
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2013.  ÁPRILIS  HÓ,  14. ÉVFOLYAM  4. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Élő Hagyományok –Közös Értékek  
HUSK/1101/1.3.1 –0297 beruházás ünnepélyes alapkőletétele 

„Az Élő Hagyományok –Közös Értékek -  A Hercegkú-
ti és Kisgéresi Pincesorok  turisztikai  vonzerő és infra-
struktúra fejlesztése”  című  projekt hercegkúti beruhá-
zásának ünnepélyes alapkőletételére 2013. április 21-én 
vasárnap délután került sor. 
 
Az ünnepségen a Zemplén Televízió munkatársa, Seres 
Péter konferált, ő köszöntötte a meghívott vendégeket: :  
-   dr. Stumpf Istvánt alkotmánybíró urat, Hercegkút 
díszpolgárát 
-   dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő urat, 
Hercegkút díszpolgárát 
- Csehi Ferenc karnagy urat, Hercegkút díszpolgárát 
- Derczó Istvánt, Hercegkút díszpolgárát 
- Dr. Kovács Jánost, B-A-Z Megyei Önkormányzat fő-
jegyzőjét 
- Hercegkút Község Önkormányzatának és Kisgéres 
Önkormányzatának polgármesterét és a képviselő-
testületek tagjait. 
- a beruházás kivitelezésére kiválasztott Weinberg 93, 
ÉPSZER Zrt és RICSERON Kft vezetőit és munkatár-
sait 
- a beruházás előkészítésében részt vett valamennyi 
résztvevőt 
- a szomszédos települések polgármestereit és képviselő-
it, továbbá valamennyi kedves vendéget, akik elfogadták 
meghívást és együtt ünnepelték Hercegkút fejlődésének 
ezt a történelmi jelentőségű eseményét.  
 
A köszöntőt követően felkérte Rák József polgármester 
urat ünnepi beszédének megtartására, melyet az alábbi-
akban olvashatnak:  

„Tisztelt Alkotmánybíró úr, Képviselő úr, Polgármester 
kollégáim! 
Tisztelt Hercegkútiak, meghívott vendégeink, kedves 
barátaink! 
 

Mertünk egy nagyot álmodni… 
 
Ezen álom megvalósulásának egyik jelentős állomása ez a 
mai nap. Egy olyan álomnak, amit közösen álmodtunk 
meg és közösen fogunk megvalósítani.  
A minőségi borturizmushoz vezető úton, - mely komoly 
kitörési lehetőséget jelenthet Hercegkút község számára 
– egy fontos lépés ez a mai nap. 
 
A betelepülő őseink 263 éve érkeztek meg erre a földre, 
melyet hosszú évek alatt, generációk fáradságos és szor-
galmas munkájával tettek élhetővé, s ami ma itt körül-
vesz bennünket, ez a gyönyörű természeti környezet, az 
épített örökség, mind-mind elődeink keze munkáját di-
csérik.  
 Valóban páratlan és egyedül álló a világörökség részét 
képező pincesorok és az azt körülvevő természeti kör-
nyezet, mely egyre több és több érdeklődőt, turistát vonz 
Hercegkútra.  
A borturizmus fejlesztése iránti eltökéltséget az a gondo-
lat táplálta bennünk, hogy mindenképpen kötelességünk 
méltó módon megőrizni az örökül ránk hagyott egyedül 
álló értékeket, s úgy továbbadni az utánunk jövő nemze-
dékeknek, hogy a hagyományost, az eredeti, a természet-
tel harmóniában lévő szépséget ötvözni tudjuk a kor mi-
nőségi követelményeinek, a magas színvonalú vendéglá-
tásnak megfelelő elemekkel.  
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Hercegkút Község Önkormányzata és Kisgéres  Önkor-
mányzata Élő hagyományok – Közös Értékek, a Her-
cegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonzerő és 
infrastruktúra fejlesztése című pályázata jelentős mér-
földkőhöz érkezett. 
 
Az elmúlt másfél év alatt sok mindent megtanultunk, 
egyet biztos, a közösség erejét nem győzheti le senki és 
semmi.  
 
Gondolok itt közvetlen munkatársaimnak a pályázat 
sikere érdekében végzett sok-sok időt, energiát nem 
kímélő munkájára, a hercegkúti emberek biztatására, 
elszármazottakra, barátokra, ismerősökre, üzleti partne-
rek támogatására. 
 
2011 szeptemberében alig egy hónapunk volt arra, hogy 
a pályázat összeálljon, és ne csak a fejünkben. 
Baráti szálakon kerültünk Kisgéresbe, ahol nemcsak 
pályázati partnerekre leltünk, hanem talán túlzás nélkül 
állíthatom, barátokra is, akikkel együtt a jövőben is sok 
közös akadályt kell majd leküzdenünk a projekt sikeres 
megvalósítása érdekében. 
Úgy gondolom Furik Csaba polgármester úr kollegám 
elhivatottsága, képviselő-testületének támogatása, kellő 
garancia erre. 
 
Az előkészítési fázisban, a tervezési időszakban sikerült 
olyan mérnökökre találnunk Kovács Ágnes, Sinka 
György, Lukáts Zoltán, és Géczi Ferenc személyében, 
akik szakmai tudásuk legjavát adták, s nem utolsó sor-
ban tolerálták azt, hogy nekünk minden tervrajz, és szá-
mítás tegnapra kell. 
 
A pályázat pozitív elbírálásáról érkezett hír utáni önfe-
ledt örömöt követően következett a munka egyik fontos 
fázisa, a közbeszerzési eljárás, melynek sikerességét dr. 
Barati Béla ügyvéd úr szakmai hozzáértése garantálta.  

Sikerült három olyan kivitelezőt kiválasztani a Weinberg 
93 Kft-t, élén Derczó István úrral, az ÉPSZER Zrt-t., 
Leskó István elnök úr vezetésével, és a RICSERON Kft-
t, Burján József vezetésével, akiknek múltjuk, referenciá-
juk, Hercegkúton végzett korábbi munkáik, és nem utol-
só sorban áraik kellő optimizmussal kell, hogy eltöltse-
nek bennünket, bízva abban, hogy kiválóan kivitelezett, 
időben átadott és korrektül elszámolt projektet tudunk 
majd zárni. 
 
Ennek megvalósításához a pincetulajdonosoktól és min-
den Hercegkútitól a kivitelezés ideje alatti együttműködé-
süket és türelmüket kérem. 
 
