
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2014.  ÁPRILIS  HÓ,  15. ÉVFOLYAM  4. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Európa Napok Hercegkúton  2004  
10 év az Európai Unióban  2014 

A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi 
szám volt tíz évvel ezelőtt. Magyarország Európai Unió-
hoz csatlakozása tiszteletére rendezett rendezvénysoro-
zat ünnepi szónoklatait ma olvasva újra átélhetjük az 
egy évtizeddel ezelőtti várakozás ünnepi pillanatait.  
 
A 2004-2014 közötti  időszak kis közösségünket érintő 
történéseit – európai uniós pályázatok által nyújtott fej-
lesztési lehetőségeket, partnertelepülési kapcsolatok  
építését -  számba véve pedig Reinhold Gall Baden-
Württemberg belügyminisztere (akkor még sülzbachi 
elöljáró) várakozásai bizonyosodtak be és  hisszük, hogy 
ezek válnak a jövőben is valósággá:  
„ Remélem, hogy kölcsönös előnyök kerülnek majd túl-
súlyba, és az esetleges félelmek alaptalannak bizonyul-
nak. Mindannyiunknak egy jó jövő kívánok, amely első-
sorban biztosítja a békét kontinensünkön, és nekünk 
valamint az utánunk jövő generációknak egy gazdasági-
lag stabil környezetben való életet tesz lehetővé.‖ 

„Mert mi az,  amit mit viszünk Európába a közös 
házba?” Rák József akkori polgármester ünnepi  

köszöntője 2004. április 30-án, a nyitóünnepségen: 
2004. május 1. egy nagyon fontos dátum hazánk, Ma-
gyarország történelmében, amikor is hivatalosan az Eu-
rópai Unió tagjai sorába lépünk. Ezért gondoltuk mi, 
hogy ezt méltó módon kell nekünk is itt Hercegkúton 
megünnepelni és az sem véletlen, hogy a megnyitó ép-
pen itt, a Gombos-hegyi pincesor tövében van.  () 
Most  felvontuk az EU zászlaját, Beethoven Örömódája 
a hivatalos himnusz hangját hallva, a befogadó Magyar-
ország zászlaja mellett az árbocon leng a német lobogó 
is, tisztelgésül vendégeink és az alapítók,  a betelepülők 
emlékére is. Lehet, hogy a történelem fintora, de inkább 
igazságtétele, hogy elődeink 254 évvel ezelőtt készülőd-
tek a nagy útra, talán már egyesek már el is indultak az 
ulmi tutajjal Magyarország felé az ismeretlenbe, mi pedig 
az utódok most készülünk vissza Európába.                    
Nem gyalog vagy tutajjal megtenni a több mint 1000 km-
es utat, de odatartozni, abba a nagy közösségbe, ahol 
lélekben mindig is voltunk, csak a politika és a háborúk 
ezt gyakran másként alakították és ennek következtében 
értelmezték is számunkra elődeink számára is általában 
kedvezőtlenül.  
Holnaptól Magyarország, így Zemplén és Tokaj-
hegyalja és ezen belül Hercegkút is a 25 tagállamot ma-
gába foglaló 400 milliós közösség tagja lesz. Adjunk há-
lát a sorsnak, hogy ezt mit a ma élő nemzedékek megél-
hettük, bár tudjuk, hogy ennek a történelmi eseménynek 
az igazi haszonélvezői gyerekeink és unokáink lesznek. 
Az külön öröm és megtiszteltetés számunkra német 
származású kisebbségeknek, hogy ebben az egyszeri és 
megismételhetlen pillanatban itt vannak velünk Német-
országból obersulmi barátaink és velünk együtt ünnepel-
nek. Ők már hosszú idők óta tudják, mit is jelent az EU-
ban élni és bízunk benne, hogy segíteni fognak bennün-
ket is a kezdeti nehézségek leküzdésében és akkor is 
amikor már a pályára álltunk. 
Mert mi az amit mit viszünk Európába a közös házba? 
Mindenek előtt, azt a hitet, küzdeni tudást, elszántságot 
és munkaszeretetet, amit elődeink az óhazából maguk-
kal hoztak. Azokat az értékeket, amit az eltelt több mint 
250 év alatt, itt a Papaj tövében létrehoztak és azt az 
elismerést, megbecsülést, amit a környező települések 

lakossága szemében kivívtunk.     (folyt. A 13. oldalon) 
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 Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2014. március 31-én megtartott ülésen az önkormányzat 
által fenntartott IKSZT  és egyes civil szervezetek köz-
művelődési tevékenységét értékelte. 
Az 1. napirendi pont keretében Joósz Antal Művelődési 
Ház vezető előterjesztését tárgyalták meg a képviselők, 
melyben beszámolt az  Integrált Közösségi és Szolgálta-
tó Tér 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi Munka-
tervről az alábbiak szerint:  
 
