
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2013.  JÚNIUS  HÓ,  14. ÉVFOLYAM  6. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

VI. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál Rátkán 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat hatodik alkalommal rendezte meg 
a Regionális Német Nemzetiségi Fesztivált 2013. június 
1-én. A helyszínt ezúttal Rátka biztosította a német 
nemzetiségi  önkormányzatok kulturális csoportjainak és 
gasztronómiai kínálatának bemutatásához. Az ünnepé-
lyes eseményen  együttműködési megállapodást kötöttek 
a nemzetiségi önkormányzatok arról, hogy közös emlék-
művet állítanak Szerencsen, a második világháborúban 
málenkíj robotra elhurcoltak tiszteletére. 
 
Stumpf Andrásné, a Területi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke az alábbi szavakkal köszöntötte az 
egybegyűlteket.  
 
„Tradition ist eine Laterne, der Dume hält sich an ihr 
fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg.” 
(George Bernard Shaw) 
„A hagyomány egy lámpás, melyhez a buta görcsösen 
ragaszkodik, a bölcsnek pedig utat mutat.” 
 
Tisztelt vendégek! 
Szeretettel köszöntöm Önöket  a VI. Regionális Német 
Nemzetiségi Fesztiválon Rátkán. 
 
Amikor 2008-ban a Megyei Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat kezdeményezésére először került megrendezés-
re a Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál Sajószent-
péteren, célunk volt, hogy hagyományt teremtsünk. A 
rotáció elvét követve, mindig más-más a megyében mű-
ködő német nemzetiségi önkormányzat vállalja fel, hogy 
helyszínt biztosít a programhoz. 
 

2009-ben Károlyfalva, 2010-ben Miskolc, 2011-ben 
Ináncs, 2012-ben Hercegkút és 2013-ban  Rátka Német 
Nemzetiségi Önkormányzata a házigazdája a fesztivál-
nak. A megye német nemzetisége szórványban van csak 
jelen, de a német nemzetiségi kultúra ápolására a hagyo-
mányosnak tekinthető falvakon kívül -  Rátka Károlyfal-
va, Hercegkút -  a többi településen is elindultak a kezde-
ményezések a sváb kultúra felfedezése, ápolása iránt. 
 
A fesztiválnak köszönhetően egyre több tánccsoport, 
kórus mutatja meg a német nemzetiség kultúrájából vett 
táncokat, dalokat, az óvodáskórtól az iskolásokon át 
minden korosztály képviselteti magát. 
Rendezvényünk másik három fontos pillére a gasztronó-
miai utca, ahol ismét kitettek magukért a települések jel-
legzetes sváb ételeikkel (Tunki, Töltöttkáposzta, Paszuly-
tészta, Strudli)– a kézműves bemutatón, a Szendrői kék-
festők munkáiban gyönyörködhetünk – képzőművészeti 
kiállítás az általános iskolában, ahol Stumpfné Hoffmann 
Ildikó és a Sajószentpéteri alkotók munkáiból nyílt tárlat. 
A fesztivál lebonyolításához sikeres pályázatot nyújtott 
be a megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat az Em-
beri Erőforrás Minisztériumához, 300.000 Ft támogatás-
ban részesült a program. 
A fesztivál egyre több műsorral bővül, ismét fellép a 
Sramlikings és a törökbálinti Grossturwallerachte. 
Valamint késő délután a Rátkai Német Kéttannyelvű 
Általános iskola vidám műsorát nézhetjük meg a helyi 
művelődési házban. 
 
Tisztelt Közönség! 
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a fesztivál ünne-
pélyes megnyitóján írjuk alá az együttműködési megálla-
podást a Szerencsen létesülő regionális málenkij robot-
emlékmű megvalósításáért, mely kilenc német nemzetisé-
gi önkormányzat összefogásával jön létre. Köszönetet 
mondok a Rátkai Német nemzetiségi önkormányzat 
szervező munkájáért, polgármester asszonynak, hogy 
biztosította a gasztronómiai utcához a házakat. Minden-
kinek megköszönöm  a munkáját, mellyel hozzájárult a 
mai nap sikeréhez.  
 
Egy sváb népdalt idézek Peter Jekeltől, melyben a svá-
bok származásáról, nehéz paraszti munkájáról, az új haza 
szeretetéről ír és Isten segítségét kéri annak megóvásáért. 
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 Schwäbisches Bauernlied von Peter Jekel 
 
Wir sind ein Bauernstamm, das macht uns stolz, aus 
kerngesunden harten Holz. 
Ist auch an schweren Arbeit reich das Jahr,  
wir preisen, Herr, dich immerdar! 
Was wir auf unserm schönen Ackerland gebaut mit 
schwielenharter Hand, 
ist Gottessegen und des Bauern Zier: 
Herr, wir danken dir dafür! 
Das Ahnenvolk kam her aus deutscher Mark, war 
fleißig, treu und glaubenstark, 
Das sind auch wir am neuen Heimatländ 
Laß, Herr, uns sein der Ahnen wert! 
Verwachsen mit dem Boden, der uns trägt, den Sense, 
Pfug und Hacke pflegt, 
ist unser ganzes Leben unverwandt: 
Herr, Schütze unser Heimatland! 
 
Heinek Ottó úr,  a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke sajnos utolsó pillanatban 
mondta le részvételét, így dr. Stumpf Enikő az Országos 
Német Önkormányzat Regionális Irodájának vezetője-
ként üdvözölte az eseményen résztvevőket. 
 
