HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2018. JÚLIUS HÓ, 19. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

ÁRA: 200,- FT

Heimat Néptánc Egyesület Tarjánban táborozott
Június 25.-én a reggeli vonattal indultunk Sárospatakról Tarjánba. A délutáni érkezésünk során szíves
fogadtatásban részesültünk. A hosszadalmas utazásunk során mindenki elfáradt, ezért a délutánt pihenéssel és táncoktatónk megismerésével töltöttük,
akit Frész Ritának hívnak. Június 26.-án kedden, a
reggeli étkezésünk után már mindenki nagyon várta, hogy megismerje és elsajátítsa az új koreográfiát.
Napi két táncpróbánk volt, melyeken jól teljesítettünk és dicséretben részesültünk. Rita, nagyon
büszke volt ránk, hogy egy ilyen profi csapattal dolgozhatott. Az este már csak beszélgetéssel és az
aznapi futball mérkőzés megtekintésével zajlott. A
következő nap felelevenítettük az előző napon tanultakat és azok tökéletesítésén dolgoztunk. Később a nap hátralévő részében az időt csapatépítéssel töltöttük. Csütörtökön szintén két próbánk volt.
A délután egy részét kézműves foglalkozással töltöttük. Az ezt követő napon Tarjánban töltöttünk
egy tartalmas napot, amely tanösvényi sétával,
bowlingozással és este egy bőséges pizzázással zárult. Szombaton a tábor zárásaként a Tatabányai
Gyémántfürdőben töltöttük egy napot, amit mindenki nagyon élvezett.

Vasárnap szomorúan ébredtünk, hiszen ott kellett
hagynunk szeretett tánctanárunkat és a tábor dolgozóit akik hozzájárultak a sikeres fejlődésünkhöz.
Köszönjük a táborozási lehetőséget a helyi Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak és a helyi önkormányzatnak! Köszönjük szépen a kíséretet Naár Áginak. Ismét jó volt Hercegkútinak lenni!
A táncosok
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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
Az önkormányzat képviselő-testülete 2018. július 24-én
tartott ülésén 1., napirendi pont keretében a Hercegkúti
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének
beszámolóját tárgyalta a 2017/2018. nevelési év munkájáról. Göttliné Hutka Ágnes mb. intézményvezető az
alábbi beszámolót terjesztette a képviselő-testület elé:
„A Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
megbízott vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni
kívánom Önöket intézményünk 2017 nyarától 2018 nyaráig terjedő időszakáról.
A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek
iránti elkötelezettség motiválta, a csoportok megvalósították nevelési-oktatási elképzeléseiket, terveiket. Nemcsak külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott elvek szerint. Nevelőmunkánk
során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben,
harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket
neveljünk. Olyan gyermekeket, akik biztonságban tudnak tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben.
Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget
biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra.
Nekem, mint intézményvezetőnek és az óvodában dolgozóknak az a legfőbb feladatunk, hogy az értékeket
megőrizzük és minőséget teremtve évről-évre fejlesszük
azokat.
Az óvoda működési feltételei
A 2017/2018-as nevelési éven a két csoporttal működő
óvodánkba 46 gyermek járt.
Egységes Óvoda-bölcsőde csoportban:
5 fő bölcsődés korú 2 éves
16 fő 3. életévét betöltött gyermek
Óvónők:
Stumpf Imréné
Szuromi Ferencné
Kisgyermek gondozónő: Frikkerné Götz Mónika /
Szakképzett gondozónő/
Vegyes-életkorú gyermekcsoport
Gyermeklétszám: 25 fő
Óvónők:
Naár Ágnes
Göttliné Hutka Ágnes
Dajka: Bányai Jánosné /Nevelő munkát segíti és gondoskodik az óvoda tisztaságáról/
Személyi feltételek:
intézményvezető 1 fő óvodapedagógus (közoktatási
vezető-pedagógus szakvizsgát szerzett júniusban)
óvodapedagógus 3 fő, ebből 1 fő nemzetiségi óvodapedagógus diplomát szerzet az idén februárban.

