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Szent Orbán Zarándoklat – 2018. május 27.

2018. május 25-27. között ismét különleges ünnepség sorozat helyszíne volt a Tokaji Borvidék: Szent
Orbánnak, a szőlő és a bor Európa-szerte tisztelt
védőszentjének csontereklyéje az idén is körbejárta
a borvidék településeit, köztük Hercegkútat is.
A Tokaji Borbarátnők Társasága 2013-ban határozta el, hogy a Szent Orbán csontereklye megismertetésére
programsorozat
szervezésébe
kezd. Azt ugyanis a helyiek közül is csak kevesen
tudták, hogy Szent Orbán földi maradványai 1771
óta a Tokaji Borvidéken, Kossuth Lajos szülővárosában, Monokon találhatóak, a Sarlós Boldogaszszony Templomban. Ekkor adományozta az ereklyét XIV. Kelemen pápa gróf Andrássy Istvánnak,
hogy biztosítsa a bőséges aszú termést a vidék számára.
Szent Orbán a szőlő és a bor Európa-szerte tisztelt
védőszentje. Napja: május 25. Életéről keveset tudunk, de a fellelhető adatok szerint vértanúhalált
szenvedett pápa volt, aki a 3. században élt (Róma,
150 után - Róma, 230).

A középkori hagyomány szerint ő rendelte el, hogy
a mise áldozati kelyhét és tányérkáját aranyból vagy
ezüstből készítsék el. Szőlővédő patrónus, időjárás
szent. Szőlőfürttel vagy kehellyel szokták ábrázolni.
Szent Orbánt sokan ismerik hazánkban is, több helyütt áll szobra, temploma. Szent Orbánhoz számos
népi hagyomány is kapcsolódik. Azt mondják, savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős és édes, ha tiszta az idő. Tény, hogy az Orbán-nap környéki rossz
idő nem kedvez a szőlő virágzásának.
(www.beresbor.hu cikke alapján)
A Tokaji Borbarátnők Társasága 2018. május 25-27.
között, Szent Orbán tiszteletére ismét egy programsorozatra várta az érdeklődőket, melynek egyik helyszíne Hercegkút volt 2018. május 27-én vasárnap. A
zarándoklat útvonala vasárnap: Erdőbénye – Olaszliszka – Sárospatak – Hercegkút – Monok volt. A
csontereklyét bemutató Béres József és családja, valamint vendégeik, továbbá Demeter Ervin a B-A-Z
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és családja vasárnap délben a Művelődési Házban csatlakoztak a hercegkúti ünnepnaphoz, mely vasárnap

2
A Szent Orbán zarándoklat szervezőnek köszönhetően
az országos sajtó részről is érdeklődés kísérte az eseményt. A hercegkúti zarándoklaton is forgatott az egyházi műsorokat sugárzó Bonum Tv stábja, így kis településünk ezen csatorna nézőközönsége előtt is ismerté válhatott mint hagyományait őrző, de az újszerű kezdeményezések iránt is fogékony, vallásos közösség.
(drse)