A beruházásról engedjenek meg néhány adat ismerteté-
sét. 
A két pincesoron 3 vizesblokkot építünk, vandál biztos 
berendezésekkel.  
4985 m2  bazaltból készült macskakő sétány épül, 1714 
méter hosszúságban, összesen, mindkét pincesoron. 
2500 méter földkábelre cseréljük a légkábeleket, 85 kan-
delábert helyezünk el a két pincesoron és a Kálvárián. 
Övárkokat ásunk a pincesorok fölött 420, illetve 250 
méter hosszan. 
Kovácsoltvas padokat, asztalokat helyezünk ki, szalonna-
sütőket, filagóriákat, játszóteret építünk, és közösségi 
tereket alakítunk ki.  
A modernkor elvárásainak megfelelően érintőképernyős 
információs padokat állítunk ki, és szabad Wifi hálózatot 
létesítünk minden pincesoron. 
 
Ez a beruházás, azt gondolom mindannyiunk érdekét 
szolgálja. 
 
Reményeink szerint 2014. augusztusában, a mindkét pin-
cesorunkon ütemezve elvégzett munka végén, színvona-
las infrastruktúrával és még vonzóbb környezetben fo-
gadhatjuk vendégeinket. 
 
De addig sok munka vár ránk, hiszen előttünk van a 
Kőporosi pincesoron a vis maior helyzet kezelése, ami 
volumenében kisebb ugyan, de annál összetettebb feladat 
lesz. 
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 Az a célunk, hogy Hercegkút felkerüljön arra térképre, 
ahol neki helye van. 
A boros fesztiválok, rendezvények, amelyeket az utóbbi 
időben tartottunk, már mind-mind a felkészülés céljait 
szolgálták. Ugyan úgy, mint azok az előadások, konzul-
tációk, amelyeket e témában tartottunk. És nem titkol-
tan azok a tanfolyamok, amelyek már most folynak, 
vagy napokon belül elindulnak, valamint azok is, ame-
lyet előkészítettünk, mint például a 28 főre tervezett 
borturizmus képzés. Ezeket már mind azért szervezzük, 
hogy Hercegkút közössége az érdeklődő hercegkúti csa-
ládok, borászok képesek legyenek a turizmus e jeles ágát 
megfelelő színvonalon gyakorolni és nem utolsó sorban 
hasznot is termelni belőle. 
 
Tisztelt ünneplő közösség! 
Valósítsuk meg közösen azt az álmot, ami ma már lehet, 
hogy több mint egy álom. 
A beruházás töltse be azt a szerepet, amit szántunk neki. 
Legyen Hercegkút közösségének gyarapodására, a haza-
látogatók büszkeségére, a hozzánk érkezők örömére. 
Szolgálja utódainkat is. 
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel!” 

 
Az alapkő behelyezése előtt  dr. Hörcsik Richárd  or-
szággyűlési képviselő úr osztotta meg a jelenlévőkkel 
ünnepi gondolatait.   
Az  alapkő megszentelését  Szabó Attila káplán végezte 
el és a hívekkel együtt imádkozott a beruházás eredmé-
nyes lebonyolításáért. 
 
Az alapkövet ezután  dr. Stumpf István alkotmánybíró, 
dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és  Rák Jó-
zsef helyezte el a Gombos-hegyi pincesoron.  
 
Az ünnepség hivatalos részének zárásaként  dr. Stumpf 
István alkotmánybíró  méltatta az esemény jelentőségét.  
Az egybegyűltek a helyszínen együtt koccintottak a be-
ruházás sikerére, majd a meghívott vendégek a Művelő-
dési Házban állófogadáson vettek részt és még hosszú 
órákon keresztül beszélgettek Tokaj-Hegyalja, Herceg-
kút jövőjéről.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 
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2013. április 17-i képviselő-testületi ülés 
2013. április 17-én megtartott ülésén  a képviselő-
testület 11 napirendi pontot tárgyalt:   
1./Hercegkút Község Önkormányzat 2012. évi költség-
vetéséről szóló rendelet módosítása 
2./ Hercegkút Község Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
3./ Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás összefog-
laló éves jelentése a belső ellenőrzés 2012. évi tevékeny-
ségéről 
4./ Hercegkút Község Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetési koncepciója 
5./ Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda intéz-
ményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 
6./ B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sá-
toraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jelentése 
7./  Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér 2012. évi munkájáról és munkaterv 2013. évre 
8./  Freundschaft Vegyeskórus Egyesület tevékenységé-
ről tájékoztatás 
9./  Heimat Néptánc Egyesület tevékenységéről tájé-
koztatás  
10./ Zenemplén – Zenével a Zempléni Kultúráért 
Egyesület tevékenységéről tájékoztatás 
11./ Egyebek 
 
Az első két – 2012. évi gazdálkodást érintő -  napirendi 
pontot összevontan tárgyalták a képviselők. Szóbeli 
kiegészítésként elhangzott az előirányzatok módosításá-
hoz kapcsolódóan, hogy az elmúlt év utolsó hónapján 
megérkezett pályázati támogatások - Közbiztonságot 
növelő pályázat,  a Munkaügyi Központon keresztül 
„Bio- és megújuló energia fejlesztése” célra nyert támo-
gatás,  az ÖNHIKI támogatás – jelentős bevételi elő-
irányzat emelést eredményeztek.   
 Jelentősen emelte a bevételi előirányzatot a HUSK 
1.3.1  - Határon átnyúló pályázat hazai forrása is, mely 
december hónapban érkezett meg az önkormányzat 
devizaszámlájára..  Az  adósságkonszolidációnak kö-
szönhetően az önkormányzat folyószámla hitel nélkül 
zárta az elmúlt évet és a beruházásokhoz igénybe vett  
hosszúlejáratú hitelek törlesztése is megtörtént. 
A zárszámadás adatait áttekintve a képviselő-testület 
megállapította, hogy a  246.290 eFt bevételi, 175.755 
eFt a kiadási főösszeg egy jelentős összegű pénzmarad-
ványt takar, ennek köszönhetően biztonságos gazdálko-
dási körülményekkel kezdhette az önkormányzat a 
2013. évet.  
Az előirányzat-módosításról és a zárszámadásról szóló 
rendeletet egyhangú szavazattal fogadta el a képviselő-
testület.  

Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás összefogla-
ló éves jelentése a belső ellenőrzés 2012. évi tevékeny-
ségéről 
E napirendhez kiadott részletes szöveges előterjesztés 
szóbeli kiegészítéseként a jegyző elmondta, hogy 
Hercegkútat érintően három ellenőrzés volt tervezve, eb-
ből egy teljesült a belső ellenőr leterheltsége miatt.  Tájé-
koztatás hangzott el arról, hogy a belső ellenőrzés az ál-
lamháztartási törvény szerint kötelező feladat, amit 2013. 
június 30-ig a kistérségi társuláson keresztül valósul meg. 
 
Hercegkút Község Önkormányzat 2014. évi költség-
vetési koncepciója 
Az előterjesztés az államháztartási törvény hatályos ren-
delkezéseinek megfelelően lett a  képviselő-testület elé 
terjesztve. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 24. §-ában foglaltak szerint  „A jegyző által elké-
szített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncep-
ciót a polgármester   április 30-áig nyújtja be a képvise-
lő-testületnek.”  
Hercegkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendeletének elfogadásakor  figyelembe veendő  irányelve-
ket és szabályozásokat fogalmazta meg koncepciójában  a 
testület.  

 
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda intézmény-
vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
Az előterjesztés  ismertetésekor Rák József polgármester 
elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően  
történik az intézményvezetői álláshely pályáztatása, tekin-
tettel arra, hogy a január 1-től önálló intézménnyé átszer-
vezett óvoda vezetése augusztus 15-ig megbízás alapján 
történik. 
 
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sátor-
aljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jelenté-
se 
A polgármester kiemelte az előterjesztésében, hogy tör-
vény írja elő, hogy a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság pa-
rancsnokának be kell számolnia az egész évi tevékenységé-
ről. A sátoraljaújhelyi kirendeltség az Encsi Igazgatóság-
hoz tartozik, a polgárvédelmet is alárendelték a Tűzoltó-
ságnak.  A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek 
is kiváló a kapcsolata a Tűzoltósággal, amit az elmúlt év 
kivonulásai során is bizonyítottak. A beszámolót a képvi-
selő-testület egyhangú szavazattal elfogadta.   
 
 
 
 

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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Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér 2012. évi munkájáról és munkaterv 2013. évre 

Joósz Antal Művelődési Ház vezető előterjesz-
tését szóban kiegészítve örömmel jelentette be, hogy a  
kiadott anyaghoz képest bővítették az éves  program-
tervet, mert egy létszámmal bővült a közművelődésben 
dolgozók köre  a közfoglalkoztatásnak köszönhetően.  
Megköszönte az önkormányzatnak, hogy a közösségi 
animátori képzést biztosította, amelyen Ringer Csillával 
ketten vehettek részt, az ott tanultakból a munkájuk 
során sokat fogunk  tudni hasznosítani 

 
A képviselők hozzászólásaikban annak a véle-

ménynek adtak hangot, hogy az IKSZT betölti szere-
pét, az összes program a civil egyesületekkel közösen 
kerül megrendezésre,  minden korosztály számára lehe-
tőséget nyújt a szabadidő eltöltésére.  A sok-sok javas-
lat között elhangzott, hogy a  fiataloknak fix helyet kel-
lene biztosítani, hogy ne a pincékbe járjanak, ha talál-
kozni akarnak, továbbá lehetne  a környező hegyekbe 
túrákat is szervezni, régi események felvételeiből vetí-
tést tartani az esti órákban.  

 
Rák József polgármester összegzésként el-

mondta, hogy az elmúlt évben Egerben átadott Köz-
művelődésért Díj méltó minősítése annak, ami Herceg-
kúton folyik, és ennek a színtere a Művelődési Ház. 
Sikerként értékelte a megvalósult IKSZT beruházást, 
hiszen a pályázat működési bevétele megteremti azt a 
lehetőséget, hogy a Művelődési Háznak főállású veze-
tője legyen.  Továbbá az aktív civil szervezeteknek is 
köszönhető, hogy így működik a közművelődés. Hang-
súlyozta, hogy a plusz két fő, Ringer Csilla és Marko-
vics Ádám  az idegenforgalmi közfoglalkoztatási prog-
ramban van felvéve és segítik a Művelődési Ház vezető 
munkáját a kulturális programok szervezésében, továb-
bá feladatuk az idegenforgalommal kapcsolatos  teen-
dők ellátása – a település nevezetességeinek bemutatása 
a Hercegkútra látogató turistáknak. 

 
A napirendhez kapcsolódóan a jegyző tájékoz-

tatást adott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
felé IKSZT működtetésre benyújtott kifizetési kérel-
mekről, a NAKVI által véleményezett éves programter-
vekről.  

 
(Az éves programtervet e lapszámban  közöljük) 

 
 

Freundschaft Vegyeskórus Egyesület tevékenysé-
géről tájékoztatás 
E napirendi pont keretében az Egyesület elnöke, Nádasi 
Bálintné számolt be az egyesület 2012. év működéséről. A 
beszámolót az alábbiakban olvashatják.: 
„Tisztelt Képviselő Testület! 
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület 2012. 
évi munkáját az alábbiak szerint szeretném ismertet-
ni:Egyesületünk taglétszáma jelenleg: 41 fő. 2011. novem-
berben  az alapszabályunk bővítésre került és a nyugdíjas 
klub tagjaival bővült a létszámunk. 
Bevételeink  tagdíj bevételből, a SZJA felajánlásból a ma-
gánszemély támogatásából, kamat bevételből és pohártar-
tók értékesítéséből  áll.Kiadásaink között: személyi jellegű 
kiadás, anyagköltség, irodaszer, bank és posta költségek 
merült fel. 
 Egyesületünk a 2012. évet is vízkereszt után, minden va-
sárnap kóruspróbával indította új magyar és német kórus-
művek/dalok tanulásával, a régiek ismétlésével.  
Fellépéseink az alábbiak szerint alakultak: 
2012. január 12-én a templomkertben a doni ütközet 69. 
évfordulójára tartott megemlékezésen a már ismert kato-
nadalokat énekelte el a kórus. 
 
2012. február 14-én  a  Farsangi mulatság keretében lett 
megtartva a „Kreativitás, hagyomány és közösség” 
TÁMOP pályázat záró rendezvénye. A kórus tagjai mű-
sorral,  az Egyesület   keretein belül működő nyugdíjas 
klub tagjai pedig a hagyományokhoz híven  a farsangi fánk 
megsütésével vettek a részt a „farsang farka” mulatságon.  
2012. április hónapban a húsvéti ünnepekre készülve elő-
adtuk a virágvasárnapi és a nagypénteki passiót. 
 