szakképzett kisgyermekgondozó 1 fő
dajka 1 fő
Az óvoda nyitvatartása: 6:30-tól 16:30-ig /10 óra /.
Az óvodában nyitástól-zárásig óvónő foglalkozik a gyerekekkel.
A 2018/2019-es évre beíratott gyermekek száma: 18 fő
Helyhiány miatt 3 gyermeket (körzeten kívüli) visszautasítottunk.
Iskolába menő gyermekek száma 9 fő (ebből 6 gyermek
kezdi meg tanulmányait a helyi általános iskolában
Speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek száma:
ebből logopédiai ellátást igénylő gyermekek száma: 8 fő
fejlesztőpedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 5
fő
SNI-s (Sajátos Nevelési Igényű) gyermekek száma: 3fő
A speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztése óvodán belül történik az óvónői szobában. Itt történik a logopédiai és a fejlesztőpedagógiai ellátás is.
Óvodánk fejlesztőpedagógusa: Pingor Zsoltné, a logopédiai ellátást intézményünkben Tóth Éva végzi. Az SNI-s
gyermekek gyógypedagógusa még Arosné Czakó Rita
(gyógytornász) és Vargáné Takács Katalin Sára, aki fejlesztőpedagógus és logopédus is.
A Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Fővárosi Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján a csoportlétszám kialakításánál három gyermekként
kell figyelembe venni.
Fejlesztésük a bizottság szakvéleménye alapján meghatározott óraszámban történik.
Étkezés:
Az óvodáskorú gyermekek számára az étkezést a Hercegkúti Konyha biztosítja.
Étkezési támogatásban 37 gyermek részesült az idén.
100% étkezési díjat fizetők száma: 9 fő
Bejáró gyermekek száma:23fő
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai szünet idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezekre a napokra igényfelmérést végeztünk, összevont csoporttal működtünk.
A nyári nagytakarítás időpontja: 2017. július 9 – 2017.
augusztus 6. (4 hét)
Ezen belül az óvónők egy hétig az óvodában a játékok
tisztítását, csoportszobák otthonossá tételét végzik.
Az Oktatási Hivatal szervezésében egy szaktanácsadó
egy alkalommal szakértői szaktanácsadást végzett óvodánkban, segítve az intézményi önértékelés előkészítését.
2017.november 28-án a B.-A.-Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala hatósági ellenőrzést tartott óvodánkban. A hatósági ellenőrzés során a tárgykörben jogszabálysértést nem állapítottak meg.
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A 2017/2018-as Nevelési évben az előző évekhez hasonlóan a gyermekek felvétele, beszoktatása az óvodai
közösségbe folyamatosan / a megfelelő életkor elérésekor/ történt.
Óvodánkban 2 csoportszoba áll a gyermekek rendelkezésére, amelyek világosak, tágasak, esztétikusak. Az
egyikben a bölcsődések és kiscsoportosok, a másikban a
középsősök és nagycsoportosok kaptak helyet.
Szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben fogadjuk és
neveljük a ránk bízott gyerekeket.
A bölcsődés korú gyerekek nevelésekor figyelembe
vesszük 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 jelenlétében ismerkedjen az óvodai környezettel, társaival,
gondozó nénivel, óvó nénikkel.
Minden egyes gyermek igényét, testi-lelki szükségleteit,
igényeit figyelembe vesszük. A ránk bízott gyermekek
érzelmi, értelmi, szociális fejlődését biztosítottuk, figyelembe véve a 2-3 éves korosztály életkori sajátosságait és
fejlődését. 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
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 2017/2018-as Nevelési évben az előző évekhez hasonlóan a gyermekek felvétele, beszoktatása az óvodai közösségbe folyamatosan / a megfelelő életkor elérésekor/
történt. Óvodánkban 2 csoportszoba áll a gyermekek
rendelkezésére, amelyek világosak, tágasak, esztétikusak.
Az egyikben a bölcsődések és kiscsoportosok, a másikban
a középsősök és nagycsoportosok kaptak helyet.
Szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben fogadjuk és
neveljük a ránk bízott gyerekeket. A bölcsődés korú gyerekek nevelésekor figyelembe vesszük 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 jelenlétében ismerkedjen az óvodai környezettel, társaival,
gondozó nénivel, óvó nénikkel. Minden egyes gyermek
igényét, testi-lelki szükségleteit, igényeit figyelembe veszszük. A ránk bízott gyermekek érzelmi, értelmi, szociális
fejlődését biztosítottuk, figyelembe véve a 2-3 éves korosztály életkori sajátosságait és fejlődését. 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 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.
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A hetirend az alábbiak szerint működik:
Mindennap: mese-vers
Heti egy alkalommal: zenei nevelés, matematikai tapasztalatok 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 viszszatérő 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.
- közös tevékenységek, megfigyelések, beszélgetések
során ráébresztettük a gyermekeket az együtt gondolkodás örömére, problémamegoldó képességük erősítésére
és anyanyelvi kifejezőkészségük ösztönzésére.
A nevelési évben nagyobb figyelmet fordítottunk a
gyermekek szabadjáték tevékenységének bővítésére
(időben, eszközökben).
A gyermekek egészségének megőrzése, állóképességük
