HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2010. JÚLIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

ÁRA: 160,- FT

Megújult a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda épülete
A projekt keretében megvalósult:
- valamennyi homlokzati nyílászáró cseréje
- az építéskori anyaghasználat hiányosságai miatt
életveszélyes lábazat felújítása
- a meggyengült stukkós domborművek megerősítését követően a homlokzat teljes felújítása
- a tető zárófödémjének utólagos hőszigetelése

Klebersberg Kunó oktatási minisztersége idején
Ecsedi Jenő műépítész tervei szerint, Árvay Pál műépítész építőmester irányításával, közösségi összefogással, a hercegkúti hívek áldozatos hozzájárulásával katolikus iskolaként 1928-ban létesült iskolaépület ismét impozáns külsőt öltött.
A helyi védettségű épület külső arculatának megőrzéséhez, homlokzati rekonstrukciójához szükséges
forrást Hercegkút Község Önkormányzata a 2009.
januárban „Hercegkút épített örökségének megóvása” címmel benyújtott pályázat támogatásán keresztül tudta biztosítani.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
138/2008.(X. 18.) FVM rendelet alapján "a helyi
vagy országos védelem alatt álló építmények külső
felújítása" célterületre benyújtott sikeres pályázat
alapján nyújtott támogatás összege: 26.517.270,-Ft.
A nyílt egyszerű közbeszerzési eljárás során a képviselő-testület által kiválasztott kivitelező a műemléki
épületek rekonstrukciójában jártas sárospataki székhelyű ÉPSZER Zrt lett. Az Önkormányzat részéről
megbízott felelős műszaki ellenőr, Rohály Antal
volt. A kivitelező cég és az önkormányzat között
megkötött szerződésben megjelölt határidőre, 2010.
július 16. napra elkészült a beruházás.

Hercegkút településképe szempontjából meghatározó szerep jut az épített és természeti értékeknek és
azok védelmének. A védett értékek fenntartása, illetve megújulásuk elősegítése a tulajdonos önkormányzat feladata, e fejlesztéssel e kötelezettségének tudott
Hercegkút Község Önkormányzata eleget tenni.
Reményeink szerint a 82 évvel ezelőtt összefogásból
létesült iskolaépület megújulása révén a közösségi
értékek helyi megítélése is erősödik és megvalósul a
település meglévő építészeti örökségének, jellemző
karakterének a jövő nemzedékek számára történő
megóvása.
A képviselő-testület tagjai, a műszaki bizottság tagjai,
valamint a kivitelező ÉPSZER Zrt és Rohály Antal
műszaki ellenőr részvételével 2010. július 16-án
11.00 órától megtörtént a beruházás műszaki átadás
–átvételi eljárása.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
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Kisebbségi választói jegyzék adatai
Német kisebbség
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)
Bódvaszilas
Farkaslyuk
Hejőszalonta

43
1

Hercegkút Község Önkormányzata,
a Hercegkúti Római Katolikus
Egyházközség
és Hercegkúti civil szervezetei
szeretettel várnak mindenkit a

Hercegkút értékeinek bemutatása
rendezvénysorozat eseményeire

1

Hercegkút

275

Ináncs
Kazincbarcika

52

Litka
Makkoshotyka
Miskolc
Rátka
Rudabánya
Sajószentpéter
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szalonna
Szendrő
Szerencs
Telkibánya
Tiszaújváros

1

1

1
65
175
54
91
94
143
1
45
38
1
2

A választás kitűzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor
tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a
választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
A Helyi Választási Bizottság augusztus 9-ig tűzi
ki a kisebbségi választás időpontját.
dr.Stumpf Enikő körjegyző, HVI vezető