Az ünnepi köszöntőket követően elhangzott, közeleg a 
70. évfordulója annak, hogy a második világháború vé-
gén Magyarországról, részben német származású civile-
ket hurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba. Sze-
rencs egykoron gyűjtőhelyként szolgált, ahová Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye keleti- és Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye nyugati részéről több ezer embert gyűjtöt-
tek össze és szállítottak vasúton málenkíj robotra. A 
jubileum alkalmából a térség-, valamint a két megye te-
rületi német nemzetiségi önkormányzatai közös, regio-
nális emlékmű létrehozását határozták el, amit Szeren-
csen avatnak fel 2014-ben. Az erről szóló együttműkö-
dési megállapodás a német nemzetiségi önkormányzatok 
elnökei közösen írták alá a rátkai eseményen. 

A kulturális program keretében a hagyományőrző cso-
portok mutatkoztak be a színpadon. Többek között a 
szerencsi óvoda német nyelvet tanuló csoportja is. Fel-
léptek a rátkai óvodások, bemutatkozott Sárospatak Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatának kórusa, a 
sajószentpéteri tánccsoport, valamint Hercegkútról a 
Heimat Néptánc Egyesület, a Klang Singkapelle énekkar 
és a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület.  
 
A rendezvény ideje alatt kiállítást tekinthettek meg a 
vendéek  az általános iskolában, ahol a Hercegkútról  élő 
Stumpf Imréné, valamint a Sajószentpéterről  Csáki Ká-
rolyné, Balláné Veres Aranka, Balla Angéla, Andrássyné 
Palkó Ágnes, Kurth Judit képzőművészeti alkotásait te-
kinthette meg a közönség. 
 

A gasztronómiai utcában valamennyi település nemzeti-
ségi önkormányzata  igyekezett bemutatni a településér 
jellemző gasztronómiai különlegességeket.  
 

A fesztiválra ismét elfogadta a meeghívást a törökbálinti 
lelkes önkéntesekből álló Grossturwalle Achte formáció, 
akik a hétköznapi és ünnepi viseletnek egyaránt ma is 
hordható dirndl (sváb viselet) legújabb kollekcióit mutat-
ták be.  
Ismét egy nagyon tartalmas napot tölthettek együtt a 
Regionális Fesztiválon a  német nemzetiség képviselői. 
     

Stumpf Andrásné elnök 
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 Június 27.-én IKSZT program keretein belül ellátogat-
tunk a Tokaj Kereskedőház Zrt. Szegi Pincéjébe. Láto-
gatásunk során Naár Ferenc fogadott minket, és először 
a feldolgozó üzemet tekintettük meg, ahol részletesen 
bemutatta nekünk a szőlő feldolgozás módját.  
 

Ezt követően mentünk át a pincébe, mely egy öt kilo-
méternyi, 2 emeletes történelmi pincerendszer, melynek 
összterülete majdnem 2 hektár, és 4 földalatti kőporbá-
nyát köt össze, valamint kb. 5000 darab különböző mé-
retű hordó sorakozik benne, melyekben Tokaj hegyaljai 
különlegességeket érlelnek, mint pl. az aszú vagy a sza-
morodni borok. Látogatásunk során végigsétáltunk a 
borospince főbb utcáin, megtekintettük a bormúzeu-
mot, melyben muzeális borok sorakoznak.  
 

Itt olyan különlegességekkel találkozhattunk, mint pél-
dául a '30-as évek elejéről származó Aszú Esszencia, ami 
a jelenlegi forgalmi értéke mellett felbecsülhetetlen esz-
mei értékkel is bír. A programot egy kellemes beszélge-
téssel zártuk, melynek során szőlészeti és borászati is-
meretekhez jutottunk. Reméljük, hogy még sok hasonló 
programon vehetünk részt a jövőben.  

 Ringer Csilla és Markovics Ádám 
 

 

Látogatás a Szegi Pincészetbe az IKSZT szervezésében  
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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 

 Június 5-i képviselő-testületi ülés - LEADER pá-
lyázatok benyújtása 

Hercegkút Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. 
június 5-én tartott ülésén a LEADER pályázatok be-
nyújtásáról határozott. Az előterjesztésben elhangzott, 
hogy a 2013. évi pályázati kiírás alapján a Zempléni Tá-
jak Közgyűlés döntésével a térségben három település-
nek nyílik meg a lehetőség az  ún. Energiaudvar kialakí-
tása célterületre pályázatot benyújtani.  Mintaprojektről 
van szó,  a Bodrogközben Cigánd, Hegyközben Mikó-
háza és Hegyalján Hercegkút nyújthat be ilyen célterü-
letre pályázatot.  Rák József polgármester az ülésen tájé-
koztatta a képviselőket arról, hogy megtörtént a kapcso-
latfelvétel  egy tervezővel, aki az előzetes terveket és 
műszaki leírást már el is készítette.  
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy  az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Alapból a Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló   35/2013.(V.22.) számú VM rendelet szerint  
Hercegkút Község Önkormányzata pályázatot nyújt be 
a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület LEADER 
Helyi Akciócsoport által meghirdetett - Közösségi Ener-
giaudvarok fejlesztése szemléletformálás céljából  - HVS 
intézkedésre. A képviselő-testület egyetért a bruttó 
12.698.000,-Ft összegű fejlesztés szükségességével. Fel-
hatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a pályázat össze-
állítására és benyújtására. 
A másik benyújtató LEADER pályázat rendezvény 
megvalósítását célozta meg, három település együttmű-
ködésében szükséges megvalósítani, az előzetes egyezte-
tés szerint Bodrogolaszi és Komlóska lenne az együtt-
működő település, Hercegkút gesztorságával nyújtanánk 
be. Valamennyi településen 2014-ben megvalósuló ren-
dezvényre nyújtanánk be.  
 