növelése érdekében biztosítottuk a mindennapos játékos testnevelést, a szabadban való mozgást, valamint a
kötelező testnevelési foglalkozást.
A német nyelvű kommunikáció kialakítása játékos szituációkban párbeszéddel, nyelvi játékokkal, beszélgetés
kezdeményezésével, 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.
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.
- szeptember 25-én megtartottuk a tanév első szülői értekezletét.
- szeptember 28-án szüreteltünk a Kőporos-dűlőben.
- október 5-én könyvtári foglalkozáson vettünk részt.
- október 6-án a Dunabogdányi óvoda dolgozói tettek
nálunk „villámlátogatást.”
- november 6-án a szülőkkel közösen készítettük el a Márton-napi lámpásokat.
- november 10-re szerveztük a már hagyományos Mártonnapi lámpás felvonulást. Nagy örömünkre szolgált, hogy
valamennyi óvodás és bölcsődés gyermek szüleivel együtt
részt vett az eseményen.
- december 5-én a Zeneiskolások hangversenyével gazdagodhattunk.
- december 6-án köszöntöttük az óvodánkba érkező Mikulást.
- december 18-án tartottuk a karácsonyi ünnepséget, mely
a hagyományőrzés jegyében telt Betlehemes játékkal és
kántálással. Kántálás után a gyerekek örömmel vették birtokba az új játékokat.
- február 9-én Farsangoltunk. A gyerekek szórakoztatására
mindannyian jelmezt öltöttünk, ügyességi vetélkedőt, zenés-táncos mulatságot szerveztünk, valamint az óvónők a
Kolontos Palkó című bábjátékot adták elő.
- március 5-én Gyermekvédelmi tanácskozás keretében
beszámolás történt a gyermekvédelmi munkáról.
- március 8-án Nőnapi ajándékkal köszöntötték a fiúk a
csoportba járó kislányokat.
- március 14-én a Pihenőpark színpadán versekkel, dalokkal emlékeztünk az 1848-as szabadságharcról, nemzeti
színű zászlókat, kokárdákat készítettünk erre az alkalomra.
- március közepétől a húsvéti ünnepekre készülődtünk
tojásfestéssel, locsolóversek tanulásával.
- április 12-13-án volt az óvodai beiratkozás.
- április 27-én a rátkai Gyermekkert Óvoda meghívására
Nemzetiségi Gyermektánc találkozón vettünk részt a középső-és nagycsoportos gyerekekkel, ahol nagy sikerrel
szerepeltünk.
- május 6-án óvodásaink ünnepi műsorral kedveskedtek az
édesanyáknak a Művelődési Házban.
- május 8-án tartottuk az év végiszülői értekezletet.
- május 18-án a középső- és nagycsoportos gyerekekkel
gyárlátogatáson jártunk a nyíragyházi LEGO gyárban.
- május 25-én nevelés nélküli munkanapot tartottunk, látogatást tettünk a Károlyfalvai óvodába.
- június 1-én búcsúztak az óvodától a nagycsoportos óvodásaink.
-június 6-án óralátogatás az iskolában a nagycsoportosokkal.
- június 7-én kirándultunk a Nyíregyházi Vadasparkba.
- június 16-án Gyermeknapi rendezvény volt a sportpályán.
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Kapcsolatot tartunk a helyi Általános Iskolával, Művelődési Házzal, Polgármesteri Hivatallal, Német Nemzetiségi Önkormányzattal, az Idősek Klubjával, a Sárospataki és a környező nemzetiségi óvodákkal.
Az elmúlt évekhez hasonlóan óvodánkban megtartottuk a nevelési és szülői értekezleteket. A felmerülő
problémákat sikerült zökkenőmentesen megbeszélni és
megoldani.
Visszatekintve az elmúlt nevelési évre, rendkívül gazdag, mozgalmas és eredményes munkával teli évet zártunk. Sikerült a kitűzött céljainkat nagy százalékban
megvalósítani. A gyermekek szívesen járnak óvodánkba
és jól érzik ott magukat. Egyre gyarapodik tapasztalatuk, tudásuk, és fejlődik egész személyiségük.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy az elmúlt tanévben Naár Ágnes és jómagam képzési költségeit teljes mértékben támogatta. Köszönet az Önkormányzatnak, hogy egész
évben biztosította az óvoda működéséhez szükséges
anyagi feltételeket és segítette óvodai nevelő munkánkat.
A 2018/19-es nevelési évre vonatkozó terveinkről:
a gyermeklétszám alakulása alapján (várható 50
fő) továbbra is két csoporttal tud működni az óvoda.
az egységes óvoda-bölcsődei csoport megszűnésével fogadjuk a két és fél éves gyermekeket is.
szakvizsgával rendelkező pedagógusként szeretném megpályázni az intézményvezetői állást.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására!” A beszámolót a testület egyhangú szavazattal
elfogadta.
A 2. napirendi pont keretében a Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői
pályázatának elbírálása történt meg. Rák József polgármester gratulált a megbízott intézményvezetőnek a sikeres szakvizsgához, melyet júniusban szerzett meg, így
az 5 éves intézményvezetői kinevezéshez szükséges
feltételeket teljesítette.
A képviselő-testület egyhangúan támogatta Göttliné
Hutka Ágnes intézményvezetői pályázatát és az alábbi
határozatot hozta:
„ Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
a Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
intézményvezetői feladatainak ellátásával - a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett - 2018.
augusztus 16. napjától határozott időre, 2023. augusztus 15-ig Göttliné Hutka Ágnes (Hercegkút, Petőfi u
97.) pályázót bízza meg.
2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy gondoskodjon az intézményvezető megbízásával
együtt járó munkáltatói döntés Magyar Államkincstár
felé történő bejelentéséről.”