2010. augusztus 13. (péntek)
12.00 Maciej Syrek szobrászművész kiállításának
megnyitója a Művelődési Házban
(Az Áldó Krisztus szobrának készítője bemutatja
az alkotás folyamatát )
13:00 A hercegkúti római katolikus templomban
az egyházközség és a helyi védettség alatt álló
templom történetének ismertetése a vendégeknek
13:30 Közös imaóra a hívekkel
14:30 Indulás a Gombos-hegyi Kálváriára
15:00 Dr. Seregély István érsek úr fogadása és
ünnepélyes felvonulás a felszentelendő
Feltámadás Kápolnához
15:30 Ünnepi szentmise, melynek keretében a
Főpásztor megáldja a kápolnát
17:00 Kötetlen beszélgetés a Főpásztorral
18:00 Közös vacsora, majd a helyi gazdák
pincéiben borkóstolás

2010. augusztus 14. (szombat)

10.00 Rendezvény résztvevőinek köszöntése
10.15 Díszpolgári címek átadása
10.30 Hercegkút című monográfia bemutatása
11.00 Helyi hagyományőrző kulturális
csoportok fellépése
13.00 Közös étkezés
15.00 Szabadidős- és sportrendezvények
19.00 Utcabál a Művelődési Ház előtt

2010. augusztus 15. (vasárnap)
9.00 Ünnepi szentmise
10.00 „Hercegkút épített örökségnek megóvása”
és a „Toronyfedés csere, templomkert rendezés”
beruházás megáldása
16.00 Koncert a templomban
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Hercegkút közterületeinek felújítása (járdaépítés)
beruházás átadása
Hercegkút Község Önkormányzata beruházásban
megvalósult az
ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0003
(Kisléptékű területfejlesztés vidékfejlesztési program
kiegészítésére – Települések infrastrukturális fejlesztése az LHH kistérségekben) azonosító számú pályázat keretében jóváhagyott 13.370.856,-Ft támogatás és saját forrás felhasználásával „Hercegkút
közterületeinek felújítása (Járdaépítés)”beruházás.
Az építési engedély alapján a járdaépítés a Petőfi
Sándor utca 21-141. házszám közötti ingatlanok
előtt 754 fm-es szakaszon történt és átlag 1,5 méter szélességű, szegélykővel és aszfaltburkolattal ellátott. A Petőfi u. 21-27. házszám előtti nyílt vízelvezető árok az érintett tulajdonosokkal egyeztetve
megszűntetésre került és áteresz lett kialakítva, így
az utca ezen szakaszán is biztonságosabbá vált a
csapadékvíz elvezetése. A kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére a tervezett határidőre elkészült a
kivitelező cég a munkálatokkal A Magyar Aszfalt
Kft képviselője, Juhász János műszaki ellenőr, a
képviselő-testület tagjai, műszaki bizottság tagjai
részvételével 2010. június 30-án megtörtént a műszaki átadás – átvételi eljárás. Július első hetében a
hivatal részéről megtörtént az utófinanszírozású
projekt záró projekt előrehaladási jelentésének és a
kifizetési kérelmének összeállítása és a benyújtása a
NORDA felé. Az építési engedélyezési eljárás lefolytatására a Nemzeti Közlekedési Hatóság által
kijelölt jegyző 2010. július 20. napra tűzte ki a forgalomba helyezési engedély kiadását megelőző szemlét, ezt követően megtörtént a forgalomba helyezési
engedély kiadása. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) részéről záró
helyszíni szemle lefolytatására került sor 2010. július 26-án.
Az önkormányzat valamennyi közintézménye, Községháza, Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda, az Orvosi rendelő, Idősek Klubja, a Művelődési Ház és az udvarán található Pihenőpark, a
Posta, továbbá a Sváb tájház és a római katolikus
templom és a temető egyaránt a főutcán keresztül
közelíthető meg. A beruházással az önkormányzat
célja volt, hogy a lakosság számára e forgalmas út
mellett megteremtse a biztonságos közlekedés feltételeit, biztosítsa a zavartalan gyalogosforgalmat.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Befejeződtek a templomfelújítás munkálatai
Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a „Vidéki
örökség megőrzése” témában kiírt és a
„Toronyfedés csere, templomkert rendezés” címmel
elnyert pályázati forrásból folytattuk a templom felújítás 2. ütemét jelentő munkálatokat.
A talaj- és szivárgó vizek veszélyeztették a falak
szilárdságát, felszívódva elszíneződést, salétromosodást, a falazó és kötőanyagok mállását okozták. A
nedvesség távoltartására a templom körül 143 méteres hosszban szivárgó rendszer készült. A főfalak
mellet a külső részen 1 méter széles és mély árkot
ástak, majd szintezés után ebbe geotextíliával bevont dréncsövet helyeztek. A csövek az alapból az
út melletti vízelvezető árokba vezetik ki a talajvizet.
Az árkot 18-36 mm szemcseméretű folyami kavicscsal töltötték fel, amely biztosítja az alap szellőzését.
A templom teljes akadálymentesítését valósítottuk
meg a sekrestye felőli bejárat irányában. A régi járda
bontása után épült meg a követelményeknek megfelelő közlekedési út. A szabályok szerint a 90-120 cm
széles út méterenként 5%-os emelkedésű lehet. 9
méterenként be kellett iktatni egy-egy 1,5 méter
hosszú vízszintes pihetőt. A bejárati ajtó előtt és a
kanyarban 1,5 méter hosszban vízszintes felületet
kialakítása volt kötelező. Az esővíz elvezetőket a
járdaszint alá kellett helyezni. Az akadálymentes út
mellett az egyik oldalon acélkonzolra rögzített kapaszkodók szereltünk fel a járdától azonos magasságban. Mindezek miatt a járda hullámosnak tűnik,
de ez felel meg az előírásoknak. A járda mellett, annak magasságáig 1 méter szélességben földfeltöltést
kellett végezni. Ott, ahol a földfeltöltés nem volt
megoldható, korlátot kellett elhelyezni. A járdát csúszásmentes, érdes felülettel kellett elkészíteni.
A templomkert tereprendezésekor az új gyepfelületet számára talajterítést végeztünk. 35 db oszlopos
tuja telepítésével kiegészült a korábban hiányos növényzetet. A kertben az idősek és gyerekek számára
pihenőhelyeket alakítunk ki négy Schönbrunn pad
elhelyezésével, továbbá egy igényes megjelenésű,
mészkővel burkolt falikút létesült.
Naár János
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Magánadományokból finanszírozva elkészült a temetői út.
A források egyelőre a ravatalozó előtti térrel bezárólag tették lehetővé az
aszfaltozást. Az út folytatását egyelőre zúzott kővel szeretnék borítani.