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Alapból a Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló   35/2013.(V.22.) számú VM rendelet szerint  
Hercegkút Község Önkormányzata pályázatot nyújt be 
a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület LEADER 
Helyi Akciócsoport által meghirdetett - A térségi, tele-
pülési identitás, valamint a helyi értékek megőrzése és 
védelme - HVS intézkedésre. A képviselő-testület egyet-
értett azzal, hogy a pályázatot az önkormányzat Bodrog-
olaszi és Komlóska Község Önkormányzatával együtt-
működésben valósítsa meg. Felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzőt a pályázat összeállítására és benyújtásá-
ra. 

 A harmadik LEADER pályázat a  Hercegkúti Világörök-
ségi Pincesorokért Egyesület által volt benyújtható,   egy 
helyi termék feldolgozó – pálinka, lekvárfőző – kisüzem 
megvalósítását célozza 100 %-os támogatás mellett. A 
411/18. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre készül-
tek el a tervek,  a pincesor és a régi pálinkaház közelében, 
ami  nem bérfőzdeként működne, hanem az egyesület 
tagsága használhatná. Továbbá egy közösségi helyiségben 
le lehetne ülni a vendégekkel és látvány pálinkafőzőként 
tudnánk hasznosítani. 
Rák József polgármester előterjesztésében elmondta, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges a tulajdonos 
hozzájáruló nyilatkozata.  
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy Her-
cegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzá-
járul ahhoz, hogy a Hercegkúti Világörökségi Pincesor-
okért Egyesület „Szőlő és gyümölcs főzet,  párlat készítő 
kisüzem létesítése Hercegkúton” célra  LEADER pályá-
zatot nyújtson be a Hercegkút Község Önkormányzat 
tulajdonában lévő Hercegkút 411/18. hrsz ingatlanra és a 
pályázat támogatása esetén a beruházást megvalósítsa.  
 
Június 20-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 
Rendkívüli ülésen tárgyalta a képviselő-testület az önkor-
mányzathoz a Dohánytermék – kiskereskedelmi jogosult-
ságra vonatkozóan érkezett megkeresést, mely  szerint  
Hercegkút településről nem érkezett be pályázat, emiatt 
ideiglenes működtetésre adnak lehetőséget olyan üzlet-
nek, amely korábban is folytatott dohánykereskedelmet. 
Tekintettel arra, hogy a javaslattételre vonatkozóan szem-
pontokat nem határozott meg a megkeresés, a képvsielő-
testület úgy döntött, hogy Hercegkút településen dohány-
kiskereskedelmi tevékenységet jelenleg is folytató mindkét 
kiskereskedelmi egység alkalmas a tevékenység gyakorlá-
sára.  
 

Június 26-i képviselő-testületi ülés  
Az 1. napirendi pont keretében a Gyöngyszem Német 
Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői megbízatásáról döntött 
a képviselő-testület.  A jelenlegi megbízott intézményve-
zető, Matisz Gyuláné a pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség hiányában is-
mételten egy tanévre szólóan kapott megbízást az intéz-
mény vezetésére.  
A 2., 3., 4., napirendi pont keretében a  Sárospataki 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013. 
június 17-i ülésén meghozott határozatok végrehajtása 
érdekében került a képviselő-testület elé. A tanácsülés 
határozatban fogadta el a jelenleg hatályos Társulási Meg-
állapodás módosítását, a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint a belső ellenőrzési együttműködési 
megállapodást.  

mailto:hercegkut@pr.hu
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 A módosított Társulási Megállapodás és SZMSZ hatály-
balépése, valamint az új belső ellenőrzési együttműködési 
megállapodás a tagönkormányzatok képviselő testületei-
nek minősített többséggel hozott határozata alapján tör-
ténik.  
A Társulási Megállapodás és az SZMSZ a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény rendelkezéseinek megfelelően került felülvizsgálatra 
és módosításra.  
 
Lényeges változások a korábbi megállapodáshoz képest: 
- a Társulás elnevezése Sárospatak és Térsége Önkor-
mányzati Társulás névre változik. 
- a Társulás székhelyének címe 3950 Sárospatak, Rákóczi 
út 32.-re változik 
- a tagönkormányzatokat delegált tag képviseli a Társu-
lásban (lehet továbbra is a polgármester). 
- Társulás elnökhelyettesei helyett alelnököket választ a 
Tanács. 
- két bizottság helyett egy (pénzügyi bizottság) működik 
tovább. 
- a korábbi Munkaszervezetre vonatkozó rendelkezések 
törlésre kerültek. 
 
Rák József polgármester előterjesztette az alábbi határo-
zati javaslatok elfogadását: 
- Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  
Megállapodásának módosításáról,  az előterjesztés mel-
léklete szerinti tartalommal. A módosított Társulási meg-
állapodás értelmében tudomásul veszi, hogy a Társulás 
2013. július 1-től Sárospatak és Térsége Önkormányzati 
Társulás néven folytatja működését. 
- A Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás  
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
- Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulással kö-
tendő együttműködési megállapodás a belső ellenőrzési 
feladatok ellátásának módjáról elfogadásáról 
 

Az 5. napirendi pont keretében a jegyző tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fő-
osztálya törvényességi észrevételt tett a képviselő-
testületek által 2012. december 12-én elfogadott, a Kö-
zös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megál-
lapodás két pontjával kapcsolatosan. 
 