2012 május 26.-án megrendezésre kerülő a Helyi értékek 
és örökség  Leader pályázat rendezvényen, a kulturális 
szereplésen túl a már megszokott rutinnal segítettük a 
program vendéglátás részének lebonyolítását is. 
Első alkalommal erre a rendezvényre a nyugdíjas tagjaink 
pohártartót készítettek Hercegkút felirattal, alatta a jelleg-
zetes pince motívumokkal.  
 
A pohártartók egy részét felajánlottuk a meghívott vendé-
gek részre ajándéknak, a nagyobb részét nagy sikerrel érté-
kesíteni tudtuk, amiből az Egyesületnek bevétele keletke-
zet. 
Célunk,  a hasonló rendezvényre továbbra is  biztosítani a 
pohártartókat, hiszen ezzel  a vendégek és a vásárlók is 
Hercegkúti emléket vihetnek magukkal. 
Május 27.-én megünnepeltük a hősök napját, ahol az alka-
lomhoz illő énekkel tisztelegtünk a hősök emléke előtt. 
 
2012 május 26.-án megrendezésre kerülő a Helyi értékek 
és örökség  Leader pályázat rendezvényen, a kulturális 
szereplésen túl a már megszokott rutinnal segítettük a 
program vendéglátás részének lebonyolítását is. 
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Heimat Néptánc Egyesület tevékenységéről tájé-
koztatás 
Stumpf András, az Egyesület elnöke az alábbiak szerint 
számolt be az előző évi tevékenységükről:  
 
„A 2012. év az átmenet éve volt. Viszonylag fix létszám-
ból és  aktív tagságból áll az egyesület. Az éven egy fiatal 
csoport jött létre, akikre mindig lehet számítani. 2012-
ben 12 helyen jártunk, ezek között Lengyelország is volt. 
Nagyobb fellépéseink Erdőbényén a Magita hotelben 
voltunk március 8-án, áprilisban volt a locsolóbál, július-
ban Rimanovban voltunk. Május 20-án a Hercegkút érté-
keinek bemutatása rendezvényén vettünk részt. Június-
ban lakodalmak voltak, illetve 20-án alakulásunk 10 éves 
évfordulóján egy órás műsort adtunk. Gávavencsellőn 
voltunk és az évben is visszavárnak. Augusztusban a 
Komlóska Napján, illetve Hercegkúton a pincefesztivá-
lon is részt vettünk. Szeptemberben Rátkán léptünk fel 
és a szüretvégi vigasságokon is szerepeltünk. Mindenhol 
a hagyományok átadása mellett a fiatalos lendületet is 
próbáltuk átadni. 2013-ban két helyszínen a locsolóbálon 
és a vadászbálon voltunk.  
 
Szeretném megköszöni az önkormányzatnak, hogy a 
helyet biztosította a próbákhoz, valamint a könyvelést és 
a fellépésekre utazás finanszírozását. A német-magyar 
fesztiválra kaptunk felkérést, de erről még nem döntöt-
tünk. Augusztusban lakodalmak lesznek, amire műsorral 
készülünk. A hercegkúti rendezvényeken mind műsorral 
és segítségünkkel próbálunk segíteni. Nagy pénzmozgás 
nem volt, csak az oktatóknak próbáltuk honorálni a 
munkájukat, ezúton is megköszönöm az oktató tevé-
kenységüket és a önfeláldozó munkájukat.!” 
 
A képviselők megköszönték mindkét  egyesület elnöké-
nek és tagjainak a tevékenységét, azt hogy ott vannak  
minden rendezvényen és méltóképpen képviselik 
Hercegkútat. 
 

Első alkalommal erre a rendezvényre a nyugdíjas tagjaink 
pohártartót készítettek Hercegkút felirattal, alatta a jel-
legzetes pince motívumokkal.  
A pohártartók egy részét felajánlottuk a meghívott ven-
dégek részre ajándéknak, a nagyobb részét nagy sikerrel 
értékesíteni tudtuk, amiből az Egyesületnek bevétele ke-
letkezet. 
Célunk,  a hasonló rendezvényre továbbra is  biztosítani 
a pohártartókat, hiszen ezzel  a vendégek és a vásárlók is 
Hercegkúti emléket vihetnek magukkal. 
Május 27.-én megünnepeltük a hősök napját, ahol az 
alkalomhoz illő énekkel tisztelegtünk a hősök emléke 
előtt 
 