Az Egyebek napirendi pont keretében a képviselő-testület
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás
alapján úgy határozott, hogy benyújtja igényét a 102 erdei
m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.
A képviselő - testület 2018. évi költségvetésében a 102 m3
szociális tűzifavásárlás céljára benyújtott 1.813.560,-Ft
összegű támogatási igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa
önrészt, összesen 129.540,-Ft összegben biztosítja. Az
önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A 3. napirendi pont keretében a KELLERFEST – 2018.
augusztus 4. programjának egyeztetése történt meg a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének tagjaival közösen.
Rák József polgármester tájékoztatást adott a képviselő-

testületnek arról a lakossági beadványról, mely az
épülő Közösségi Infrastruktúra beruházás miatt az
építtető céghez, a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft-hez
került benyújtásra.

dr. Stumpf Enikő jegyző
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Nyugdíjas klub hírei 2018 július hó
A nyugdíjas klub júliusi programjaként a sokunk
által nem ismert, vagy már nagyon régen látott Szarka kúthoz szervezett kirándulást július 16.-án hétfőn. Az önkormányzat autóbuszával, amit polgármester úr vezetett, valamint Hoffmanné Katika,
Szalainé Éva és Vinkler Józsi a saját személyautóikkal indultunk el, amiért ezúton is az egész csapat
nevében köszönetet mondok.
A Darnói úton a Szent Erzsébet zarándokútvonalon
haladva egészen a forrásig lehetett menni, mivel a
sorompó nyitva volt. Már láttuk a forrást, mikor az
úton 2 – 3 mélyebb sáros, vizes átfolyás volt, de sofőrjeink ügyesen áthajtottak rajta, így elértük a helyszínt.
Szépen gondozott pihenő park tárult elénk, ahol egy
kulcsos turistaház, teraszán kemencével, igényesen
kialakított szalonnasütő hely, asztalokkal, ami sok
turistának biztosított már pihenési lehetőséget. A
kőből kiépített forrás mellett van egy tájba illően
sátorszerűen fával fedett, nagy, de nem túl mély kővel kirakott kút, kristálytiszta vízzel.
A hely szépségét fokozza a névadó forrás által táplált kis tavacska, ami a hatalmas fák árnyékában igazi
gyöngyszem.

Hamar elhelyezkedtünk az asztalok körül, ahol polgármester úr elmondta az augusztus 4-ei rendezvény
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, ismertette
az iskolánk 90. évfordulója megünneplésének előkészületeit, a várható változásokat. Ismét kiemelte,
hogy fontos lenne egy-egy iskolai élmény, esemény
összegyűjtése, amit akár diktafonba is lehetne mondani. Az iskolai élettel kapcsolatos fotókat is várnak,
amely természetesen vissza fog kerülni a tulajdonoshoz.
Beszélt az önkormányzat mindennapi feladatairól a
beruházások alakulásáról, menetéről.
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Mindig jó, ha ilyen körben baráti beszélgetések között a település első számú vezetője el tudja mondani
az aktuális feladatokat, meg tudja hallgatni, el tudja
fogadni a véleményeket, jó szándékú építő tanácsokat. Majd elköszönt a csapattól és folytatta napi feladatait.
Az idő múlásával előkerültek a sütemények, gyümölcsök, elkezdődött a szalonnasütés. A fák árnyékában
kellemes időtöltés volt. Megismertük környékünk
egyik kiránduló helyét, de hány ehhez hasonló van
még, ahol nem jártunk vagy nagyon régen voltunk,
mint például a Cifrakút, a Darnói apátság romja, a
Cirkáló, az Emlékmű.
Elterveztük ezekre a helyekre is fogunk kirándulást
szervezni. Mire mindenki megsütötte a szalonnát
kényelmesen megebédeltünk, elkezdett cseperegni az
eső. Gyorsan összepakoltunk és még száraz úton
haza is tudtunk jönni.
Nádasi Bálintné elnök