Az előterjesztés alapján a képviselő-testülete a Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, az 57/-
2012.(XII.12.) határozatával elfogadott Megállapodást  
módosította. 
 
Az Egyebek keretében döntött a képviselő-testület a 
Zempléni Idegenforgalmi Kft által előterjesztett – 2013. 
július 1-től érvényes – rezsicsökkentés révén mérsékelt 
összegű kéményseprőipari díjakról.  

Az ülésen Rák József polgármester beszámolt a képvise-
lő-testületetnek az előző ülés óta tett intézkedésekről, a 
START Közfoglalkoztatási Program végrehajtásáról.  
 
Tájékoztatás hangzott el a Hercegkúti Gyöngyszem Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola informatikai fejleszté-
se  TIOP-1.2.5-12/1-2012-0013 pályázattal kapcsolat-
ban. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a be-
szerzés megkezdődhet, a képviselő-testület a benyújtott 
árajánlatok alapján a Perilla Bt árajánlatát fogadta el.  
 
A polgármester szólt arról,  hogy a Belügyminisztérium 
által támogatott „Kamerás térfigyelő rendszer kiépítése 
Hercegkúton” pályázat révén a térfigyelő kamerarend-
szer kiépítése a Pannon Guard Zrt részéről megkezdő-
dött és június végén beüzemelésre kerül.  
 
Elhangzott az ülésen, hogy jó ütemben halad a HUSK 
beruházás keretében a földkábelek fektetése, sétányok és 
vizesblokkok építése. 
 
A Kőporosi pincesor vis maior helyreállításával kapcso-
latban felvázolta, hogy a Járási Hivatalnál folyik az építé-
si engedélyezési eljárás, az örökségvédelmi szakhatóság 
és a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási Inté-
zet eljárásba bevonása miatt időigényes az engedély ki-
adása, amire a közbeszerzés indításához szükség van.  
 
Az ülésen Stumpf Andrásné, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke jelezte, hogy  a francia testvértelepü-
lésről – Beaumont le Rogerből – augusztusban Herceg-
kútra látogató delegáció létszáma várhatóan 7 fő. A 
nemzetiségi önkormányzat részéről felajánlotta az 
együttműködést a programok megszervezéséhez, melyek 
véglegesítése várhatóan a következő testületi ülésen ke-
rül sor.  
 
Örömmel jelentette be, hogy az elmúlt év őszén az  Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki 
örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 
jogcím keretében Hercegkút Község Önkormányzata  
„Községháza tetőzetének átépítése”  című támogatási ké-
relme nettó 15.000.000,-Ft összegű támogatásban része-
sült.  

dr. Stumpf Enikő jegyző  

 LEADER pályázathoz készült látványterv 
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Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonzerő és  
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297  projekt 

A fejlesztési beruházásokhoz, a szakipari munkák elvég-
zéséhez a megbízott kivitelezők közbeszerzési eljárás 
keretében kerültek kiválasztásra. A közbeszerzési szak-
értői eljárás lefolytatását a  a Barati és Társa Ügyvédi 
Iroda bonyolította. Tevékenysége kiterjedt a tervanya-
gok szerint elkészített közbeszerezési dokumentáció  
összeállítására, tárgyalásos eljárás lefolytatására,  az 
ajánlattétel alapján kiválasztott vállalkozás szerződésé-
nek elkészítésére. 
A közbeszerzési folyamat  végeredményeként április 
hónapban három elkülönített  műszaki tartalmú terve-
zési területen kerültek kiválasztásra a kivitelezést végző 
cégek.  
 
A „Terméskő és makadám burkolatú sétányok épí-
tése HUSK/1101/1.3.1./0297  projekt keretében” a 
sétányok burkolását  az ÉPSZER Kft alvállalkozó be-
vonásával végzi.  A főbb mennyiségi mutatói a munká-
latoknak :  Sétány terméskő burkolattal 4 633 m2 , Ne-
mesített padkaépítés 3 940 m2, Makadám út építés: 449 
m3  

A „HUSK/1101/1.3.1./0297 projekt keretében 0,4 kV-
os villamos energia szabadvezeték hálózat bontása 1 
kV-os földkábel építése” beruházás munkálatait a 
Ricseron Kft  végzi. A főbb mennyiségi mutatói a munká-
latoknak :  bontás:  666 fm , építés: 2407 fm, kandeláber 
állítás: 85 db 
 
A „ Vizesblokk építése a HUSK/1101/1.3.1./0297 pro-
jekt keretében” beruházás keretében a Gombos-hegyi 
pincesoron 2, a Kőporosi pincesoron 1, egyenként 16 m2 
alapterületű vizesblokk építése valósul meg, továbbá a 
pincesorokhoz csatlakozó zöldterületek rendezése.  
A munkákat az ajánlattételi dokumentáció szerinti műsza-
ki tartalommal és az abban meghatározott minőségi köve-
telményeknek megfelelően kell megvalósítani.  
Valamennyi területen a műszaki ellenőrzési feladatokat  
Novák Csaba  mérnök végzi. 
 