Grabarics Gábor, dunaújvárosi vállalkozó felajánlásaként elkészült a
kálvária kápolna kupolájának lemezborítása,
valamint a felvezető lépcső korlátja Derczó István jóvoltából.
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Motoros kirándulás a Pilisbe

I. nap
Július 17-én reggel 7 órakor találkozott kis csapatunk
a sárospataki MOL Benzinkút parkolójában. Gyors
tankolás és rövid megbeszélés után indultunk el három naposra tervezett túránkra. Hoffmann Béla és
Angi, Naár Attila és Ági, egy újhelyi illetőségű barátunk Ruszkai Attila és fia Ádám, valamint Babi és én
motorral vágtunk neki az útnak. Első megállónk Lillafüreden volt. Reggelink elfogyasztása és a szerelvény igazítása után vágtunk neki a Bükknek. Korábban már jártunk itt motorral, de csomagokkal felpakolva, utassal a hátunk mögött mégis más érzés volt.
A nehezebb motorok ellenére élveztük a szerpentin
számos kanyarját, olyannyira, hogy Ruszkai Attila
kiscsikó módjára olykor előre szaladt, majd bevárva
ismét elhúzott tőlünk. Bükkszentkereszt felett kicsit
megálltunk, megnéztük a mészégetők boksáit, majd
tovább indultunk. Eger és Sirok érintésével jutottunk
el Recskre, ahol első tervezett megállónk volt. 1950
októbere és 1953 ősze között, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) működtetett ezen a helyen kényszermunkatábort. Kb. 1500 embert tartottak itt fogva,
illetve dolgoztattak minimális létfeltételek között,
bírósági ítélet nélkül. Megnéztük az egykori munkatábor helyén kialakított nemzeti emlékhelyet és kiállítást. Mivel a tábor felszámolása után (1953-ban)
minden épületet eldózeroltak, ezért újra építették az
őrtornyot és a rabok elszállásolására épített egyik
faházat. Ez utóbbiban látható a tábor életét bemutató kiállítás.