Kedves hercegkútiak!
Településünk egyik legfontosabb épülete, az iskola
1928-ban épült.
Az idén 90 éves iskolánk kerek évfordulóját szeretnénk méltó módon megünnepelni. Terveink szerint
az ünnepi alkalomra meghívnánk a község minden
lakosát, valamint hazahívnánk az elszármazottakat
is. Szeptember 8-án, szombaton, kora délután, így
közösen ünnepelhetnénk. Lenne lehetősége minden
jelenlegi és egykori hercegkúti diáknak a találkozásra, a szép emlékek felidézésére.
Bízunk abban, hogy minden hercegkúti kötődik
annyira első iskolájához, hogy magáénak érzi ezt a
kezdeményezést.
Kérek minden Hercegkúti Hírek olvasót, hogy előzetesen tájékoztassa a rokonokat, ismerősöket a
szándékunkról.
Az elkövetkezendő napokban levelet küldünk majd
minden hercegkútinak és minden elszármazottnak,
tájékoztatva valamennyi érintettet a szándékunkról.
Terveink között szerepel egy kiadvány szerkesztése
is. Itt, a Hercegkúti Hírekben előzetesen, de majd a
meghívó levélben ismét arra kérünk minden egykori
diákot, hogy legyen aktív részese a könyv elkészültének. Amennyiben van egy vagy több érdekes története, szép emléke, visszaemlékezése a hercegkúti
iskolaéveiről írja ezt le! Azonkívül kérnénk minél
több fényképet is. Osztályképeket, csoportképeket
az elmúlt évtizedekből.
A kiadvány szerkesztői ezen anyagokat majd összefoglalják. Ily’ módon kaphatunk majd reményeink
szerint egy rendkívül színes, érdekes, olvasmányos
könyvet iskolánkról.

2018. szeptember 8.
szombat délután:
A hercegkúti iskola 90 éves
jubileumi ünnepsége!
Rák József
polgármester

8

Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
2017. évi munkájának értékelése
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület elnöke a 2018. május 28-i testületi üléen számolt be a szervezető előző évi tevékenységéről az
alábbiak szerint:
„ Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jelenlévők!
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület és a nyugdíjas klub munkájáról az alábbiakat
szeretném előterjeszteni. Egyesületünk az Alapszabályban meghatározott célok és feladatok szerint
működik, 2015. júliusától közhasznú szervezetként
működik. Az ezzel kapcsolatos összes jelentési kötelezettségnek eleget tettünk.
Taglétszámunk jelenleg 36 fő.
Bevételünk tagdíjbevételből, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásából, a pohártartók értékesítéséből, a SZJA 1 % bevételéből, bankkamatból és ebben az évben a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól kapott
pénzügyi támogatásból tevődik össze.
Kiadások között szerepel a farsangi fánksütés kiadásai, pohártartók készítésével kapcsolatos anyagköltség, pályázati díj kifizetése, kegyeleti kiadások,
szállítási költség (Rymanow, Komlóska) bank, posta, irodaszer nyomtatvány költségek, ajándékok
készítésének költségei az iskolás gyerekek részére,
valamint a közös karácsonyi süteménysütés kiadásai. Pénzügyi helyzetünk stabil.
Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is
tevékenyen részt vettünk az Önkormányzat, a
Nemzetiségi önkormányzat és az Egyház hagyományos rendezvényein.
Mivel a Hercegkúti Hírek oldalain részletesen beszámoltunk az aktuális eseményekről, most csak
időrendben és röviden összefoglalnám azokat, a
nyugdíjas klub programjaival együtt

Eseménynaptárunk 2017. évben az alábbiak szerint
alakult:
2017. január 2-án a Málenkij robotra elhurcolás,
majd 12-én a doni katasztrófa hőseinek megemlékezésén az alkalomhoz illő énekekkel vettünk
részt.
- Nyugdíjas klub tagjai január 16-án jöttek össze
először, ahol megbeszélték az előző év eseményeit,
majd megtervezték az újév programjait, megnézték
az elhurcolás 50.évfordulója alkalmából 1995-ben
készült felvételt.
- február 10-én felléptünk a Sárospatakon megtartott Farsangi Sváb bálon, ahol a fellépésen túl az
asszonyok által készített házi süteményekkel járultunk hozzá a bál sikeréhez, február 23.-án a
GULÁG Emlékbizottság országos záró rendezvényén vett részt a kórus.
- február 13-án megtartották nyugdíjasaink a következő összejövetelt, ahol a régi digitalizált felvételek néztek és 27-én a szokásos farsangi fánksütéssel búcsúztatták a telet.
- március 13-án tartott nyugdíjas foglalkozások az
1990. november 26-án készült német tánccsoport
önálló estjének műsorát nézték a részt vevők, és
bemutatták egymásnak a télen készített horgolásokat.
- április 2.-án a Szarka-kúthoz, majd április 23.-án
Vilyvitányba kirándultak nyugdíjas tagjaink rendszeres túrázói.
- április 9-én a virágvasárnapi, és április 14.-én a
nagypénteki passiót adta elő a kórus
-- április 10-én a Sárospataki Rendőrkapitányság
munkatársa bűnmegelőzési tanácsait hallgatták
meg
a nyugdíjasok.
- április 27-től szeptemberig 10 alkalommal Reiki
foglalkozásokat szerveztünk átlagosan 10-13 fő
részvételével.