A 2013 április-májusi időszakban a Gombos hegy máso-
dik és harmadik pincesorán a terepbemérések, szintezések 
és a földmunkák megkezdődtek. Így a terepviszonyokhoz 
igazodóan két mosdó alapozása, szigetelt falazása,  az új 
sétány szegély- és burkolat kövezése is elindult. Júniusra a 
harmadik pincesor „macskakövezése” csaknem teljes 
hosszban elkészült.  
 
2013 május közepére a második időszaki angol nyelvű 
pénzügyi és projekt partneri jelentés is benyújtásra került. 
Az első négy hónap költségelszámolását a közreműködő 
szervezet  jóváhagyta, a kifizetés mind a főpályázó Her-
cegkút Önkormányzata, mind a szlovák partner Maly 
Hores önkormányzata részére megtörtént. 
 
Kisgéresben a volt laktanya épületében a belső átépítések 
– burkolatok bontásával, mosdók és nyílászárók átépítésé-
vel a Borház kialakítása megkezdődött. A Borkúthoz, Bor-
térhez vezető sétány díszburkolása is gyors ütemben fo-
lyik. Amennyiben az időjárás továbbra is kedvező lesz, 
sikerül tartani a szerződésben vállalt határidőket. 
 

Horváth László projektmenedzser 

 
A projekt hivatalos weboldala:  

www.kozosertekek.eu, melyet a  
nyilvánosság biztosítása keretében a  

Zemplén Televízió Nonprofit Kft   
folyamatosan frissít.  
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 Borház és sétány építése Maly Hores -ben (Kisgéres) 

Sétány, vizesblokk építése és földkábel fektetése a 
 Gombos-hegyi pincesoron Hercegkúton 
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Gombanap Hercegkúton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hercegkúti Gombanapnak terveztük a  2013. június 8-i rendezvényt, de igazából a helyszín lett Hercegkút, a résztve-
vők nagy része a tagokból állt.  
 
Nem könnyű terepen, nem kevés gombát sikerült gyűjtenünk. Amíg Pelles Gábor meghatározta, mi sült szalonnával 
csillapítottuk éhségünket. A kiállított fajokról tartott előadással zártuk a szép napot.  
 

a Zempléni Gombász Egyesület tagjai 
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2013. június 22-én (szombaton) a XI. Nemzetközi 
Vad- és Halételfőző Versenyen vehetett részt csapa-
tunk Rák Gergely támogatásának köszönhetően. A 
verseny Széphalomban a Múzeumkertbe került meg-
rendezésre, ahol gasztronómiai- kulturális programok 
várták a kicsiket és nagyokat. A főzőverseny nevezési 
kategóriái vadétel készítése esetén: amatőr, szakács, 
vadász, történelmi vadételek voltak.  
 
A mi csoportunk az amatőr versenyzők között indult, 
a csapat tagjai: Frikker László (szakács), Kiss Gábor, 
Kiss Attila, Pandák Péter, Hoffmann Ádám, Horváth 
Tibor és Deák Erika. A fiúk remekül helytálltak a II. 
széphalmi favágó versenyen is. A főzőversenyre vad-
húsból sváb tunki készült, valamint mellé savanyú 
káposztát tálaltunk. Baráti társaságunk nagyobb része 
táncfellépés miatt hiányzott, de így heten is kiválóan 
teljesítettünk.  
 
A tavalyi versenyen narancsos, áfonyás pörköltünkkel 
emléklapot szereztünk, míg ezen az éven ételkülönle-
gességünkkel különdíjat vehettünk át. Az étel elkészí-
tésében nagy segítségünkre volt Hoffmanné Angi, aki 
nélkül talán a rántás is sokkal nehezebben készült 
volna el.  
 
A közel 100 induló között megfelelő helytállásunkat 
tükrözi a különdíj, amelyet csapatunk döntése szerint 
Rák Gergely Kisgép Központjában állítunk ki, hisz 
nélküle elképzelhetetlen lett volna ez a felejthetetlen 
délután. Fő támogatónk és szakácsunk fejében már a 
jövő évi étel elkészítése is megfogalmazódott, ame-
lyet kis csapatunk már alig vár, hogy elkészíthessen. 

 
Deák Erika 

  

HPTE sikere a  
vadételfőző versenyen 

 

Heimat Néptánc Egyesület 
Gávavencsellőn járt 
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A gyerekek már év eleje, szeptember óta kérdezgették, 
hogy mikor megyünk együtt kirándulni a vadasparkba. 
Így, ennek hatására és az elmúlt évek tapasztalata alapján 
az idén is a Nyíregyházi Vadasparkba szerveztük az óvo-
dai kirándulásunkat. Június 11-én végre elérkezett az oly 
régen várt nap.  
 
Izgultunk egy kicsit az időjárás miatt, hiszen a kirándulást 
megelőzően eléggé esős napok voltak. Esernyővel, eső-
kabáttal felszerelve gyülekeztünk a buszmegállóban, vár-
tuk a buszt, amit már előzőleg lefoglaltunk. A kisebb 
gyerekeket szüleik is elkísérték, mivel nem mindenki vett 
részt a kiránduláson, így volt még hely az ő részükre is. 
 