10.00 órakor bérmálásra tekintettel az érseki szentmisével vette kezdetét. Az ünnepi szentmisén már a
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület meghívására
részt vett a Kassai Déli Egyházközösség Gregorján
Kórusa, akik a délelőtti szentmisén és a délután
megrendezésre kerülő Szent Orbán zarándoklaton
egyházi műveket énekeltek és hozzájárultak az ünnep színvonalának emeléséhez.
A kórussal közösen elfogyasztott ebéd után a
Gombos-hegyi filegóránál gyülekező helyi kórustagokhoz, zarándokokhoz csatlakoztak a szervezők
és Mészáros Ferenc atya vezetésével együtt vonultak a Feltámadás Kápolnájához, ahol sor került a
Szent Orbán csontereklye jelentlétében a közös
imádságra, könyörgésre, majd a kassai kórus egyházi művekkel zárult a szép megemlékezés.
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2018. május 30-án megtartott ülésén az éves munkaterve
szerint a következő napirendi pontokat tárgyalta:
 Hercegkút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
 Hercegkút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
 Összefoglaló éves jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
 Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő
- és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
 Hercegkútért Közalapítvány kuratóriumának beszámolója 2017. évi tevékenységéről
 Művelődési Ház 2017. évi munkájának értékelése és
2018. évi munkaterve
 Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elnökének tájékozatója az egyesület 2017. évi tevékenységéről
 Heimat Néptánc Egyesület elnökének tájékoztatója az
egyesület 2017. évi tevékenységéről
 Egyebek
A képviselő-testület a „Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem
helyzetéről” napirend tárgyalásával kezdte munkáját, a
napirendi pont vendégelőadójára Molnár Mariann
ZCSA vezetőjére tekintettel. Az előadó az előterjesztésében kiemelte: A gyermekjóléti tevékenység alapja az
észlelő- és jelzőrendszer megfelelő működtetése. Lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba
kerülnek a gyermekkel.
Célja: feltárni a veszélyeztető tényezőket, elősegítve a
kialakuló problémák időben történő felismerését, valamint azok megoldását.
A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolattartás folyamatos
annak ellenére, hogy jelzés ebben az évben nem volt.
Egyetlen család, gyermek folyamatos figyelemmel kísérését végeztük sok hiányzása miatt az óvodából, súlyos
betegség miatt.
Az éves gyermekvédelmi tanácskozást 2018. március 5én tartottuk a településen. Ezen részt vett polgármester
úr, jegyzőasszony, az óvoda vezetője, az általános iskola
igazgatónője, a védőnő, a sárospataki gyermekjóléti központ esetmenedzsere és jelzőrendszeri tanácsadója, a
rendőrség körzeti megbízottja, a római katolikus plébános úr. Jó hangulatú, a prevencióra hangsúlyt helyező
tanácskozáson vettünk részt, ahol újra, mindenki örömét és megelégedését fejezte ki, amiért évek óta nincs
olyan család, ahol alapellátás vagy védelembe vétel szükséges volna.