„2011.áprilisától kezdve Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Tér elnevezéssel, az Önkormányzat képviselőtestü-
lete által elfogadott munkaterv és az IKSZT pályázatban 
megfogalmazott  követelmények  figyelembevételével 
végeztük munkánkat 2013-ban is. 
Igyekeztünk-  a  pályázat  legfontosabb célkitűzéseinek 
megfelelően- olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyekkel 
a helyi igényeket és szükségleteket a lehető legoptimáli-
sabban lehet kielégíteni. 
A személyi feltételekben az előző évhez képest annyi 
változás történt, hogy Markovics Ádám munkaviszonya 
2013 novemberében megszűnt, így nem vesz részt a 
feladatok ellátásában.   
A kidolgozott és a NAKVI által félévenként jóváhagyott 
programterv szerint alakult ki az elmúlt évben a megva-
lósított programok köre. Az IKSZT programterv szá-
mos területen kínál lehetőséget az információszerzésre, 
az ismeretek bővítésére, közösségi programok szervezé-
sére,  szabadidős  tevékenységekre,  egészségfejlesztési 
programok  megvalósítására,  valamint  vállalkozási  és 
munkaerő piaci információk nyújtására. Mindezek mel-
lett közösségünk gazdag kulturális és egyházi hagyomá-
nyaihoz, ünnepeihez kapcsolódó egyéb rendezvényekkel 
bővült a programok sora, amelyekből a jelentősebbeket 
tartalmazza az alábbi felsorolás.  

Az utóbbi időben már rendszeresen egy szomorú ese-
ményre emlékezünk az év első napjaiban. A „malenkij 
robot‖ emléknapján a szentmise után a még élő elhur-
coltak részvételével szerveztünk beszélgetést a Nyugdí-
jas Klubban. Sajnos, ahogy múlik az idő, egyre kevesebb 
túlélő tud személyesen részt venni a megemlékezéseken. 

Január 8-án az ifjúsági közösségi programok szer-
vezése keretében biliárd versenyt rendeztünk fiatalok 
részvételével. A népszerű játékra folyamatosan lehetőség 
van az emeleti  helyiségben felállított asztalnál,  így a 
résztvevők felkészülésére és a verseny lebonyolítására 
adott volt a lehetőség. 

Mint minden év elején, január 12-én a doni áttörés 70. 
évfordulója alkalmából Hercegkút közössége ismét meg-
emlékezett  a Don-kanyarban történt tragikus esemé-
nyekről, melynek 53 hercegkúti áldozata is volt.  

A tragikus eseményre a polgármester múltat idéző gon-
dolataival, az énekkar közreműködésével és egy szavalat-
tal emlékeztünk.  

2013. január 21-én második alkalommal rendezett az 
Általános Iskola a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szavalóversenyt, amelyet a Művelődési Házban tartottak 
meg. Ezen a rendezvényen a zsűri tagjaként működtem 
közre. 

19-én előadást hallgathattak meg az érdeklődők a borá-
szati termékek jelölése témájában, amelyet Götz István 
és Naár Ferenc tartottak. 

2011. év végén a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület 
közgyűlése döntést hozott arról, hogy felvállalja a nyug-
díjas korú lakosság érdekképviseletét, így ettől az idő-
ponttól a Nyugdíjas Klub civil szervezetként működik.  

Február 14-én a hagyományos „farsang farka‖ rendez-
vénnyel várták az idősebb korosztály képviselőit egy kis, 
fánksütéssel egybekötött közös éneklésre, beszélgetésre. 