A kiállítás minden bizonnyal nem tekinthető teljesnek, mivel a tárgyi emlékek nagy része megsemmisült, mindazonáltal elgondolkodtató volt számunkra
Recskről Bátonyterenyére mentünk, ahol a
„Szélkakas” fogadóban ebédeltünk meg. Az ebéd
finom volt, kiadós és nem utolsó sorban meglepően olcsó. Mindenkinek tudom ajánlani, aki erre jár.
Következő és mai legfontosabb célpontunk Szentkút volt. A hagyomány szerint 1091-92-ben Szent
László királyunk ellenségei (a kunok) elől menekült, amikor egy szakadékhoz ért. Innen reménytelenek látszott a továbbjutás, de lovával ugratott
egyet, és ekkor fakadt az első forrás. Az első csodás gyógyulás a XIII. században történt, amikor a
Szűzanya, karján a kis Jézussal megjelent egy néma
pásztorfiúnak, és azt parancsolta neki, hogy ásson
a földbe, és igyon az előtörő vízből. A fiú engedelmeskedett és visszakapta beszélőképességét. A
kegyhely környéke nagyon szép. Szinte elképzelhetetlen nyugalmat áraszt minden.
Először az 1970-ben Basilika Minor rangot kapott
kegytemplomba tértünk be, ahol imádsággal töltöttünk el pár percet. 1705-ben épült itt az első kápolna, majd hamarosan 1758-1763 között felépítették
a mai templomot. Lelkünk ápolása mellett testi
felüdülést is jelentett a bent töltött pár perc, mivel
kint a motoron már-már elviselhetetlen volt a hőség, míg idebent kellemes hűvös volt. A bazilika
hűs csendje mindannyiunknak jól esett. A templomból felsétáltunk a forrásokhoz, megkerestük
Szent László királyunk lova patkójának nyomát.
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A Fellegvár utáni úti célunk egy különleges pilisi
objektum volt: az egri vár. Igen, itt a Pilisben. A
Pilisborosjenő-Csobánka-Pilisvörösvár háromszög
megközelítőleg közepén található ugyanis az egri vár
makettje, ahol 1969-ben az Egri csillagok című filmet forgatták. Sajnos kemény burkolatú út nem vezet oda, sőt olyan sem, melyet a GPS ismerne. Elindultunk ugyan a véleményünk szerint odavezető
földúton, de egyszer csak egy zárt katonai bázis (tele
harckocsikkal, életveszélyt jelző tábla) állta utunkat.