Írásbeli és szóbeli beszámolók hangzottak el az egyes
korcsoportokban élő gyermekekről. A jelzőrendszer tagjai
annak ellenére tartják egymással a kapcsolatot, hogy jelzésre nincs szükség. A tanácskozás során továbbra is a
prevenciót tűztük ki célul, tovább folytatva az ezt elősegítő programok szervezésének a szükségességét.
A Zempléni Családokért Alapítvány családsegítője is beszámolt arról, hogy – a jelzőrendszeri intézkedési tervnek
megfelelően - szakmaközi tanácskozást szervezett a Sárospataki Pedagógiai Szakszolgálattal közösen a korai
fejlesztésről a védőnők számára, hogy ismerjék, és éljenek
ezzel a rendkívül fontos, prevenciós és korrekciós lehetőséggel, minél több csecsemőt, kisgyermeket juttassanak el
szakemberhez, a pedagógiai szakszolgálat új szolgáltatásához. Megvalósult az általános iskolában a szülők számára
szervezett szülőklub, és beindult az azóta is sikeres működő baba-mama klub.
A szolgálat szolgáltatási tevékenysége
Minden héten fogadó órát biztosítunk a településen, ahová bármilyen, családokat érintő kérdéssel fordulhatnak a
lakosok. 2017. júniusától feladata szolgálatunknak az élelmiszercsomag osztás lebonyolításában való közreműködés. Tájékoztatnunk kell a jogosultakat az osztás helyéről,
időpontjáról. Az RSZTOP-1.1.1 pályázat segítségével
Magyarország Kormánya havi rendszerességgel a 0-3 éves
korú gyermekeket nevelő, és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult családok számára kb. 13 kg-os
élelmiszersegély csomagot biztosít. Hercegkúton nincsen
olyan rászoruló család, aki bekapcsolódhatott volna a
programba. 2018-ban ezt kibővítették évi négy alkalommal a megváltozott munkaképességű személyek irányába
is. Négy főt érint ez Hercegkúton, akik már meg is kapták
első csomagjukat. Mivel Kenézlőre kellene érte menniük,
azzal segítjük őket, hogy átvesszük helyettük, meghatalmazással, és a családsegítő kiszállítja számukra Hercegkútra.
A szolgálat gondozási tevékenysége
Az elmúlt évben gyermekkel kapcsolatos problémajelzés
nem érkezett a településről. Ez köszönhető az önkormányzat maximális odafigyelésének és támogatásának, a
szakemberek lelkiismeretes, összetartó, igényes munkájának, valamint annak, hogy a szülők megfelelő nevelési
eszközökkel a birtokukban gondoskodnak gyermekeikről
ezen a településen, ahol érték az ember, a hagyomány és
a közösség. A családsegítés és gyermekjólét területén prioritásként fogalmazódik meg a prevenció szerepe, hiszen
a célunk egy egészségesen szocializálódott generáció felnövekvése. Fontosnak tartjuk a gyermekek motivációját,
hogy a község munkaképes tagjává váljanak, és minél többen maradjanak a településen.
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Ahhoz, hogy személyiségükben ép és egészséges felnőtté váljanak a gyermekek, szükséges őket mindenben
támogatni. Az észlelő- és jelzőrendszer folyamatosan
működik a településen, megelőzve ezzel a komoly
problémák, a veszélyeztetettség kialakulását.
A következő évre az alábbiakat tervezzük továbbra is:
 baba-mama klub a Művelődési Házban, a családsegítő közreműködésével, évente legalább kétszer bekapcsolódva az ott folyó találkozásokba
 óvodában szülői beszélgetés
 általános iskolában szülőklub, választott témában a
családsegítő által.”
A ZCSA elnökének beszámolóját a képviselő-testület
egyhangú szavazattal elfogadta.
Az 1.-2. napirendi pont keretében Hercegkút Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását és Hercegkút Község Önkormányzat
2017.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület. A napirend előterjesztése során elhangzott, hogy az önkormányzat 2017.
évben sikeresen valósította meg a betervezett fejlesztéseket (konyha felújítása, Kőporos rekonstrukciója) és
eredményesen látta el az intézményfenntartói feladatokat, látta el az önkormányzati feladatokat.
Az előirányzat módosításról a képviselő-testület az
alábbi rendeletet alkotta:
Hercegkút
Község
Önkormányzat
képviselőtestületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete a
helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
költségvetését
379.281 eFt
költségvetési bevétellel
379.281 eFt