Február 17-én az iskolások farsangi mulatságának hely-
színe  volt  a  Művelődési  Ház.  Az iskola  épületének 
adottságai nem engedik meg a nagyobb létszámú ren-
dezvények megtartását, így szinte minden jelentősebb 
eseményre a Művelődési Házban kerül sor. A helyszín 
biztosításán kívül a ház dolgozói a dekorációban, a te-
rem berendezésében, a technikai eszközök rendelkezésre 
bocsátásában, ill. a műsorok zenei kíséretében rendsze-
resen együttműködnek a pedagógusokkal a színvonalas 
rendezvények lebonyolításában. 

Március 1-én a B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok 
Egyesületének közgyűlését tartották Hercegkúton a Mű-
velődési Házban. 

8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából az Polgármesteri 
Hivatal és intézményeinek dolgozóit köszöntöttük. A 
polgármester Úr szép ünnepi beszéddel, a férfiak virág-
gal, süteménnyel kedveskedtek l a nőknek ezen a szép 
napon. 

A Művelődési Házban 2013. március 9-én szombaton 
este vetítették le az érdeklődőknek a füzéri hősökről 
készített dokumentumfilmet, amely a Fűzéri Hadtörté-
neti  és  Helytörténeti  Kör kezdeményezésére készült. 
1944. decemberében e településen is átvonult a front. 
A  Fűzéren 1944. december 18-án hősi halált halt három 
magyar katona egyike hercegkúti volt A hősi halált halt 
Espák Márton leszármazottai és sok helybeli vett részt 
az eseményen,s a hagyományőrző helytörténeti kar veze-
tőivel együtt elevenítették fel  ezeket az eseményeket. 

Március 11-én indult a „Kattints rá Nagyi‖ elnevezésű 
informatikai tanfolyam, amely az idősebb korosztály kép-
viselőinek nyújt alapvető számítógépes,- és internet hasz-
nálati ismereteket. 

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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 25-én egészségügyi előadást hallgathattak meg a részt-
vevők, amelyet Szabó Miklósné a betegségek megelőzé-
séről, az egészséges életmódról tartott. 

A húsvéti játszóház, az Általános Iskola népszerű ren-
dezvénye, amelyre mindig sok érdeklődő gyerek és szülő 
látogat el.  

Március  28-án  asztalitenisz  versenyt  rendeztünk, 
amelyre  nagy  számban  neveztek  a  versenyzők.  Már 
hosszabb ideje kialakult egy állandó társaság, akik rend-
szeresen játszanak a nagyteremben felállított asztaloknál, 
így a meghirdetett versenyeken is mindig részt vesznek. 

Húsvétvasárnap este az immár hagyományos locsoló-
bálnak adott helyet az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér, ahol fellépett a Heimat Néptánc Egyesület.  

Április 4-én a „Zempléni Gombász Egyesület törekvé-
sei az emberekért és a természetért‖ címmel előadásso-
rozatot indított többek között a hercegkúti Művelődési 
Házban, amelyen minden hasznos információt megsze-
rezhettek a résztvevők a gombákról.  

A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma csatlako-
zott a Magyarországi Tájház Szövetség hagyományte-
remtő  céllal  meghirdetett  kezdeményezéshez,  melyet 
első ízben  2013. április 27-én szombaton tartottak or-
szágszerte. A  rendezvénysorozat keretében, sváb kö-
zösségünk korabeli tárgyait, emlékeit bemutató tájhá-
zunk reggel 10 órától este 6 óráig ingyenesen volt láto-
gatható. A Pihenőparkban késő délután megtartott kul-
turális műsort közös szalonnasütés követte, majd pedig 
a kis focipálya mellett felállított tábortűzben gyönyör-
ködhettünk, együtt énekelve. 

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntötték az 
óvodások és az iskola tanulói  versekkel, dalokkal, virá-
gokkal.  

23-án Perlenfest címmel német nyelvű előadást rendez-
tek az iskola tanulóinak részvételével a Művelődési Ház-
ban. 

Május 24-én a Polgármesterek Borának átadásán To-
kajban intézményünk két munkatársa Ringer Csilla és 
Markovics Ádám is részt vett a hercegkúti gasztronómia 
bemutatásában. 