A gyerekek izgatottan foglaltak helyet a járművön, s miu-
tán elindultunk, már elő is kerültek az otthonról hozott 
finomságok. Többször is kérdezgették útközben, hogy 
„mikor érkezünk meg?”, de türelmesen várakoztak az úti 
cél eléréséig. Megérkezésünkkor örömmel láttuk, hogy 
magunk mögött hagyva az eső felhőket, szép napsütés-
ben kezdhetjük meg kirándulásunkat. 
 

 

A vadasparkban együtt haladva, végignéztük az állato-
kat. A nagyobbak, akik már többször jártak ott, tudták, 
hogy melyik állat merre található. Sokáig időztünk a 
majmok előtt is, akik vidám játékosságukkal szórakoz-
tattak bennünket. Közben fagylalttal csillapítottuk 
szomjúságunkat, ezalatt mindenkinek alkalma volt egy 
kis pihenésre. 
 
Utunkat a „paraszt udvar” felé folytattuk, ahol állatsi-
mogatásra nyílt lehetőség. Sok gyerek hősiesen ment a 
gidák, kecskék és bárányok közé, de volt olyan gyerek 
is, aki inkább csak figyelte a többieket vagy éppen me-
nekült az állatok elől. 
 
A parkból kifelé vezető úton, még láthattunk sokféle 
állatot, de legtöbbet az elefánt család birodalmánál 
időztünk. 
Az ebédet a buszon fogyasztottuk el, majd kicsit megpi-
henve folytattuk délutáni tevékenységeinket. 
Szabadon választott programot kínáltunk a szülőknek. 
Volt aki visszatért még a vadasparkba, mi a nagyokkal a 
szomszédos játszótéren találtunk elfoglaltságot. Legin-
kább a csúszdakomplexum és a drótköteles hinta jelen-
tett élményt a gyerekek számára. Szorgalmas apukák 
voltak segítségünkre a gyerekek hintáztatásában. 
A játék után visszamentünk az autóbuszhoz és lassan 
elindultunk hazafelé. Fáradtan, de élményekkel gazda-
godva szálltunk le a buszról. 
 
A következő napokban sokat beszélgettünk a kirándu-
lás élményeiről, az állatokról és újból felmerült a már 
többször hallott kérdés: „Óvónéni! Mikor megyünk 
megint az állatkertbe?” Erre bizony még egy kicsit várni 
kell, de ez is megerősít bennünket abban, hogy a gyere-
kek számára fontos és szükséges az ilyen közös kirán-
dulás, ami egy kicsit többet nyújt számukra, mint az 
óvodai mindennapos tapasztalatszerzés. 
 

 Óvónők 

Óvodai kirándulás 
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2013. június 16-án Gyereknapot tartottunk a szokott 
helyen, a Sportpályán. Az idő kegyes volt hozzánk egész 
nap, még a nagy meleg sem zavarhatta meg a felhőtlen 
kikapcsolódást a gyermekek, családok, látogatók számá-
ra. 
 
A programok délután 3 órakor vették kezdetüket a nyír-
egyházi „Szivárvány” bábszínház előadásával, amelynek 
során az érdeklődők a Csizmás kandúr című klasszikus 
mesejátékot tekinthették meg. 
 
A műsor után játékos vetélkedők kezdődtek, amelyek 
során a kisebbek és a nagyobbak mérhették össze tudá-
sukat és ügyességüket. 
A nap folyamán további érdekes programok vártak ki-
csikre és nagyokra. A gyerekeknek ugrálóvárak tették 
színesebbé a napot, amelyek előtt folyamatosan kígyózó 
és fáradhatatlan sorok álltak. Mindenki megmérethette 
magát céllövészetben, mindezt megtehette légpuskával 
vagy a hagyományok útját követve íjjal is. 
A kis focipályán a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egye-
sület jóvoltából látványos tűzoltó bemutatót láthattunk. 
Az érdeklődők kipróbálhatták kreativitásukat a kreatív 
sátorban, ahol különböző díszeket, ékszereket készíthet-
tek, valamint elsajátíthattak különböző kézműves techni-
kákat. 

A délután zárásaként a konyha dolgozóinak köszönhe-
tően ízletes pizzát és tejfölös lángost kóstolhattak a 
jelenlévők, valamint a hercegkúti focicsapat tagjai is e 
nap tartották hagyományos évadzárójukat, ennek alkal-
mából ők is sort kerítettek a főzésre, mellyel minden 
jelenlévőt megkínáltak. Ezúton is köszönjük a segítsé-
güket. 
A rendezvény lebonyolításához most is sokan járultak 
hozzá. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást 
az Önkormányzatnak, a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület-
nek, a Hercegkúti Tornaklubnak, és minden civil szer-
vezetnek, a tanítóknak, óvónőknek és mindenkinek, aki 
részvételével hozzájárult a Gyereknap sikeréhez. Re-
méljük, hogy a vidám délutánon mindenki jól érezte 
magát, és kellemes emlékként marad meg mindenki 
emlékezetében. 

az IKSZT dolgozói 

GYERMEKNAP—2013 
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Június 13. 
Idén is megrendeztük iskolánkban a német projektnapot. 
Ezen a napon minden a német nyelvről, hagyományokról, 
őseink életéről, játékairól szól. A tanulókat három csapatra 
osztottuk, mert különféle állomások feladatait kellett vég-
rehajtaniuk. 
A tevékenységek különféle helyszíneken zajlottak. Az 
egyik állomás –mint minden évben- a tájházban volt. Itt 
egy német nyelvű utasítás alapján kellett a feladat leírását 
megtalálni. A helyiségek megnevezése, használati tárgyak 
megtalálása ill. jellemzése volt a csapatok dolga. Minden 
megoldásért pontot kaptak a résztvevők. 
A második állomás az iskola egyik osztálytermében volt. 
Itt egy Hercegkút történetével kapcsolatos feladatsort kel-
lett megoldaniuk a gyerekeknek és egy német nyelvű rejt-
vényt megfejteni. A megoldás lerajzolása volt a befejező 
mozzanat ezen az állomáson. 
 