költségvetési kiadással

állapítja meg.”
2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A 2017. évi zárszámadásról a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:
Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
310.667.166 Ft Költségvetési bevétellel
229.191.210 Ft Költségvetési kiadással
81.475.956 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait,
bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.1., melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet
szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.
és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult
projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az
5. melléklet szerint fogadja el.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 és 6.2., 7.1., 7.2., 8.1., 8.1.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően
hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek
vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét,
hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő
15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.”
A zárszámadás tárgyalását követően az „Összefoglaló éves
jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról” előterjesztést tárgyalta és fogadta el.
A „Hercegkútért Közalapítvány kuratóriumának beszámolója 2017. évi tevékenységéről” napirend előterjesztője a
kuratórium a titkára volt, az írásbeli előterjesztés alapján e
beszámolót elfogadása is egyhangú szavazással megtörtént.
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Hercegkútért Közalapítvány beszámolója 2017. évi tevékenységéről
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
A Hercegkútért Közalapítvány az Alapító Okiratban
meghatározott feladatait
három fős kuratórium
(Borsósné Fischinger Henrietta, Rák Józsefné, dr.
Stumpf Enikő kuratóriumi titkár) közreműködésével
látja el, Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök vezetésével.
A Közalapítvány működéséről évente beszámol az
alapítónak és tevékenységéről, gazdálkodásáról a nyilvánosságot is tájékoztatja a Hercegkúti Hírek című lapban. Az elmúlt év során a Közalapítvány az Alapító
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeket
végezte alaptevékenységként és ezek közül kiemelt helyen szerepelt a hagyományőrzéshez kapcsolódóan 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 2017. évben is önkormányzat által foglalkoztatott dolgozó látta el a gondnoki
feladatokat. Tájházi belépőjegyből 2017. évben 53.200,Ft bevétel keletkezett.
A Közalapítvány által ellátott másik jelentős közhasznú
feladat a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő
információs lap kiadása, mely 2017. évben a 18. évfolyammal jelentkezett hónapról hónapra.
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 : 96 Hercegkúton élő előfizető, 25 elszármazott.,
összesen 121 fő. A lap nyomtatása 140 példányban
történik, a község boltjaiban és postán értékesítetésre
kerül havonta 5 db és évente beköttetésre kerül három
-három kötet.
A Hercegkúti Hírekkel kapcsolatos 2017. évi bevételek,
kiadások: Előfizetői díjak, lapértékesítés bevétele:
299.600,- Ft, 140 példány előállításának nyomdai költsége 39.690,-Ft/hó, postaköltség, kihordás 66.035,Ft,. A bevételeken felüli kiadást a Közalapítvány az
SZJA 1 %-ból fedezi. A NAV az SZJA 1 % felajánlásából 2017. évben 260.263,- Ft bevétel keletkezett.
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
Hercegkútért Közalapítvány tagja a Zempléni Tájak
Leader Vidékfejlesztési Egyesületnek, a szervezet felét
tagdíjfizetési kötelezettség van, 20 eFt/év, továbbá tagdíjat fizet a Magyarországi Tájházak Szövetsége felé
18.000,-Ft/év összegben. A Hercegkútért Közalapítvány Alapító Okiratában rögzítve közhasznú céljaira
(környezetvédelem, természetvédelem,

valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, kulturális rendezvények szervezése) cégektől 1.743.000 Ft támogatásban részesült. A
bevételek terhére a Kuratórium döntése alapján a Hercegkút Község Önkormányzat feladatainak ellátását támogatta a Közalapítvány 1.750.000 Ft összeggel.
A Hercegkútért Közalapítvány mint kedvezményezett a
GUL-16-A-2016-00039 azonosító jelű pályázattal támogatásban részesült „Gulág Emlékév záró rendezvénye Hercegkúton” rendezvény lebonyolítására. A pályázat első
körös bírálata során megítélt 800 eFt támogatás kiutalása
2016. évben megtörtént, mely összeg a feladattal terhelt
maradványként a Közalapítvány a 2017. évi költségvetésébe be lett tervezve. 2016. december 29-én érkezett a megemelt támogatásról szóló értesítés, így a pályázaton összesen 2.000.000,-Ft támogatást ítélt meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A támogatás 2. részletének kiutalása
2017. januárban történt meg.
A pályázati támogatásnak köszönhetően Hercegkút közössége méltó megemlékezéssel zárta a Gulág Emlékévet
2017. február 23-án. A pályázat elszámolása és a támogató
részéről az elszámolás jóváhagyása megtörtént. A támogatók bevonásával tudjuk elérni, hogy a Közalapítvány
tevékenysége az elmúlt évhez hasonlóan eredményes legyen. Ebben számít a Kuratórium az alapító önkormányzat, a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat, az
intézmények és civil szervezetek együttműködésére.
Hercegkútért Közalapítvány 2017. évi bevételei – kiadásai
2017. évi bevételek összesen
5 371 146
2017. évi kiadások összesen
4 540 770
A képviselő-testület további napirendi pontjainak előterjesztéseit a júniusi Hercegkúti Hírekben olvashatják.
dr. Stumpf Enikő jegyző