A hősök vasárnapján koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartottunk a templom melletti emlékműnél.  
Június 5-én IKSZT Szakmai Napon vettünk részt Nyír-
vasváriban. A Műhelynap néven ismertté vált esemény 
célja, hogy az IKSZT címbirtokos szervezetek munka-
társai hasznos információkhoz jussanak az IKSZT veze-
tésével kapcsolatosan. 

Június 7-én Balázs Ágnes írónő látogatott el Herceg-
kútra,  egy  író-olvasó  találkozó  okán. 
Az ezt követő napon, június 8-án Gombanapot rende-
zett a Zempléni Gombászegyesület, az érdeklődők gom-
bakiállítást tekinthettek meg a Művelődési Házban. 

Június 11-én az MVH megyei referense, Csikász Gábor 
tartott előadást a Művelődési Házban.  

Június 16-án a már hagyományosság vált Gyermekna-
pon szórakozhattak a gyerekek, szüleik, valamint az ér-
deklődők.  Színes  programok  között  válogathattak  a 
résztvevők,  mint  pl.  Bábszínház,  ugrálóvár,  arcfestés, 
lövészet, játékos vetélkedők stb. 

20-án Rák Tamás tartott Adóügyi fórumot a Művelődési 
Házban. 

Június 27-én IKSZT program megvalósulásaként a fiata-
lok egy kirándulás keretében ellátogathattak a Szegi pin-
cészetbe, ahol Naár Ferenc kalauzolásával először a fel-
dolgozó  üzemet,  aztán  a  pincerendszert  tekinthették 
meg. 

Július 4-5-6-án nyolcadik alkalommal került megrende-
zésre a focipályán a Zenemplén Fesztivál , amelynek 
koncertjeire sok érdeklődő érkezett. 

Július 11-én ért véget a Művelődési Házban a Hansa 
nyelviskola által  szervezett  Német haladó nyelvtanfo-
lyam. 

Július 20-án negyedik alkalommal került megrendezésre 
a Kiss János emléktorna a focipályán.  

Augusztus  16-17-18-án  Hercegkúti  Napok néven  is-
mertté vált három napos nagy rendezvényre került sor. A 
pénteki napon a Művelődési Ház mögötti Pihenőpark 
adott helyszínt a főzőversenynek, melyen a helyi civil 
szervezetek mérték össze egymás között főzőtudomá-
nyukat, és az elkészült ételeket nemzetközi zsűri díjazta. 
Az este hátralévő részében a Zsindely Népzenei Együt-
tes, valamint a Kellerjungen szórakoztatta a közönséget. 
Szombaton  a  XXII.  Zempléni  Fesztivál  keretében  a 
Tunki Partyn, felléptek a helyi tánccsoportok, énekkarok, 
valamint a Soroksári Hagyományőrző Egyesület adott 
fergeteges műsort  a nagyszámú közönségnek. Este a 
„Nyitott Pincék‖ program keretében 18 pincében kóstol-
hatták a finom borokat a vendégek. A három napos ren-
dezvény a vasárnapi Ünnepi Szentmisével zárult a Feltá-
madás Kápolnánál a Kálvárián, a Szent korona másolatá-
nak bemutatásával a Koronaőrök képviseletében.  

22-én Zenebarát Klub volt a Művelődési Házban, ahol a 
helyi zenekar, a Kellerjungens zenéjét hallgathatták az 
érdeklődők. 

Szeptember 10-én egészségügyi előadást hallgathattak 
meg a résztvevők, amelyet Szabó Miklósné korunk leg-
gyakoribb betegségeiről, és ezek megelőzéséről, az egész-
séges életmódról tartott előadást. 

23-án az MVH-től érkezett Hacskó Gergely, hogy infor-
mációt  nyújtson  a  pályázatok  kifizetési  kérelmeiről. 
Ugyanezen a napon a Sárospataki Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosztálya tartott lakossági fóru-
mot az érdeklődőknek. 

27-én a sárospataki Munkaügyi központ tartott lakossági 
fórumot, melynek szintén a Művelődési Ház adott ott-
hont. 
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Szeptember  29-én  Hercegkút  is  csatlakozott  az 
„Itthon vagy!  Magyarország,  szeretlek!  Ismerd  meg 
Magyarország titkait, Szent Mihály napi programok‖ 
elnevezésű országos szintű kezdeményezéshez, mely-
nek során Hercegkúton is megrendezésre kerültek ha-
gyományőrző programok, valamint az új Trautson és a 
Malomkő tanösvény bejárása túravezetőkkel. 