9
- május 2-án a Pogánykút és környékét tettük rendbe,
május 29.-én a részt vettünk a Hősök napi megemlékezésen a Szent Orbán csontereklye tiszteletére a
Gombos-hegyi Feltámadás Kápolnában rendezett
eseményen énekeltünk
- május 21-én túrázó nyugdíjasaink Tokaj-RakamazTímár-Balsa-Kenézlő-Zalkod utvonalok szevezték
meg aktuális kirándulásukat.
- június 2-án Rymanowba látogattunk, 10-én a II. Vámosújfalui Nemzetiségi Dalkör találkozón vettünk
részt.
- június 14-én a nyugdíjasok megtartottuk a hagyományos névnapi köszöntéseket szalonnasütéssel egybekötve a Kőporosi pincesoron található ligetben
- július 17-én a tanösvényt jártuk végig amire elvittük
az unokákat is.
- július 22. Regionális Fesztivál Sárospatak
- augusztus 12 a Hercegkút Napok rendezvényen a
fellépésen túl a már megszokott feladatokat láttuk el
és segítettük az önkormányzatot a rendezvény lebonyolításában.
- augusztus 15. nyugdíjasok kirándulása LillafüredTapolca Sziklakápolna
--augusztus 25-én megrendezésre kerülő Tokaji borvidék, világörökségi terület 15 éves jubileuma ünnepének lebonyolításában segítettünk
- szeptember 4-én tartottuk az utolsó 10. Reiki tanfolyamot
- október 26-án tartottuk a második félévi népnapokat a Gombos-hegyi filagóriánál.
- november 10-én a minden évben megrendezésre
kerülő nyugdíjas találkozó vettünk részt.
- november 29. Komlóskán voltak a nyugdíjas klub
tagjai a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Egyesült kerekasztal beszélgetésén.
- december 11-én ajándékkészítésre gyűltek össze a
nyugdíjasok, erre az alkalomra több mint 50 csomagot készítettek az iskolás gyerekeknek, és a dolgozóinak, amit az iskolai karácsonyi ünnepségen december
20-án adták át gyerekeknek.
- december 16-án a művelődési házban fogadtuk a
Tokaj Város Vegyes kórusát, akik adventi koncertet
adtak a templomunkban.
- december 22-én a mindenki karácsonyára süteménysütésre került sor a Konyhában.

- december 23-án kántálással búcsúztattuk az évet.
Megköszönöm Karnagyúrnak, nyugdíjas- és kórus
tagjaiknak, egész éves aktív munkáját.
Köszönetet mondok az Önkormányzatnak, hogy a
rendezvényeken fellépési lehetőséget kapunk, és
biztosítja számunkra a kóruspróbák helyszínét.
Köszönöm a Német Nemzetiségi Önkormányzat
pénzbeli támogatását, és a meghívásokat a nemzetiségi rendezvényekre.
Megköszönöm azoknak a személyeknek a támogatását, akik felajánlották Egyesületünknek a személyi
jövedelemadó 1 %-át, amely 2017. évben 59.056.Ft volt.
Szívesen vesszük továbbra is az önkormányzatok
felkéréseit a kulturális és egyéb rendezvényeken
való közreműködésre, minden helyi rendezvényen
továbbra is segítünk, a nem helyi rendezvényeken
pedig méltóan képviseljük községünket.
Hercegkút, 2018. május”
Nádasi Bálintné Egyesület elnöke

Földkábel fektetés az alvégen
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Egy kődarab útja
(a Hausackerektől a Cruz de Ferro-ig)
Sok évszázados hagyomány, hogy a Szent Jakab
apostol sírjához zarándoklók visznek magukkal egy
követ, amelyet aztán a Leoni-hegységben álló ún.
Vaskeresztnél hagynak. A spanyolul Cruz de Ferronak nevezett kereszt lábánál az évszázadok alatt tekintélyes méretű kőrakás halmozódott fel, köszönhetően az évente közel negyedmillió zarándok hagyománytiszteletének.
A tradíció része, hogy a követ a zarándok otthonról
hozza magával, s ne útközben, esetleg a kereszt környékén vegye fel. A kő szimbolizálja ugyanis mindazt
a terhet, amelyet a zarándok cipel magával (a szó szoros és átvitt értelmében), s amelytől sok száz kilométer gyaloglás után reményei szerint megszabadul a
Vaskeresztnél, hogy a zarándokút Santiago de
Compostella-ig hátralévő egyharmadát már könnyebben tudja megtenni.