HŐSÖK NAPJÁRÓL MEGEMLÉKEZÉS

6

Nyugdíjas klub hírei 2018 május
A déli harangszó még a ligetben talált minket, majd
lassan összepakoltunk és elköszöntünk egymástól.
Jó volt együtt, jó volt a hétköznapokból egy kicsit
kikapcsolódni.
Május 25-én pénteken voltunk a Budaörsi Passió
Színjátszó Egyesület és a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezett Budaörsi
Passió előadásán.
A délig tartó szakadó eső ellenére délután kettő órára elvonultak az esőfelhők. Többszöri telefonváltás
után a rendezők is megnyugtattak, hogy Budaörsön
is kisütött a nap, így elindultunk és egy felejthetetlen
élményben volt részünk. Az előadás alatt ragyogott
a hold és még a levegő sem mozdult, igaz hajnal fél
négyre értünk haza, de a látvány mindent kárpótolt.
Május 27-én fogadtuk a Kassai Déli Egyházközösség Gregorján Kórusát, akik a délelőtti szentmisén
és a délután megrendezésre kerülő Szent Orbán zarándoklaton egyházi műveket énekeltek.
Hercegkút, 2018. május hó
Az éves programunktól eltérően május 14-én hétfőn
került sor az első félévben névnapjukat ünneplő tagjaink köszöntésekre és az ezzel járó szalonnasütésre
a Kőporosi pincesor árnyas ligetében.
Technikai okok miatt nem tudtuk a május hónapra
tervezett Pogánykút rendbetételét elvégezni, de ami
„késik az nem múlik”.
Az ünneplésre 9 órára gyűltünk össze a Hoffmanné
Katika által szépen rendbetett ligetébe, amit ezúton
is ismételten megköszönünk neki. Először megemlékeztünk egy perces néma felállással, egy csendben
elmondott fohásszal Hoffmann János tagtársunkról,
aki a tavalyi hasonló rendezvényükön még itt lehetett és biztosította annak feltételeit.
Az aktuális tájékoztató után köszöntöttük a névnapjukat ünneplőket, megkóstoltuk a finomabbnál finomabb süteményeket, majd a férfiak meggyújtották a
tüzeket. Jól esett a tűz melege, mert az árnyékot adó
fák alatt a szél még hűvösebbé tette a levegő hőmérsékletét.
Jó hangulatú beszélgetéssel telt az idő, sült a szalonna, majd elfogyasztása után végigjártuk a pincesorokat. Rácsodálkoztunk a nagy munkálatokra, vagy
már éppen befejezett pincefelújításokra. Közben
Polgármester Úr is megtisztelte összejövetelünket,
egy kötetlen beszélgetés erejéig.

Nádasi Bálintné elnök
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BUDAÖRSI PASSIÓ

http://budaorsipassio.eu honlap fotói

Kassai Déli Egyházközösség Gregorján
Kórusának látogatása Hercegkúton
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Partnerségi hétvége Beaumont le Roger-ben 2018. május 10-13.
A hercegkúti delegáció élménybeszámolóját a júniusi számban olvashatják.
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Farkas Ferenc Művészeti Iskola
táncbemutatója
2018. május 24.

A május 28-i Baba-mama klub
vendégelőadója Molnár Mariann
pszichológus volt
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Suli-☼tár
Május 3-án szövegértő versenyen vettünk részt
Tolcsván, amit 2. 3. és 4. osztályosok számára
szerveztek. Ezen a versenyen egy népmesét kaptak a gyerekek, aminek elolvasása után a szöveghez kapcsolódó kérdések és feladatok megoldása
volt a dolguk. Ahogyan minden versenyen, ezen
is nagyon sikeresek voltak iskolánk tanulói. A
résztvevő hat iskola közül mi értük el a legjobb
eredményt: 2. osztályból Gaál Rozália lett a negye- Május 6-án tartottuk a Művelődési Házban az
dik helyezett, 3. osztályból Thuróczy Kitti első anyák napi ünnepséget. Talán nem véletlen, hogy
helyezést, Sütő Loréna második helyezést ért el, 4. éppen az év legszebb hónapjában ünnepeljük
osztályból Szabó Anna második helyezett lett. Na- azokat, akiknek az életünket köszönhetjük. Vigyon büszkék vagyunk a gyerekek sikeres szerep- rágözönnel halmoz el bennünket május, mintha
lésére. Jó érzés volt, hogy a hercegkúti iskola tanu- a természet a szépségével akarná megajándékozlói ilyen kimagasló eredményt értek el.