Az őszi játszóház, a Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Általános Iskola népszerű rendezvénye, amelyre min-
dig sok érdeklődő gyerek és szülő látogat el. Ezeket a 
foglalkozásokat minden évszakban rendszeresen intéz-
ményünkben tartják, ami azt is jelenti, hogy nagyon jó 
a kapcsolatunk az iskola pedagógusaival, kölcsönösen 
együttműködünk a különböző rendezvények sikeres 
lebonyolításában. 

Október végén a már hagyományos Szüretvégi Vigas-
ság programja zajlott, amely szüreti felvonulással kez-
dődött, majd kulturális műsorral folytatódott. Felléptek 
a helyi hagyományőrző csoportok: a Heimat Néptánc 
Egyesület, a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület, va-
lamint a Klang Singkapelle. Ezt követően estebéd vette 
kezdetét, melynek során - a helyi konyha dolgozóinak 
köszönhetően - hagyományos szüreti étket, a töltött 
káposztát kóstolhatták az érdeklődők.  A programot 
szüreti bál zárta. 

November elején Nyugdíjas Találkozón ünnepeltük 
községünk idősebb polgárait. A gyerekek előadásában, 
a versekkel, dalokkal köszöntötték a nagyszülőket. Az 
estebéd után a „Kellerjungen‖ helyi zenekar zenéjére 
szórakozhattak a résztvevők, valamint tánccal, dalolás-
sal, beszélgetéssel múlatták az időt a meghívottak. 

November  9-én  IKSZT  program  keretein  belül 
„Süssünk ki valamit!‖elnevezésű program keretein be-
lül pizzát sütöttünk a Művelődési Házban. 

November 11-én Rák József polgármester tartott tájé-
koztató fórumot a Művelődési Házban a Kőporos pin-
cesor vis maior helyreállító beruházásról. Ugyanezen a 
napon volt az iskola Márton napi ünnepsége, melynek 
során rövid műsort adtak a Művelődési Házban, majd 
lámpásaikkal végigsétáltak a falun. 

Ugyanezen  időszakban  3  fős  delegáció  utazott 
Rymanowba,  Lengyelországba,  Joósz  Antal,  Pandák 
Tibor, valamint Naár Attila személyében.  

November 16-án adott otthont a Művelődési Ház a 
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Napközi otthonos 
Óvoda 40 éves Jubileumi ünnepségének. Az ünnepség 
során műsort adtak az óvodások a nagyközönségnek, 
valamint az óvoda szabadon megtekinthető volt  az 
érdeklődők számára.  

Ugyanezen a napon rendeztük meg az I. Zenekarok 
találkozóját, melynek során az utóbbi 20 évben Her-
cegkútról indult, már feloszlott vagy még működő ze-
nekarok léptek fel az este során, ezzel is felidézve a 
múltat a zenekedvelők számára. A program sikeresnek 
bizonyult, mindenképp tervezzük a folytatást. 

 2-án összegyűltek a Művelődési  Házban a Nyugdíjas 
Klub tagjai, hogy megtekintsenek egy filmet a Szt. Föld-
ről, valamint, hogy meghallgassák Naár Józsefné élmény-
beszámolóját az útról.  

 November  23-án a Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda rendezésé-
ben tartották meg hagyományos jótékonysági báljukat a 
Művelődési Házban.  

 28-án a Magyar Vöröskereszt által szervezett Véradásra 
hívták a lakosságot.  Ugyanezen a napon a mikóházi 
Polyán Egyesület látogatott el Hercegkútra, és tartott 
helyi termékbemutatót a Művelődési Házban. Az Egye-
sület legfőképp kárpáti borzderes marhák tartásával, és 
ezek szabad kihelyezésével foglalkozik. 

 December hó 2-án a Fogyatékkal Élők Világnapja alkal-
mából tartott gyűlést a Mozgáskorlátozottak Sárospataki 
és Zemplén Térségi Egyesülete, a hercegkúti Művelődési 
Házban. A regionális civil szervezet a hercegkúti tagtár-
saknak számolt be az idei tevékenységéről és egyben a 
jövő évi lehetőségeiről is. 