Ittunk a Szűz Mária, a Szent Imre, a Szent István és
a Szent Háromság források hűs vizéből és megtöltöttük palackjainkat is. Kicsit megpihentünk a táltosok által a Szűz Mária forrás mellett kiépített pihenőhelyen. Rövid pihenés és némi souvenir vásárlás
után tovább indultunk. Innen már a Dunakanyarba,
Kismaros és Nagymaros közötti szállásunkra motoroztunk. Most már csak egy-két pár perces megállással, folyamatosan haladtunk. A szállásunkat viszonylag gyorsan megtaláltuk, de megközelíteni nem volt
egyszerű. A kilátás a házból egyszerűen pazar: rálátás a Dunára és a visegrádi várra. A hosszú út után
hamarosan nyugovóra tértünk.
II.nap
Viszonylag korán ébredtünk, ami betudható az éjszaka is tartó hőségnek. Gyors megbeszélést követően úgy döntöttünk, hogy Visegrádon reggelizünk.
Nagymarosról kompon jutottunk át a Dunán, és
rögtön meg is álltunk a rév melletti étteremben. Itt
elfogyasztottunk egy finom, de nem túl kiadós, viszont elég drága reggelit. Szervezetünk viszonylagos
energia utánpótlását követően felmotoroztunk a
Dunakanyar talán legszebb pontjára, a Fellegvárhoz.
Bár a hőség közel állt az elviselhetetlenhez még a
vár termeiben is, a kilátás és a vár szépsége kárpótolt mindenért. A visegrádi kettős várrendszert
1250-1260 körül építette IV. Béla király. A vár a
hegycsúcsot övező falakból, két toronyból és egy
lakópalotából állt. Később többször bővítették. Az
évszázadok során több alkalommal őrizték itt a
szent koronát a koronázási ékszerekkel. A várhoz
felvezető út széles, a magyarországi utakhoz képest
jó minőségű szerpentin, ami élvezetessé tette számunkra a motorozást.
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A nap méltó befejezéseként az esztergomi Bazilikát
néztük meg. A Bazilikát 1822-ben kezdték építeni és
1856-ban szentelték fel. Méreteit tekintve 118 méteres belső hosszúságával Európában a 4. helyen áll.
Oltárképe - mely a világ legnagyobb vászonra festett
oltárképe - Mária mennybemenetelét ábrázolja. Misén is szerettünk volna részt venni, de éppen odaérkezésünkkor volt vége, az aznapi utolsó szertartásnak. Ott jártunkkor éppen az orgonát hangolták. A
Bazilika megtekintése és egy rövid ima után visszaindultunk a szállásunkra. Szlovákián keresztül, az
Esztergomot és Párkányt összekötő, pár éve átadott
Mária Valéria hídon átkelve motoroztunk vissza
szállásunkra. Meglehetősen elfáradtunk, így ezen a
Érdekes módon egyetlen őrt sem láttunk. Itthon napon is hamar lepihentünk.
utólag bebizonyosodott, hogy jó irányban haladtunk, csak egy kicsi szűk elkerülő utat nem vettünk
észre. Kissé csalódva, de időnk szűkössége miatt
tovább indultunk ismét egy filmtörténeti legenda
irányába. Szerencsére ezt már könnyen megtaláltuk:
Piliscsaba és Tinnye között egy kanyarban felbukkant előttünk az Üvegtigris jellegzetes 625 számú
lakó-büfékocsija. Örültünk, hogy megtaláltuk, de
örömünk nem lehetett teljes, mert a manapság folyó
forgatás miatt maximum 20 m távolságra közelíthettük meg. Itt sem időzhettünk sokáig, pár fotó elkészítése után robogtunk is tovább. A csapat figyelmességéről csak annyit, hogy útközben egyikünk
elhagyta nyakából a sálat, másikunk a visszafelé vezető úton észrevette és felvette. Mai legfőbb
úticélunk Dobogókő volt.
Nagyon szép úton kanyarogtunk fel a Pilis legszebb
pontjára. Nemcsak a gyönyörű természet, hanem a
legenda és az ezoterikus vélekedés- miszerint itt dobog a Föld szíve- vonzott ide minket. Kézzel fogni
a kézzel foghatatlant. Emiatt járt már itt előttünk
több neves személy is, mint például a Dalai Láma.
Végigsétáltuk a kb. 3 km-es zegzugos, szűk, Táltos
ösvénynek nevezett túraútvonalat. A helyenként
nagyon meredek ösvényt óriási sziklafalak és nagyon
mély völgyek szegélyezik. Próbáltuk magunkba szívni a Föld szívcsakrájából (mely itt található a Rám
hegyen a Ferenczy-sziklánál) feláramló energiát,
amire még nagy szükségünk volt az út hátralévő részében.

