutása fontosabb állomásait. 
Ezt követően Rák József polgármester méltatta az ünne-
pelt életútját és köszönte meg az elmúlt öt éves közös 
munkát. Dr. Stumpf Enikő jegyző a következő búcsúzta-
tó sorait az alábbiakban olvashatják:  
 
„Kedves Vera! A fenti versnek az  első szakaszát válasz-
tottad nyugdíjas búcsúztatód meghívójára és most ami-
kor összegyűltünk e szép ünnepségre, érezzük át igazán 
mennyire igazak a szavak.  Nehéz egy 40 éves köztisztvi-
selői életpályát összefoglalni és bármelyik időszakát ki-
emelni, hiszen minden pillanatában fontos események 
zajlottak a helyi közéletben, a  hivatásodban és családi 
életedben egyaránt.  
Pályafutásod első 20 évről pedig nagyon sokat halottunk 
tőled és egy évtizede már a boldog nyugdíjas éveket töltő 
kolléganődtől, Marika nénitől. 

 Hozzá hasonlóan te is fiatal szakemberként kerültél 
1982-ben a Községi Közös Tanácshoz gazdálkodási elő-
adóként.  A munkaköri feladatokon túlmenően a Járási 
Tanács utasításai és a központi szabályozások alapján 
számos feladatot láttál el Hercegkúton és Makkoshoty-
kán a közös tanácsi időkben.   
 
Hercegkút fejlődési és polgárai szolgálatát szem előtt 
tartva gondos gazdaként kezelted az önkormányzat és 
intézményei pénzügyeit, beruházásait, közösségi prog-
ramjait. E gazdálkodási feladat a rendszerváltást követő-
en már nem kis fejtörést is okozott, hiszen a sokszor 
bizonytalan ÖNHIKI és egyéb kiegészítő támogatások 
igénylése mellett lehetett csak a költségvetést egyensúly-
ban tartani. Az anyakönyvvezetői munkakör kapcsán 
évtizedeken keresztül szép családi események részese 
lehettél és az ügyfelek  minden egyéb ügyben is bizalom-
mal fordulhattak hozzád tanácsaidért. A helyi választási 
iroda tagjaként, jegyzőkönyvezetőként aktívan közremű-
ködtél a választások előkészítésében, lebonyolításában. 
Az önkormányzat munkáját előterjesztések készítésével, 
a döntések végrehajtásában való részvétellel segítetted.  
Szakmailag elkötelezetten minden kötelező továbbképzé-
sen részt vettél és lépést tartva a költségvetési számvitel 
mindennapos változásaival, az informatikai újításokkal 
minden új kihívásnak maximálisan igyekeztél megfelelni- 

Nádasi Bálintné Vera nyugdíjas búcsúztatója - 2016. június 27. 

Egy pálya útja véget ér. 
A gyorsvonat megáll, 
s a búcsúzó útitárs 
más vonatra száll. 

 
Az idő vonatán 

lassan döcög tovább, 
s ha kinéz ablakán, 
nem fut el úgy a táj, 

ahogy elfutott -  az ifjúság. 
 

Az ember a múltba 
ezerszer visszanéz, 
s szeretné újraélni 
mindazt, ami szép. 

Amilyen hosszú volt az út, 
annyi szépet rejt a múlt! 

 
Ahogy este a Nap leszáll, 
úgy válik múlttá a jelen, 

míg pirkad a hajnal, 
a jövő csak sejtelem. 

 
Az ember a múltba 
ezerszer visszanéz, 
könnyűnek látszik  

a búcsúzás. 
De búcsúzni mindig nehéz.  
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A 80-as években általad még használt stencilgéptől és a 
mechanikus írógéptől napjainkig eljutottunk az elektroni-
kusan vezetett anyakönyvig és a félautomata könyvelő-
programig, amit te lelkesen megtanultál. Nem jelentett 
problémát számodra a közel 4 milliárd forintot 
csatornaberuházás gesztori feladataiból adódó könyvelési 
feladatok megoldása és a határon átnyúló beruházáshoz 
kapcsolódó devizaszámla pénzügyi elszámolása sem.  
 

Kedves Vera!  A közszolgálati pályád  40 évből az utolsó 
20 év amit közös munkával töltöttünk,  számos hivatali 
átszervezés, változás közepette.  Fiatal kollégáim nevében 
is megköszönöm a sok segítséget, túlórával töltött hosszú 
estéket, éjszakákat, amit  például a körjegyzőségi átszerve-
zés idején a pályakezdő kollégák betanításakor vállalnod 
kellett.  
A sok sok esemény mellett is  a kis létszámú hivatali appa-
rátusunk zökkenőmentesen, nyugodt, családias légkörben 
egymást segítve dolgozott együtt a határidős feladatok 
szorításában. De amint azt  a  négy évtized fotóiból ké-
szült vetítésből is láthatjuk majd, mindig szakítottunk időt 
névnapok megünneplésére, közös kirándulásokra és ezek 
mindannyiunk számára szép élményt jelentettek.  
És bízom benne, hogy a jövőben sem szakadsz el tőlünk, 
erre garancia a hivatali utódod személye, akinek munkájá-
hoz az első időszakban  szintén számítunk segítségedre. 
 

A tudásodra, a korral együtt járó tapasztalataidra, bölcses-
ségedre továbbiakban is szükségünk van!  Kívánom, hogy 
továbbra is végezd lelkesen a Freundschaft Vegyeskórus 
Egyesület elnöki feladatait, június közepétől immáron a 
nyugdíjas klub tagjait erősítve.  
Számodra a feszített tempójú munkás hétköznapokat a 
megérdemelt pihenés váltja fel.  Kívánom, hogy gondtala-
nul élvezd nagymamai feladataidat, mindig legyen türel-
med és energiát szeretett kis unokáidra! Remélem gyakran 
betérsz majd hozzánk majd a hivatalba, hogy beszámolj 
mozgalmas nyugdíjas napjaid eseményeiről.  
Az elkövetkező nyugdíjas évtizedekhez szívből kívánok 
neked jó egészséget, sok örömet és boldogságot.  

Isten éltessen sokáig Vera!” 
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