Cruz_de_Ferro-nál
Amikor készültem az útra, egy percig sem volt kérdés, hogy a kövemet hol fogom felvenni. Hiába
élek 15 éve Budapesten, a gyökereim Hercegkútra
nyúlnak vissza, szüleim ma is itt élnek, s az én
utam innen indul. Így tudtam, hogy csakis egy hercegkúti kőnek lehet helye a hátizsákomban.
A választás egy, a környékre jellemző vörös jáspisra esett, amelyet édesapám a Kisutca fölötti
Hausackereken talált. Mivel lélekben édesapám is
velem vándorolt, megosztottuk a kővel kapcsolatos
feladatokat is: ő beszerezte, én pedig elcipeltem a
Vaskeresztig.

hercegkúti_jáspis_a_
Cruz_de_Ferro-nál

A kis kődarab nagy utat tett meg velem. Együtt
repültünk Madridba, majd vonatoztunk és buszoztunk a Pireneusok spanyol oldalára. A gyaloglást
Roncesvalles-ben kezdtük, egy ősi kolostornál a
francia-spanyol határ közelében.
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A hatalmas hegyekből néhány nap alatt szelídebb tájra ereszkedtünk a bikafuttatásairól híres Pamplona-n
át, s folytattuk az utat Navarra apró falvain és a történelemkönyvek lapjairól lelépő középkori városain át.
Hat nap gyaloglás után elhagytuk Navarra-t, és La
Rioja híres borvidékére értünk, ahol a vörös föld kiváló vörösbort terem.
Újabb három nap után átléptük Kasztília és León
határát. A camino közel fele ezen a hatalmas autonóm régión vezet át, ahol az első igazán fontos állomás a nyáron is hideg Burgos ősi városa és lenyűgöző
gótikus katedrálisa. A városi környezetet elhagyva egy
egészen más jellegű tájra értünk: a Kasztíliai fennsíkra, Spanyolország magtárába. Végtelennek tűnő búzamezők között kanyargott az út, s a legkisebb és legunalmasabb falu is igazi felüdülést jelentett. León városához közeledve már feltűntek a távolban a Leonihegység júniusban is hófödte csúcsai, s tudtam, hamarosan búcsút kell mondanom a hercegkúti jáspisnak. De addig még megcsodálhattuk León és Astorga
katedrálisát, s átélhettük, hogyan szurkolnak a spanyolok a világbajnokságon futballozó csapatuknak.

Santiago_de_Compostella-ban
A Cruz de Ferro előtti utolsó állomást
Foncebadon elhagyott, majd az utóbbi években
lassan újra benépesülő faluja jelentette, 1200 méter
magasan, magashegyi legelők, fenyvesek és havas
hegycsúcsok között.
A Vaskeresztnél aztán búcsút mondtam a kis kődarabnak, s elhelyeztem a kereszt lábánál. Amennyire
tudom, ez az első kő, amely Hercegkútról eljutott a
Cruz de Ferro-hoz, de remélem, hogy nem sokáig
marad társ nélkül.

Roncesvalles-ben

Sokan kérdezték, hogy megtaláltam-e az úton, amit
kerestem, s mit adott nekem a camino. A sok-sok
izzasztó kilométer rengeteg élménnyel gazdagított.
Sikerült megfeszegetni a határaimat, néha talán túlzottan is. Érdekes emberekkel találkoztam, és sokan közülük igazi inspirációul szolgáltak. De talán
a legfontosabb, hogy az út erőt adott és kitartást.
Bízom benne, hogy a camino szelleme, szellemisége sokáig elkísér, és segít leküzdeni bármilyen akadályt.
Buen camino!
dr. Rák Viktor
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Quokkák nomád tábora Hercegkúton
Heti rendszerességgel vannak alkalmaink, illetve
havonta egy hétvégi közös programunk, amelyek között található kirándulás, szociális tevékenység, lelkigyakorlat és kulturális program is.
Ezen felül pedig évente veszünk részt nomád
táborban az ország különböző tájegységeiben,
hogy minél jobban megismerjük hazánk csodálatos természeti kincseit.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a hercegkútiak szívélyes vendégszeretetéért és a csodálatos táborhelyért, amelyet az idő rövidsége
ellenére is rendelkezésünkre bocsátottak.
Quokkák