A Hercegkúti Napok augusztus 17-18. rendezvénysoro-
zaton a többi hagyományőrző csoporttal együtt mi is 
kivettük a részünket a kulturális programban és segítet-
tük a rendezvény lebonyolítását.  
Ezen a rendezvényen is nagy sikerrel árultuk a pohártar-
tókat. 
Nyugdíjas tagjaink augusztus közepén kassai utazást 
szerveztek ezt szerény mértékben támogatni tudtuk, kifi-
zettük a résztvevők utazásbiztosítását.  
 Október 27.-én a Szüret végi vigasság rendezvényen 
asszonyaink segítettek a konyhai előkészületeknél, a kó-
rus szüreti dalcsokrot adott elő a délutáni fellépésen. 
November végén nyugdíjas tagjaink elkezdték a karácso-
nyi ajándékok készítését az óvodások  részére,  amiért 
cserébe egy szép műsort adtak elő az óvodások.  
Az ajándékok készítésével kapcsolatos kiadásokat az 
Egyesület fedezte. 
2012. december 23-án a mindenki karácsonyfája alatt a 
kórus karácsonyi énekeket énekelt. Erre az alkalomra 
megszerveztük a sütemény és  mézeskalács sütést, amivel 
a  résztvevőket kínáltuk meg. 
Úgy gondolom ismét egy tartalmas évet zárhattunk. 
Megköszönöm Karnagyúrnak és a kórustagoknak egész 
éves munkájukat. 
Köszönettel tartozom  az Önkormányzatnak, hogy lehe-
tőséget biztosított a művelődési házban vasárnap estén-
ként megtartandó próbák helyszínéért   
Megköszönöm  azoknak a személyeknek a támogatását, 
akik a személyi jövedelemadó 1 %-át  ajánlották fel az 
Egyesületnek. 
Ismét  elmondhatom, hogy 2012. évben az elmúlt évek-
hez hasonlóan, töretlen lelkesedéssel tettük a dolgunkat, 
amit a későbbiekben is meg kell őrizni. 
2013-ban is az alapszabályban meghatározott feladatain-
kat szeretnénk teljesíteni,  bevételi forrásainkat különbö-
ző megvalósítható javaslatokkal bővíteni, pályázati lehe-
tőségeket kihasználni. 
Örömmel vesszük továbbra is az önkormányzatok bár-
milyen kulturális rendezvényhez kapcsolódó felkérését, 
minden helyi rendezvényen szívesen segítünk, a nem 
helyi rendezvényeken  pedig méltóan képviseljük közsé-
günket.” 
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Zenemplén – Zenével a Zempléni Kultúráért Egye-
sület tevékenységéről tájékoztatás 
Markovics Ádám egyesületi elnök beszámolóját érdek-
lődéssel hallgatták meg a jelenlévők.: 
„Beszámoló a Zenemplén Egyesület munkájáról 2012-es 
évben 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző asszony,  
Tisztelt Képviselő-testület! 
Egyesületünk 2012-ben a fennállásának 3 éves évfordu-
lóját ünnepelhette. A korábbi években megszokottaknak 
megfelelően működött civil szervezetünk. Tagjaink szá-
ma jelenleg 15 fő. 
A tavalyi évben a saját szervezésű rendezvények mellett 
részt vettünk más civil szervezetek és önkormányzati 
rendezvényeken. 
Úgy gondolom, minden esetben egy sikeres programban 
tudtunk részt venni, kezdve az augusztusi bornapoktól, a 
gyerek és családi napig, illetve egyéb kulturális rendezvé-
nyen.  
A tavalyi évben ismét megrendezésre került a 
Zenemplén Fesztivál, immáron hetedik alkalommal. Az 
eddigi megszokott módon, nyugodt körülmények között 
zajlott le az esemény. Sajnos a napjainkban uralkodó bi-
zonytalanságok tavaly erősen rányomták a bélyegét a 
látogatottságra, azonban panaszra így sem lehetett 
okunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkor-
mányzat és a közreműködő civil szervezetek, önkéntesek 
segítségét. Bízom benne, hogy ez a hagyomány folytató-
dik még hosszú éveken keresztül. 
Egyesületünk kultúrmisszióját egy új érdekességgel pró-
báltuk bővíteni. Ennek keretében fiataloknak biztosítot-
tunk könnyűzenei tanulási lehetőséget ingyenes formá-
ban. 
Ezt az idei évben, egy szervezettebb formában szeret-
nénk továbbvinni. 

2013-ban célunk tehát továbbra is az eddigi úton való 
továbbhaladás. Fontosnak tartjuk a helyi közösséggel, 
civil szervezetekkel, Önkormányzattal az eddigi kitűnő 
partnerkapcsolat, kommunikáció és együttműködés foly-
tatását. 
Az idei évben is képviselni fogjuk magunkat a helyi ren-
dezvényeken, segítségünkre minden esetben lehet számí-
tani. 
Természetesen a fesztivál sem áll meg, az idei évben júli-
us 4-5-6-án kívánjuk megrendezni a Sportpályán. Ennek 
szervezése folyamatban van! Új színfoltja lesz a rendez-
vénynek a német testvértelepülésről érkező One Inch 
Man zenekar fellépése, amivel reméljük egy újabb kap-
csolati ágat tudunk megvetni és hagyománnyá tenni. Kö-
szönöm a figyelmet!” 
Rák Józef polgármester véleményében úgy fogalmazott, 
hogy a Zenemplén Egyesület programjai színesítik Her-
cegkút életét. Örömét fejezte ki, hogy bekapcsolódnak  
Hercegkút közösségi életébe és hogy az idei Zenemplén 
fesztiválra Obersulmból, a német testvértelepülésről is 
jön zenekar fellépni. 
 
Egyebek  
Matisz Gyuláné a Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Óvoda alapdokumentumait – Szervezeti és Működési  
Szabályzatot, Házirendet – terjesztette a képviselő-
testület elé.  
 
A január 1-jén bekövetkezett szervezeti változások és 
jogszabályi változások indokolták ezen dokumentumok 
aktualizálását. Ezen előterjesztést előzetesen a nemzeti-
ségi önkormányzat is véleményezte és elfogadásra java-
solta a fenntartónak.  
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A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy megha-
tározza a Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Óvoda, mint közoktatási intézmény működés belső és 
külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseit, amelyeket 
a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
 
Célja: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a 
gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és a 
pedagógusok közötti kapcsolat erősítése.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megis-
merése, megtartása, feladata és kötelessége az intézmény 
vezetőjének, pedagógusainak és egyéb alkalmazottainak. 
Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó 
helyi szabályok: 

Alapító okirat 
Helyi Nevelési Program 
Intézmény Minőség Irányítási Program 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
/Belső szabályzatok, óvodavezetői utasítások./ 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alapító okirattal, 
az óvodai házirenddel összhangban, a törvény előírásai-
nak megfelelően készült. 
 
Az SZMSZ kiterjedési köre:  

az óvodába és bölcsődébe járó gyermekközösség, 
a gyermekek szülei, törvényes képviselői, 
a nevelőtestület, 
intézményvezető, intézményvezető helyettes, 
nevelő-oktató munkát segítők, 
egyéb munkakörbe dolgozók. 
 

SZMSZ nyilvánossága: Szülői értekezleten, vezető irodá-
ban megbeszélt időpontban megtekinthető. 
 
Az SZMSZ hatályba lépése: a jóváhagyás napján lép élet-
be és határozatlan időre szól.  
 
Az óvoda megbízott vezetője kérte a  Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnök asszonyának az SZMSZ jóváha-
gyásához egyetértését, valamint az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének jóváhagyását, elfogadását. 
A képviselő-testület az Alapdokumentumokat egyhangú 
szavazattal elfogadta.  

 A Zempléni Vízmű Kft-vel kötendő vagyonkezelési 
szerződés - tervezetét  a képviselő-testület tagjai elfo-
gadásra javasolták.  

 Rák József polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet arról, hogy a  vis maior pályázat engedélye-
zési és a kiviteli tervei elkészültek, az engedélyezési 
eljárást követően megkezdődhet a beruházás közbe-
szerzése 

 A polgármester beszámolt arról, hogy a start mező-
gazdasági programból lehet eszközöket és traktort 
vásárolni,   Kecskeméten hirdetnek egy olyan trak-
tort, amely  üzembe helyezéssel, szállítással együtt 
belefér a rendelkezésre álló keretösszegbe 

 Tájékoztatást adott arról, hogy megbízási szerződést 
kötött egy vállalkozóval a munkavédelmi és tűzvédel-
mi tevékenységek ellátására .  