Arbeitsblatt 
1.       Írjátok le Hercegkút nevét németül! 
2.       Kiről kapta a falu ezt a nevet? 
3.       Mit jelent a „Heidenbrunnen” szó? 
4.       Melyik évben települtek ide őseink? 
5.       Soroljátok fel Hercegkút utcaneveit! 
6.       Miről híresek a pincesorok? 
7.       Hogyan kapcsolódik a kökörcsin Hercegkúthoz és 
mit tudtok róla? 
8. Rajzoljátok le a falu címerét! 
 
Rätsel                                         
 1..wir lesen es 
2. eine Farbe 
3. in diesem Monat ist Kindertag 
4. Die Kinder…in der Schule 
5. eine Nummer 
6. Im Winter schneit der… 
7. schön, faul, blau 
8. Mutti…einen Tee 
9. eine Jahreszeit 
10.wer viel lernt, ist… 
11. Eine Frühlingsblume 
 
Zeichnet die Lösung! 
 
A harmadik állomás volt a legnépszerűbb a tanulók köré-
ben, hiszen a tejfölös lángost, ”Ramös”-t készítettük el 
csapatonként, egy-egy tepsiben. Nagy örömmel és lelkese-
déssel nyújtották a tésztát, szórták a fahéjat a gyerekek.  

Suli-☼tár 

Az utolsó helyszín az iskola udvara volt, ahol nagyszü-
leink egyik kedvelt játékát, a Pitykézés c. játékot ját-
szottuk. A csapattagok nagyon élvezték ezt az egysze-
rű, de annál nagyobb koncentrációt igénylő játékot.  
Miután mindhárom csapat befejezte a feladatokat, 
következett az eredményhirdetés, majd jutalmul közö-
sen elfogyasztottuk a finom, frissensült tejfölös lán-
gost. 
 
 
Június 18-án tartottuk a ballagást-évzárót 
 

„Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt  
Itt hagyjuk kedves iskolánk, indulunk messze már…”       
                                                                                                                                                
Ismét véget ért egy tanév, minden örömével, bánatá-

val, izgalmával, sikerével, jó és rossz emlékével együtt. 

Megtöltöttük a tarisznyánkat új ismeretekkel, tudással. 

Gyarapodtunk testben és lélekben egyaránt. Ilyenkor 

év végén számot vetnek gyerekek és pedagógusok az 

elvégzett munkáról.   A negyedik osztályos gyerekek 

másik iskolában folytatják tanulmányaikat, ezért min-

den tanév végén elbúcsúznak társaiktól, tanítóiktól, 

első iskolájuktól.  

 

Megható kis ünnepség keretében versekkel, dalokkal 

köszöntötték az itt maradókat, pedagógusokat, szülő-

ket. A jó bizonyítványokon kívül sok szép sikert értek 

el különböző versenyeken, ünnepségeken, fesztiválo-

kon, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Reméljük, a 

ballagásra kapott tarisznya nemcsak jelképesen lett 

útravalóval megtöltve, hanem az itt szerzett tudással, 

értékes tulajdonságokkal, emberséggel megpakolva 

indulhatnak életük következő állomása felé.  Ezúton is 

kívánunk nekik jó tanulást, további szép sikereket éle-

tük minden területén. 
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Az itt maradó tanulók is megkapták bizonyítványaikat, 
amelyek tükrözik a tanév során elvégzett munkát. Ered-
ményes tanévet zártunk, minden tanuló teljesítette a kö-
vetelményeket.  Sok kitűnő és jeles eredménynek örül-
hettek a gyerekek és a szülők is. A legjobbak oklevelet, a 
versenyeken kiemelkedő eredményt elérők pedig könyv-
jutalmat kaptak.  
 
 Az évzáró ünnepség versei dalai már a nyarat idézték, 
amelyet mindannyian nagyon vártunk már. Jó lesz kicsit 
kikapcsolódni, pihenni, feltöltődni, hogy új lendülettel, 
frissen kezdhessük a következő tanévet szeptember ele-
jén. Addig is minden gyereknek, tanítónak jó vakációt 
kívánunk! 
 
„ Június lett és tanév vége, 
Szabadság barátom, itt a nyár 
a gondokkal, leckével félre, 
örömünk kapuja tárva már…. 
 

Most közel három hónapon át  
legyen jó idő, azt akarom, 
és úgy kerülöm az iskolát, 
hogy majd egy KICSIT várjam NAGYON. 

 

A ballagást természetesen idén is megelőzte az 
utolsó tanítási napon tartott „bolondballagás” 
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Június 19-21-ig táborozáson vettünk részt Boldogkő-
váralján. 
 
Az évzárót követő napon a gyerekek izgatottan várták a 
buszt, hogy elinduljunk egy általuk még nem ismert tele-
pülésre. 
 