ni az anyákat. Talán ez az egyetlen ünnep, amely
kivétel nélkül mindenki szívéhez eljut.
Gyermek, felnőtt egyaránt szeretettel készül arra,
hogy édesanyját köszöntse ezen a napon. Most
nem a drága ajándékok, hanem az őszinte érzések, a szeretetet kifejező virágok, a kedves szavak
fejezik ki a hálát, amit mindannyian érzünk.
Minden családban vannak kialakult

szokások

ezen a napon, de úgy érezzük, nekünk pedagógusoknak az is a feladatunk, hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk ennek a napnak a fontosságára.
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Ezért minden évben versekkel, dalokkal, kis jelenetekkel készülünk arra, hogy így is örömet szerezzünk az édesanyáknak, nagymamáknak. Az idei
anyák napját is igyekeztek a gyerekek emlékezetessé, meghatóvá tenni. Sok szép vers, dal hangzott
el, s reméljük, mindenkinek szereztünk velük néhány boldog percet.
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Május 29-én kirándulást szerveztünk Miskolcra, a
Diósgyőri várba, és a Vadasparkba. A várban a
„Borsodi fonó” elnevezésű programon vettünk
részt, ami a néphagyományok köré épül. „Ne csak
lásd, éld át!”a szlogenje a rendezvénynek, ami népi
táncokkal, varázslatos mesékkel, ügyes mesterekkel
és a Diósgyőri vár magával ragadó világával fogadja
a gyerekeket. Több évtizedes hagyományokra viszszatekintő program a népművészet csodálatos világával ismerteti meg a látogatókat.
A csoportok egyik tematikus helyszínről a másikra
vándorolva vesznek részt a programokon:
- Feltárultak a Diósgyőri vár titkai: megismerhették
a nemrég felújított vár múltját, a középkori élet hétköznapi eszközeit, beleshettek a királynék „luxus” - Népi mesterség bemutatók és foglalkozásokat
lakosztályába, Közép-Európa legnagyobb lovagteris láttunk: A népművészek olyan hagyományos
mébe, a várbeli kalandozásokon pedig kísérőül szegőkézműves mesterségek fortélyaiba avatják be a
dött a vár népe is: lovagok, udvarhölgyek de még magyermekeket, mint a fazekasság, kosárfonás,
ga az udvari bolond is!
- A fegyvermustrán a vár fegyvermesterei a középkor gyékényfonás, bőrművesség, teknővájás, fafarafegyvereit és védőfelszereléseit mutatták be a gyere-

gás, szövés.

keknek.

- Vigasságok órája: a Szelindek Régi- Világzene

- Népmesék nyomában – az előadás elrepített min- Forgatag közreműködésével. A zenekar hangdenkit a mesék varázslatos világába, humorral, zené- szersimogatóval - régi, különleges hangszerek
vel, kézzel fogható eszközökkel játékos formában. A mesés ismertetésével és bemutatásával teremti
fordulatos

mesejátékban

Pék

Dudás

Zsuzsi

kecsekedudás és népművész barátai is közreműködtek.

meg a hangulatot a közös tánchoz.
A gyerekek kézbe vehették, kipróbálhatták a
hangszereket, ritmus hangszerekkel pedig közösen zenélhettek, átélve az együtt zenélés örömét. A program megkoronázásaként pedig a
tánctanítás után együtt ropták a moldvai és délalföldi táncokat.
Délutáni programunkat a Vadasparkba folytattuk, amit a gyerekek már nagyon vártak.
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A Miskolci Állatkert és Kultúrpark - korábbi nevén Vadaspark - öt kontinens több mint 120 állatfajának közel 700 egyedét mutatja be látogatóinak,
különleges erdei környezetben.
A fák között sétálva a Kárpát-medence vadon élő
állatai mellett egzotikus fajokkal, ősi magyar és
távoli tájakon élő háziállatokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az állatkert területe a Bükki Nemzeti Parkkal szomszédos, így annak természetes növény- és állatvilágából nyújt ízelítőt.
A legnagyobb kedvencek közé tartozik a két barA több mint 120 állatfaj között mindenki megta- namedve, Forgó Dorka és Füles Borka. A nagyralálhatja a számára legkedvesebbet, legérdekeseb- gadozókat rajtuk kívül tigris, perzsa leopárd, farbet.