 
Az előző ülés óta történt intézkedésekről között a pol-
gármester többek között szólt az alábbiakról: 

 Március 1-től beindult a Start közfoglalkoztatás, öt 
különböző területen., több mint 40 fővel 

 Elkezdődött a Start program keretében a fűtéskor-
szerűsítés., kazánhelyiség kialakítása 

 Az iskola tetőszerkezet felújítása elkészült.  

 Nyilvánosságra kerültek a népszámlálási adatok,  
Hercegkúton 362-en vallották magukat német nem-
zetiségűnek. 

 a Bodrogmenti Vízgazdálkodási Társulás adott enge-
délyt a Hotyka patak medertisztítására.  

 Március 27-én Leader tájékoztató volt a Művelődési 
Házban. 

 Március 3l-én húsvétvasárnap tartottuk a Locsoló-
bált. 

 Ugyanezen a napon felverte a település csendjét egy 
kvados csoport, akik kárt okoztak a településen. 

 Április 4-én Aros János polgármester úr vendégei 
jártak Hercegkúton, akik egy bajor vendég csoport 
látogatását készítették elő. 

 Április 8-án indult a fűtéskorszerűsítés beruházás 

 Április 11-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. 

 Hercegkút Község Önkormányzatát megkereste a 
Leader Akciócsoport egy pályázati lehetőséggel,  
energiaudvart lehet ennek keretében Hercegkútra 
telepíteni,  10 mFt beruházási összköltséggel 

 Kéri Erzsébet személyében a Sárospataki Tanítókép-
ző Főiskola kereste a kapcsolatot Hercegkút Önkor-
mányzatával és intézményeivel  

 Április 12-én Lengyel vendégek érkeztek Rymanów-
ból az alpolgármester vezetésével  

 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző 
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Január 12.            Megemlékezés a Doni áldozatokról 

Január 26.            Farsangi fánksütés 

Február 8.            Iskolai farsang 

Február 23.          Fáziskésés disco 

Március 8.            Nőnap 

Március 26.          Iskolai játszóház 

Március 28.          Asztalitenisz verseny 

Március 31.          Húsvéti bál 

Április 27.            Tájházak napja 

Május 5.               Anyák napja 

Május 26.             Hősök vasárnapja 

Június                    Gyermek és ifjúsági nap 

Július 5. 6. 7.        Zenemplén fesztivál 

Augusztus             Családi nap 

Augusztus 17.18.  Zempléni fesztivál 

                              Pincefesztivál rendezvényei 

Október                 Szüretvégi mulatság 

November             Nyugdíjas találkozó 

December 6.          Mikulás-járás 

December              Adventi játszóház 

                               Karácsonyvárás 

                               Betlehem 

Rendezvényterv 2013-ra és az IKSZT  rendezvénytervezete 2013 első félévére 

 

PINGPONG VERSENY Hercegkúton a  Művelődési Házban 
 

2013. március 28-án pingpong verseny volt a Művelődési 
Házban. A versenyen résztvevők összemérhették egymás 
között pingpong tudásukat és egy kellemes délután tölt-
hettek el az IKSZT-ban. 

 
I. helyzett: Pandák Tibor 
II. helyeztt: Ringer Zoltán 
III. helyezett: Götz Máté 

 
Gratulálunk a győzteseknek!  

 2013 I. félév 
 
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működteté-

séhez 
  

2013-01-18    Borászati termékek jelölése 
2013-02-13    Falugazdász fogadóóra 
2013-03-13    MVH – támogatási lehetőségek 
2013-04-10    Támogatási lehetőségek 
2013-05-22    Őstermelői igazolványok 
2013-06-12    Szőlőművelés és permetezés 
 
 
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúság-
fejlesztési folyamatok generálása és folyamatok 
nyomon követése, ifjúsági információs pont mű-
ködtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és 

részvételének támogatás, ifjúsági információs pult 
működtetése 

 
2013-01-19     Mini 4tusa 
2013-02-02     Videódiszkó 
2013-03-14     Irodalmi versmondó verseny március 15-
höz kötődően 
2013-04-08     Húsvéti játszóház 
2013-05-26     Gyerek nap 
2013-06-09     Zempléni tájak megismerése 
 

Közművelődési programok szervezése 
2013-01-12     Film klub 
2013-02-09     Farsangi bál 
2013-03-31     Hagyományőrző húsvéti locsolóbál 
2013-04-10     Mozi látogatás 
2013-05-18     Zenebarát klub 
2013-06-22     Néptánc bemutató 
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Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzáju-
tásának elősegítése. 

2013-02-25     Megtakarítási lehetőségek 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 65. § (2) pontjában meghatározott nyilvános 
könyvtár működtetése vagy mozgókönyvtári ellátás 
biztosítása vagy – kizárólag abban az abban az eset-
ben, ha a településen, az IKSZT megvalósulása hely-
színétől eltérő helyszínen a nyilvános könyvtári vagy 
mozgókönyvtári ellátás elérhető – olvasósarok mű-

ködtetése 
2013-02-24      Diák konferencia 
2013-03-11      Könyvtárhasználat 
 
Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan 

vagy teleházban vagy e-Magyarország ponton 
(közösségi információs hozzáférési ponton) 

2013-05 Számítógépes tanfolyam 
2013-06 Számítógépes tanfolyam 

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamat-
követése – Már működő helyi civil szervezetek, illetve 
nem formális közösségek számára, a működésükkel 
kapcsolatos programok megvalósítása, amely lehet 

előadás, képzés, tanfolyam, tréning vagy tanácsadás 
2013-04-20     A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultú-
ráért  Egyesület 
 

A gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatá-
sát, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti sza-

badidős, fejlesztő programok megvalósítása 
2013- 01-08    Kézműves foglalkozások 
2013-01-16     Mozgásfejlesztés 
2013-02-06     Farsangi álarcok, jelmezek készítése 
2013-02-05     Farsangi mulatság 
2013-03-06     Mesedélelőtt 
2013-03-19     Mesék, mondókák, versek tanulása a tavasz-
ról 
2013-04-04     Játék építőkockákkal 
2013-04-16     Kézműves foglalkozások 
2013-05-08     Körjátékok tanulása 
2013-05-15     Baba torna - labdajátékok 
2013-06-05     Aszfaltrajz 
2013-06-20     Memória játékok 
2013-06-26     Kézműves foglalkozások 
 

Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
2013-03-20      Véradás 
2013-06-20      Egészségügyi előadás (Mit rejtenek 
élelmiszereink?) 
 

Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) 
 információs pont kialakítása 

2013-02-22      Tudnivalók a munkanélküli ellátásról 
2013-05-14      Jogszabályok ismertetése a közmunkával 
kapcsolatosan 

Joósz Antal  Művelődési Ház vezető 

Fűzér hősei film bemutatója 
Hercegkúton 

A füzéri hősökről készített dokumentumfilmet a Fűzéri 
Hadtörténeti és Helytörténeti Kör. 1944 decemberében e 
településen is átvonult a front. A  Fűzéren 1944. decem-
ber 18-án hősi halált halt három magyar katona egyike 
hercegkúti volt. Ők hárman a temetőben kialakított golyó-
szóró állásból próbálták meg védeni a visszavonuló társai-
kat, ám a túlerő legyőzte őket. Magyar Lajos szakaszveze-
tő és Jámbor Lajos őrvezetők, ifj. Espák Márton honvéd  
emlékére a fűzéri temetőben emlékkövet emeltek néhány 
évvel ezelőtt. A helytörténeti kör kezdeményezésére pedig 
az  elmúlt év decemberében filmet  forgattak az esemé-
nyeket korhű öltözetben megörökítve.  
Hercegkúton a Művelődési Házban 2013. március 9-én 
szombaton este vetítették le a filmet az érdeklődőknek. A 
hősi halált halt Espák Márton leszármazottai és sok hely-

beli vett részt az eseményen, a hagyományőrző helytörté-
neti kar vezetőivel együtt s elevenítették fel  ezeket az 
eseményeket. 
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Április 12-én, pénteken került sor Sátoraljaújhely-
ben  a német nemzetiségi versmondó verseny megyei 
fordulójára. Iskolánkat 12 tanuló képviselte, két kate-
góriában. Nagyon erős volt a mezőny, igazán színvo-
nalas produkciókat láthattunk és hallhattunk. 

A gimnáziumi tanárokból álló zsűri –hosszas gondol-
kodás után- meghozta  a döntést, így a következő 
eredmények születtek: 

I. kategória / 1-2.osztály/ 
  1.Hünlich Hédi 2. o. – ő képviseli iskolánkat a 
májusban, Budapesten megrendezésre kerülő orszá-
gos versmondó versenyen 
  3. Beidek Borka 1.o. 
 
II.kategória / 3-4.osztály/ 
  2. Hünlich Emma 4. o. 
  4. Rák Eszter, Jaskó Emma 4. o. 
Szívből gratulálunk nyerteseinknek! 

 
 

Április 19-én  második alkalommal vettünk részt 
Rakamazon, a 9. alkalommal megrendezésre került 
idegen nyelvű Drámafesztiválon. A rendezvény 
seregszemléje a hazánkban idegen nyelvet tanuló 
színjátszó gyerekeknek. Az előadások négy nyel-
ven: angolul, németül, franciául és olaszul kerültek 
bemutatásra. Az óvodásoktól a középiskolásokig 
terjedt a résztvevők skálája, s ennek megfelelőek 
voltak az előadott darabok is. Mesejátéktól a drá-
máig minden műfaj képviseltette magát. Ez a fesz-
tivál nagy népszerűségnek örvend, hiszen az ország 
távolabbi részeiből is jönnek a résztvevők, így idén 
már két napig tartott az előadások bemutatása. 
 
A mi iskolánkat a negyedik osztály képviselte. Idén 
szintén egy német nyelven előadott mesejátékot 
mutattunk be, mely egy makacs kismacska viszon-
tagságos kalandjairól szól. 
 
A gyerekek színvonalas előadása nagy sikert ara-
tott, mind a közönség, mind a zsűri körében. Rák 
Eszter idén is elnyerte a legjobb női főszereplő 
díját, a csoport pedig a legszebb jelmez és díszlet, 
valamint a legmesésebb színdarab címet. Ebben a 
sikerben fontos szerepe volt Mudróczkiné Rátkai 
Zsuzsának, aki a szépséges jelmezeket és díszlete-
ket készítette. Ezúton is köszönet érte! 
 
A gyerekek sikerélményben és ajándékokban gaz-
dagon tértek haza. Reményeink szerint a követke-
ző években is hasonlóan eredményesen vehetünk 
részt ezen a számunkra fontos megmérettetésen. 

Suli-☼tár 
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Április 23-án a hercegkúti iskolások idén is csatla-
koztak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos 
szemétszedési kampányához.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalom-
mal hirdette meg szemétgyűjtő akcióját a kezelésé-
ben lévő 30 ezer kilométeres közúthálózat és kör-
nyezetének megtisztítására a Föld Napjához kapcso-
lódóan. A mozgalom mára hazánk egyik legtöbb 
önkéntest megmozgató környezetvédelmi akciójává 
nőtte ki magát, 2013-ban 60 ezren kapcsolódtak a 
felhíváshoz. A közútkezelő minden csatlakozó szá-
mára kesztyűket és zsákokat biztosított ezúttal is, 
illetve ők gondoskodnak az összegyűjtött hulladék 
elszállításáról is. Az eddigi szemétgyűjtési akciók 
sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az idei-
vel együtt 9 alkalommal összesen mintegy 390 ezer 
önkéntes több mint 60 ezer köbméternyi szemetet 
gyűjtött össze országszerte. 
 
Hercegkúton évek óta hagyomány, hogy a Föld 
Napján szemétszedést hirdetünk az iskola környé-
két, illetve a települést évről-évre kitakarítjuk. Üve-
get, sörös dobozokat, használt autógumikat és mű-
anyag flakonokat, csikkeket gyűjtöttünk össze. A 
szemétszedés közben a diákok megtapasztalhatják, 
hogy mennyire felelőtlenek az emberek, mennyi 
mindent dobnak ki, s így várhatóan jobban fognak 
ügyelni környezetükre. 
 
A közútkezelő országos programjához már több 
alkalommal csatlakoztunk, és nagyon aktívak voltak 
ezúttal is a gyerekek. Az ilyen akciókkal motiválni 
tudjuk a diákjainkat arra is, hogy ők maguk ne sze-
meteljenek. 