A Regnum Marianum közösségének tagjaiként érkeztünk Hercegkútra. A Regnum Marianum közösség a Centenáriumot követő évek gyümölcseként a
cserkészt részeként jött létre. Majd a világháború
hatására külön vált a cserkészettől és a kommunizmus évei alatt földalatti szervezetként folytatta ifjúságnevelő munkáját. A rendszerváltást követően a
közösség újra virágzásnak indult és tagjainak száma
mára már 3000 főt is megközelíti.
A mi csapatunk 2012-ben indult és 2014 nyarán
kapta meg nevét. A regnumi hagyományoknak
megfelelően egy állat nevét választottuk csapatnévnek. Mi lettünk a Quokkák (kurtafarkú kenguruk) ,
mely egy Ausztráliában őshonos rágcsáló. Csaptunk és közösségünk célja, hogy keresztény magyar
fiatalokat neveljünk a közösségi élet jegyeiben.
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Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap
támogatása a Heimat Néptánc Egyesületnek
kapcsolatának támogatása az ifjúsági csereprogramon
keresztül, továbbá egyesületünk tagsága szervező munkával, programok lebonyolítással segíti a Hercegkút közművelődési feladatellátását.

Hercegkúton a német nemzetiségi tánccsoport több mint
három évtizede létezett, 2002. évtől, mint Heimat Néptánc Egyesület működik. A B-A-Z Megyei Bíróság a
Pk.63.375/2002/4. sz. határozatával jegyezte be. Az
egyesület eddig működése során kiemelt figyelmet fordított az Alapszabályban meghatározott feladatai ellátására,
melyek közül a legfontosabbak:
-Hercegkút település német nemzetiségű ifjúsága igényeinek és érdekeinek megfogalmazása, képviselete
-Kulturális autonómia megvalósítása a hagyományőrző
népi táncegyüttesekben való részvételen keresztül
-Az összetartozás érzésének ápolása
-Hercegkút településen élő magyarországi németek nyelvi és kulturális értékeinek bemutatása
-Nemzetiségi fesztiválokon, kulturális ünnepségeken való
részvétel
-Együttműködés a helyi önkormányzattal, más települések német nemzetiségű egyesületeivel
-Német nemzetiségű hagyományokat ápoló magyarországi és külföldi településekkel kapcsolatok kezdeményezése és ápolása
Az Egyesület egyik legfontosabb feladata ezeken túlmenően Hercegkút Önkormányzat német partner települési

A Csoóri Sándor Program 2017. évi forrásból támogatott pályázata - Magyarországi néptáncegyüttesek támogatása - CSSP-NEPTANC-MO-2017-0297 azonosító
jelű támogatási szerződés alapján a Heimat Néptánc
Egyesület 2018. évben 1.200.000,-Ft támogatásban részesült. Az egyesület tagsága évről évre nő, új generációk
kapcsolódnak be a hagyományőrző kulturális tevékenységbe, akiknek a koreográfiák betanulása nagy kihívást
jelent. A pályázat révén lehetőség volt a jelenlegi ifjúsági
tánccsoport részére nyolc alkalommal sváb-német néptáncokat betanító koreográfust foglalkoztatni. A hagyományőrző német nemzetiségi zenét játszó zenekar meghívásával lehetőség nyílott a farsangi sváb bálhoz hozzájárulni. A hagyományőrző népviselet beszerzésére nyújtott támogatás lehetővé teszi, hogy megújult színpadi
megjelenéssel folytathassa a csoport a munkáját. A próbákhoz szükséges hangfal, erősítő, mikrofonok beszerzése a tánccsoport technikai támogatását biztosítja.
Heimat Néptánc Egyesület

JÚLIUSI BABA-MAMA KLUB
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Kiss János emléktorna
2018. július 28-án szombat délután, 9.-ik alkalommal került megrendezésre a Kiss János emléktorna
a hercegkúti sportpályán.
A torna az alábbi csapatok részvételével zajlott:

90-ben jók voltunk
30 éve jók voltunk
Épszer Zrt
Hercegkút
Weinberg 93 Kft

Kora délután Rák József polgármester köszöntötte
a megjelenteket, köztük Kiss János családját, rokonságát, a résztvevő csapatokat, és minden jelenlévőt.
A kánikulai hőségben is helytálltak a csapatok, a folyamatos frissítésről az ásványvíz és fröccs gondoskodott. A mérkőzések végeztével Polgármester Úr,
megköszönte a játékosoknak a részvételt, gratulált a
győztes csapatnak, aki a tavalyi év után idén ismét a
Weinberg 93 Kft lett.
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