11

Tűzoltó diáktábor

III. nap
Korán reggel arra ébredtünk, hogy szakad az eső.
Az eddigi izzasztó kánikula után ez meglehetősen
szokatlan körülmény volt. Szerencsére mire összecsomagoltunk elállt az eső. Budapesti kitérővel indultunk haza, mivel szállásunk kulcsait vissza kellett
vinnünk a tulajdonosoknak. Ennek köszönhetően
tudtunk részt venni vasárnapi szentmisén, mert a
közelben lévő angyalföldi Szent Mihály templomban
éppen elsőt harangoztak. A misével - azt hiszem mindegyikünk nevében mondhatom, bearanyozódott a napunk.
Mivel ma sem szerettünk volna megszokott útvonalon közlekedve hazatérni, visszamotoroztunk az
északi határszél közelébe és Pétervására- Ózd- Miskolc útvonalon utaztunk hazáig.
Összességében a három nap alatt 850 km-t tettünk
meg, végig jó hangulatban. A táv talán nem tűnik túl
nagynak, de látnivalókban, élményekben gazdag
volt. Mindegyikünk boldogan és fáradtan tért haza
családjához.
Köszönet illeti Kiss Tamást és feleségét Lendvai
Esztert - Budapesten élő barátainkat - akik rendelkezésünkre bocsájtották nyaralójukat, valamint
mindannyiunkat akik részt vettünk a túrán, mert
mindenki segített valamilyen módon kis kirándulásunk tervezésében, lebonyolításában.
Hercegkút, 2010. július 24.
Bányai István

Az idén június 28. és július 2. között Tiszaújváros
adott otthont a B.A.Z. Megyei Tűzoltószövetség
szervezésében megrendezésre került tűzoltó diáktábornak. A tűzoltó táborba önkéntes, létesítményi és
hivatásos tűzoltók 10 és 14 év közötti gyermekei
jelentkezhettek, a megye különböző településeiről.
A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjainak gyermekei közül Bányai Dominik, Matisz
Ádám, Matisz Patrik, Rák Szabolcs, Stumpf Máté és
Ulimájer Donát vett részt a táborban.
A változatos programok sorában többek között szerepelt a Harsányi Kalandparkban és a Miskolci
Vadasparkban tett látogatás. Minden délután strandolási lehetőség volt a tiszaújvárosi strandon.
Szakmai részről az osztott sugár szerelést gyakoroltak a gyerekek, valamint elméleti ismereteiket is bővítették, amiről tűzoltó totó-ban adtak számot. Ezen
kívül látogatást tettek a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon és a Tűzoltó és Műszaki
Mentő Kft. –nél.
A gyerekek élményekkel gazdagodva térhettek haza,
és ha lehetőség lesz, jövőre is szívesen részt vennének ilyen táborban.
Rák József HPTE elnök
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Klubtársak névnapján
Virág helyett rímbe szedtem
Kívánságaim sorát
Névnapotok alkalmából
Szeretettel nyújtom át.
Kívánom, hogy életetek
mindig boldog, vidám legyen
Ne találjon meg a bánat
S terhetek is könnyű legyen.
Otthonotokban a szeretet
és a béke uralkodjon
Irigység és rossz indulat
Házon kívül maradjon.
Szeressétek az unokákat
Kikkel a Jó Isten megáldott
S imádkozzatok, hogy teremtsenek
Ettől egy szebb világot.
Próbáljatok csendben tűrni,
ha megbántanak titeket
és akkor is mosolyogni,
hogy ha vérzik szívetek.

Hercegkúti dal
Zemplén szívében
A Papaj tövében
Fekszik egy kis falu
Mint anya, úgy védi
És körbeöleli
őt a hegykoszorú
Refr:
Bár merre visz innen utam
Én csak itt érzem jól magam
Nekem a legszebb vagy
Szívemnek kedves vagy
Szülőfalum Hercegkút
Dolgos emberek
Lakják e községet
Minden ház rendben van
Virágos kiskertek
Rendezett közterek
Jelzik itt élet van
Refr.: Bár merre ……

Tudjuk, hogy a pénz nem minden
de ha nincs, az nagy átok
Kívánom, hogy legyen mindig
tele a pénztárcátok
Adjon az Isten sok erőt
és jó egészséget,
hogy gond nélkül élhessétek
a nyugdíjas éveket.

Bölcsőde, óvoda
Templom és iskola
Nyugdíjasok klubja
Tájház és pincesor
Pincében finom bor
Jelzi itt élni jó
Refr.: Bár merre …….