                                           tanítók 

 

2011. JANUÁR 1-TŐL  A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE! 
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 

RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 
HÉTFŐ    12.00 -  13.30    13.30 - 15.30 
KEDD    13.30 - 15.00    12.00 - 13.30 
SZERDA     8.00 -  9.30    9.30 - 11.30  

                          CSÜTÖRTÖK             11.00 - 13.00            13.00 - 15.00 
                          PÉNTEK           10.00 - 12.00            12.00 -  13.30 

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 
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A gyermekek óvodai nevelésében fontos szerepet 
tölt be a népi és a német nemzetiségi kultúra megis-
mertetése. A népi szokások, a hagyományok élteté-
se, átörökítése kiemelt jelentőségű feladatunk. A 
gyerekek ének-zenei nevelése során a tánclépések 
gyakorlása a ritmikus mozgás is helyet kap a min-
dennapokban. 
Az utóbbi hetekben elkezdődött a felkészülés a Rát-
kai Gyermek-tánctalálkozóra. A gyerekek vidáman, 
jókedvvel énekeltek és közben gyakorolták a tánclé-
péseket, forgásokat, és már nagyon várták az utazás 
napját. 
Április 18-án korábban érkeztek a középső – nagy-
csoportos korú gyerekek az óvodába. Az óvónénik, 
dadusnénik segítségével népviseleti ruhába öltözve, 
kicsinosítva szálltak fel az autóbuszra. Az utazás jó 
hangulatban beszélgetéssel telt, többen arról beszél-
tek, hogy ők is gyakran utaznak szüleikkel ezen a 
főúton. 
Nagy szeretettel fogadtak bennünket Rátkán a 
Gyermekkert Napköziotthonos Óvodában. Rövid 
vendégeskedés után a Művelődési Házba mentünk, 
ahol az ülőhelyeket a közönség és a többi csoport 
már elfoglalta. Másodiként léptünk fel magyarorszá-
gi német táncprogramunkkal (Ich seh dich; 
Florischita; Der Schuster). Nagy tapsot kaptunk és 
sok dicsérő szót. Sokat köszönhetünk a 
tangóharmónika kíséretnek, hiszen az élőzene és az 
ének együtt még szebbé, élvezhetőbbé teszi a táncos 
előadást.  
A gyermektánctalálkozón 6 óvodának „nebulói” 
mutatták be műsorukat. A rendezvény végén elis-
merő szavak mellett emléklapot adott át az óvoda 
vezetője. 

A megérdemelt jutalom ezután következett, zenés 
bábjátékot nézhettek meg a gyerekek Lusta mókus 
címmel a Nyíregyházi Bábszínház előadásában. 
„Szájtátva” figyelték a nagyon tanulságos mesét és 
sokat tapsoltak a vicces fordulatokon.  
 
Megköszöntük a szíves vendéglátást buszra ültünk a 
sok élménytől kicsit elfáradva hazaindultunk. 
 
A gyerekek számára sokat jelentenek az ilyen jellegű 
rendezvények, találkozások, ahol figyelemmel kísér-
hetik más óvodából jött kortársaik műsorát, népvi-
seletét, magatartását. Megtapasztalják a kultúrák 
sokféleségét, szélesedik látókörük, nyitottabbá vál-
nak a világra. 
 
Szeretném megköszöni Joósz Antalnak, Braun Ba-
lázsnak, hogy „zenélésükkel” sikerünkhöz hozzájá-
rultak, valamint az Önkormányzatnak, hogy az uta-
zási lehetőséget biztosította számunkra. 

       Óvónők 

Óvodások tánctalálkozója 
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A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma, mint a 
hercegkúti Sváb Tájház fenntartója februárnban 
döntött arról, hogy csatlakozik a Magyarországi Táj-
ház Szövetség hagyományteremtő céllal meghirde-
tett kezdeményezéshez, melyet első ízben  2013. 
április 27-én szombaton tartottak országszerte.  

  
A  rendezvénysorozat keretében, sváb közösségünk 
korabeli tárgyait, emlékeit bemutató tájházunk reg-
gel 10 órától este 6 óráig ingyenesen volt látogatha-
tó.  
 
Az egész napos program célja főként az volt, hogy 
bemutathassuk a Hercegkútra látogatóknak a Sváb 
Tájházat, a sváb gasztronómiát, valamint a helyi ha-
gyományokat.  
 
A Pihenőparkban késő délután megtartott kulturális 
műsor részeként először a kisiskolások mutatták be 
tánctudásukat, ezt követően a Klang Singkapelle 
énekkar előadását láthattuk, akik magyar és német 
feldolgozásokkal is készültek. 

 

Tavaszköszöntő Hercegkúton a Tájházak Napján 

 Ezután a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület ör-
vendeztette meg a közönséget a műsorával. A prog-
ram zárásaként pedig a Heimat Néptánc Egyesület 
táncosainak fellépését láthattuk, akik szintén nagy 
sikert arattak előadásukkal.  
 
A kulturális műsor után közös szalonnasütéssel kö-
szöntöttük a tavaszt, ezt követően pedig a 
kisfocipálya mellett felállított tábortűzben gyönyör-
ködhettünk, együtt énekelve. 

Ringer Csilla 
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Sporthírek 
 

A ZEMPLÉN Csoport Megye III. osztály 2012/2013. évi  
Labdarúgó bajnokság - tavaszi idény 
 

14. forduló, április 14. Vasárnap 16.30  
Hercegkút – Györgytarló  2:4 
  IFI 8:0 
Matisz Á, Nagy B, Ráski P (Papp D), Rák 
B, Ringer I, Kiss A, Egyed A (Braun Zs), 
Kiss G, Braun N, Horváth Ferenc (Livják 
Á), Sontra T 
Gólszerző: Kiss A (2) 
 
15. forduló,  április 21. Vasárnap 17.00
  
Fűzér – Hercegkút   3:1   IFI 4:1 
Matisz Á, Hoffmann L, Ringer I, Kiss G, Kiss A, Braun N, Pandák T, Egyed A, 
Rák B, Blaskó Sz, Ráski P (Bányai G) 
Gólszerző: Kiss A  
 
16. forduló, április 28. Vasárnap 17.00  
Hercegkút – Alsóberecki  3:2   IFI 3:4 
Bányai G, Hoffmann L, Ringer I (Orosz D), Ráski P, Kiss G, Nagy B (Braun N), 

HÚSVÉTI LOCSOLÓBÁL 2013.03.31. 