kas és hiúz képviselik. De számos más, különleges
állat is él itt: például Liszt-majmocskák, nagy
szőröstatuk, észak-amerikai kúszósülök, Davidszarvasok és az ugyancsak közönségkedvenc
szurikáták. A vadasparki látogatás után már fáradtan indultunk késő délután haza, de a tartalmas
nap nagyon sok élménnyel gazdagította a gyerekeket.

tanítók
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MÁJUSI ESEMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN

Az óvodások Anyák napi ünnepsége
Május 6-án délután előbb a bölcsisek és a kiscsoportosok, majd a középső- és nagycsoportos gyerekeink
léptek a helyi Művelődési ház világot jelentő
„deszkáira” A táncos, mesés, verses összeállítás témája a gyermekek számára legnagyobb kincs, az
édesanya köré fonódott, szeretetett kinyilvánítva,
milyen áldozatos munkát végez nap, mint nap. Az
anyukák és nagymamák a meghatottság könnyeivel
küzdve ölelték meg a kicsiket.
Úgy gondoljuk, hogy a gyermekeink előadása jólesett szívnek-léleknek egyaránt, erőt adott a hétköznapokra. Emlékezteztett, mi az élet valódi értelme,
mely pillanatokat érdemes megragadni és örökre
megtartani
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A LEGO gyárban jártunk

Harmadik megállónk a csomagoló volt. A gépek itt
is nagyon gyorsan dolgoztak, hosszú futószalagokon

2018. május 18-án óvodásaink egy részével, a kö-

kerültek zacskóba a játékok összetartozó alkatrészei.

zépső- és nagycsoportosokkal bepillantást nyerhet- A dobozolást már kézzel hajtották végre.
tünk a világ öt LEGO gyára közül az egyikbe, mely
Nyíregyházán található.

Utunk végül a játszószobába vezetett, ahol játszhat-

A gyerekeknek nagy élmény volt látni, hogyan ké-

tunk a rengeteg LEGO és DUPLO játékokkal. Em-

szülnek ezek a játékok, hiszen nincs olyan gyermek,

lékül mindenki kapott egy kis ajándékot, amit bol-

aki nem játszik szívesen ezekkel az építőjátékokkal.

dogan fogadtak a gyerekek.

Érkezésünk után először egy videót néztünk meg,
melyben bemutatták a LEGO történetét és a gyárban betartandó szabályokat. Megtudhattuk, hogy az
első LEGO játékot 1932-ben fából készítette egy
dán asztalosmester.
A gyárlátogatás során megnézhettük az elemek gyártását, majd ezután az elemek minőségellenőrzését.

Óvónők
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság
19. forduló,
2018.05.13. Vasárnap 17.00
Hercegkút - Bodroghalom 3:3
U-19 Mezőzombor - Hercegkút 7:1
Bordás Cs, Ráski P, Bányai G, Ródé Zs, Jaskó B, Szécsi M, Nagy-Varga P, Sánta T, Tuss P,
Karai P, Erdős M
Gólszerzők: Ródé Zs (2), Nagy-Varga P
21. forduló,
2018.05.27. Vasárnap 17.00
Keresztéte - Hercegkút 1:1
Bordás Cs, Papp Zs, Bányai G, Göttli Á, Ródé Zs, Szécsi M, Karai P, Erdős M, Ulimájer D,
Pachman Zs, Ringer Z
Gólszerző: Erdős M
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