Az idén a táborozáshoz Bodogkőváraljára esett a válasz-
tásunk, ahol a Tekerjes fogadóban volt a szállásunk. 
A megérkezés és kipakolás után rögtön a medence felállí-
tásával kezdtük a programot, hiszen a nagy hőségben 
leginkább a vízre vágytak a gyerekek. 
Délután egy sétával ismerkedtünk a faluval. A település 
egésze fölött ott magaslik a vár, innen kapta nevét is, 
mely a Bodókő nevű sziklán áll. Miután a finom vacsorát 
elfogyasztottuk, a kellemesebb hőmérsékletben a gyere-
kek boldogan vetették magukat a játékokba: billiárd, foci, 
röplabda, tollaslabda között válogattak. 
 
Másnap reggel nekiindultunk a túrának, ami nem kis fel-
adat volt, megmásztuk a várhoz vezető turista utat. 
A vár hűvös alagsora kellemes volt a majd egy órás mere-
dek hegymászást követően. 
 
Sok érdekes információt tudtunk meg a vár történetéről. 
A vár a tatárjárás után épült, a Hernád-völgy legjelentő-
sebb erődítményeként. 
 A 17. században a vár hadászati jelentőségét elvesztette. 
A század elején II. Lipót parancsára robbantani kezdték, 
később azonban a Péchy család neogótikus stílusban 
helyreállította. 
 
A Palotaszárnnyal ismertük meg a várban először. 
A vár palotarésze kétszintes, vasbeton födémes, lapos 
tetős építmény volt. Kedvezőbb használhatósága és álla-
gának megóvása érdekében az épületrészre magas tető 
épült. Ilyen formában létrejött egy nagy és impozáns lo-
vagterem. 

Ebben a szárnyban kapott helyet a több ezer elemből 
álló, a magyar történelem fontosabb eseményeit, csatáit 
ábrázoló ólomkatona kiállítás, amely egy igényes kivitelű, 
aprólékosan és határozott koncepció szerint kidolgozott 
bemutató.  
Következő látványosság a Malom-bástya volt. 
A szárazmalom visszaállítása egy működőképes installá-
ció keretében történt meg, amely során a látogatók meg-
nézhetik és ki is próbálhatják, hogyan működött az egy-
kori szárazmalom. 
A várban 2002-2003-ban volt egy fontos felújítás, feltá-
rás, amelyben az északi védműt és az alsóvár kapuját állí-
tották vissza. Több tárlatot  is megtekintettünk: régészeti, 
hadtörténeti, ólomkatona tereptabló, címer- és zászlóki-
állítást, börtön- és kínzókamra, kovácsműhely, pénzver-
de- numizmatikai kiállítást, ásvány, és szobor kiállítást. 
Mielőtt a várból visszaindultunk egy fontos program, az 
ajándékok vásárlása sem maradhatott ki. 
A délután megint fürdőzéssel és vizicsatával telt, később 
a falu közepén található tájházat néztük meg. A tájház-
ban helytörténeti gyűjtemény, a Zempléni-hegység ter-
mészeti értékeinek bemutatása, használati eszközök, va-
lamint kovácsműhely bemutatása található. 
Az este játékkal folytatódott, amelyek közül legnépsze-
rűbb a számháború volt. 
Péntek délelőtt a fogadó szomszédságában található Zi-
chy-kastélyt látogattunk meg.  
Ma a kastélyban Egészségügyi gyermekotthon működik, 
ezért csak előzetes bejelentés után a parkban vezettek 
körbe minket.  
 
A kastély több hektáros parkja – mely a francia és angol 
kertépítészet jegyeit hordozza magán – védett. A magas 
fallal körülkerített parkban idős tiszafák fenyőfák, hársak 
és juharok mellett, ritka madárfajok, gőték és folyami 
rákok is megtalálhatók. Szintén műemlék védelmet élvez 
az egykori Péchy kúria, mely a kastély megépülte előtt 
biztosított szállást a Péchy családnak. 
 
Délután, a táborozás zárásaként az összepakolás és a 
szobák közötti verseny eredményhirdetése maradt csak 
hátra. A szobák között a három nap során folyt a ver-
seny a rendrakásban, valamint utolsó napon egy kis pro-
dukciót kellett előadniuk. A versenyszellemnek köszön-
hetően csak első és második helyezések lettek, ezért min-
denki kapott jutalmat. 
Péntek délután elfáradva, de élményekben gazdagodva 
tértünk haza. Reméljük a vakáció is hasonlóan jól fog 
telni minden gyereknek. 
 

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

 
21. forduló,  május 26. Vasárnap 17.00  
Felsőhegyköz – Hercegkút  2:1   IFI 0:4 
Bányai G, Hoffmann L, Kiss G, Kiss A, Nagy B, Rák B (Egyed A), Pandák T (Livják Á),  
Ráski P, Csomós M, Sontra T, Orosz D 
Gólszerző: Sontra T,   
 
 
22. forduló,  június 2. Vasárnap 17.00  
Hercegkút – Tiszaladány  0:4   IFI 3:3 
Bányai G, Hoffmann L, Kiss G, Kiss A, Egyed A, Pandák T, Livják Á (Braun Zs), 
Ringer I,  
Ráski P (Braun N), Csomós M, Orosz D 
 
 
23. forduló,  június 9. Vasárnap 17.00  
Kovácsvágás – Hercegkút   4:1   IFI 5:0 
Matisz Á, Hoffmann L, Kiss G, Kiss A, Egyed A, Pandák T, Livják Á, Nagy B, Sontra T, 
Rák B (Braun Zs), Orosz D 

Sporthírek 