A kívánságsort most bezárom
S a zárszó csak ez legyen:
Klubtársak a Jó Isten
még sokáig éltessen!

Járhatok északon
Délen vagy nyugaton
Láthatok sok csodát
Lehetnek szebb helyek
Én csak egyet hiszek
Jó, hogy itt élhetek
Refr.: Bár merre …….

Hercegkút, 2010. július 21.
Vinkler Józsefné

Vinkler Józsefné
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A Nyugdíjas Klub hírei
A nyári időszak rengeteg munkát ad mindannyiunknak, a
Nyugdíjas Klub mégis törekszik arra, hogy kikapcsolódást, szórakozást, pihenést nyújtson az ide betérők számára.
Július 8-án reggel a busszal nyugdíjasok egy csoportja
Sárospatakra indult. Úticél a Szent Erzsébet Ház megtekintése volt. Jártunk már ott korábban, akkor is felejthetetlen élményben volt részünk. Most sem csalódtunk.
Először Thuronyi Orbán felvidéki festőművész képeiben
gyönyörködtünk. Thuronyi 90 éves kora ellenére ma is
aktív festő, modern, de mégis érthető képeivel, káprázatos színvilágával maradandót alkot az utókor számára.
Ezt követően az egyháztörténeti kiállítást tekintettük
meg. Az ott kiállított tárgyak gyűjtésből származnak.
Szinte az egész ország területéről fellelhetők az ott található különlegességek: egyházi témájú festmények, kézimunkák, ereklyék.
Az utolsó teremben Szent Erzsébetre emlékeznek. Róla
szólnak az összegyűjtött képek, domborművek, kézimunkák. Még Szent Erzsébet botját is láthattuk. Érdekes
és színes program részesei voltunk ezen a délelőttön.
Július 13-án délelőtt 9 órakor gyülekeztünk Hoffmannék
ligetében.
Meleg nyári nap ígérkezett, kora reggel izzadtunk. Mire
odaértünk János bácsi és Kati néni már előkészítette a
tüzet, megterítette az asztalt és várt minket.
Beszélgetéssel, viccelődéssel indítottuk a napot, majd
amikor már kellően megéheztünk, tüzet gyújtottunk. Körülültük és sütögettük a szalonnát, kolbászt és jóízűen
falatoztunk.
Jó hangulatban, kellemesen töltöttük a délelőttöt.
Bár ebben a forró nyári időszakban kinti munkák tömkelege zúdul mindenkire, akinek szőlője, kertje van, mi
igyekszünk a továbbiakban is olyan programokat összeállítani, amelyek egy kis pihenést kínálnak a dolgos mindennapokban.
A Klub dolgozói

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Heimat Néptánc Egyesület
károlyfalvi fellépése

Obersulm-Hercegkút
ifjúsági csereprogram

2010. augusztus 1-8. között Obersulmból érkezik ismét egy 12 fős ifjúsági delegáció 2 kísérővel Hercegkútra, akiket a hercegkúti fiatalok
gazdag programmal és nagy szeretettel várnak.

Hercegkút 2010-ben már ötödik alkalommal
adott otthont a ZENEMPLEN Fesztiválnak,
melyen a rockzene - rajongók szép számban
gyűltek ismét össze.
A rendezvény szervezője a civil szervezetként
bejegyzett Zenemplen Egyesület volt.

2010. június 26-án Károlyfalván
vendégszerepelt a Heimat Néptánc Egyesület
a hagyományos falunapi rendezvényen

Hercegkút Község Önkormányzata a fesztivál
lebonyolításához szükséges helyszínt, a sátorozáshoz az infrastruktúrát, a fellépő zenekarok részére a turistaházakat biztosította.
(drse)
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Sporthírek
ZEMPLÉN Csoport, megye III. osztály
2009/2010. évi bajnokság végeredménye
IFJÚSÁGI bajnokság végeredménye
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Sporthírek
ZEMPLÉN Csoport, megye III. osztály
2009/2010. évi bajnokság végeredménye
FELNŐTT bajnokság végeredménye

Hercegkúti Hírek
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