 Ugyanezen a napon 12 fő részvételével indult a Művelő-
dési Házban 30 órás alapfokú számítógépes tanfolyam 
főként az idősebb korosztálynak. 

 Szt. Miklós napján, vállalkozó szellemű fiataljaink vállal-
ták, hogy beöltözve Mikulásnak, valamint krampuszok-
nak járják majd a falut, és meglátogatják a gyermekeket. 
9-én, fogadott ünnepünkön került sor templomunk újbó-
li felszentelésére a helyreállított, díszítő festést követően. 
Az ünnepi szent misét követően fogadásra invitálták a 
Művelődési Házba az érseket, papokat, egyházi képvise-
lőket, meghívottakat. 

 11-én a Zempléni  Tájak Vidékfejlesztési  Egyesülettől 
Hacskó Gergely  hasznos információkat osztott meg az 
érdeklődőkkel a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tu-
risztikai pályázatokról.  

 December 22-én közös ünnepváró rendezvényt tartot-
tunk a Sváb Tájház előtt felállított karácsonyfa előtt. A 
hangulatos,  meghitt  estén  szebbnél-szebb  énekekkel, 
mézeskaláccsal, süteményekkel, forralt borral, teával, sült 
gesztenyével idéztük az év talán legszebb ünnepét, a ka-
rácsonyt.  
27-én a Heimat Néptánc Egyesület évzáró rendezvényé-
nek adott otthont a Művelődési Ház. 28-án pedig a Her-
cegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tartotta szintén 
évzáró rendezvényét. 

Az előbbi felsorolásból is kitűnik, hogy egy adott időszak 
alatt számos változatos témájú programnak, rendezvény-
nek ad helyet intézményünk. A nagyobb rendezvények 
esetében igyekszünk hangulatos díszítéssel is szebbé vará-
zsolni a helyszínt.   
A nyitvatartási idő alatt folyamatosan történik az évek so-
rán összegyűjtött videofelvételek dvd-re írása.  
A Hercegkútról írandó további kötetek előkészítésében, az 
anyaggyűjtésben, a riportok elkészítésében is közreműkö-
dünk.  
 



 

 
 5 

Könyvtári szolgáltatás 
A hercegkúti mozgókönyvtári ellátás 2013. január 1-től 
kikerült  a  Sárospataki  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
feladatköréből, és a 2012. évi CLII. törvénnyel módosí-
tott, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény értelmében a miskolci II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár fennhatóságába került át. 
A megyei könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer keretében biztosítja az önkormányzati könyvtárak 
hatékonyabb, gazdaságosabb, magasabb szintű ellátását. 
A 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 8.§-a értelmében a 
hercegkúti Német Nemzetiségi Községi Könyvtár ellá-
tásához igénybe veszi a sárospataki A Művelődés Háza 
és Könyvtára közreműködését. 
 
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a 
KSZR működését Venyigéné Makrányi Margit területi 
igazgató  koordinálja,  a  hercegkúti  könyvtári  ellátást 
Petrigán György területi referens végzi. 
 
2013-ban az együttműködés keretében az alábbi tevé-
kenységek valósultak meg: 

 3 alkalommal került sor kölcsön kapott könyvek ki-
szállítására 

 19 féle folyóirat előfizetésével lehetőség nyílt a legvál-
tozatosabb témájú napilapok, hetilapok, és folyóirat-
ok helyben történő olvasására. 

 2 alkalommal különböző irodaszerekkel, illetve krea-
tív anyagokkal segítették a könyvtári munkát 

 a helyi igények felmérése 4 alkalommal történt  kér-
dőíves módszerrel 

 rendszeresen veszek részt szakmai továbbképzéseken 
a Sárospataki könyvtárban  

 a programok között már említett  író-olvasó találkozó 
Balázs Ágnes írónővel  a könyvtári együttműködés 
keretében jött létre (2013. 06. 07.) 

 2013. 11. 18-án zenés műsor került megrendezésre. 
 

 

Munkaterv 
2014 

2014. I. félév 
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez. 
2014-01-21 Falugazdász fogadóóra 
2014-02-20 Támogatási lehetőségek szőlő-bor ágazatban 
2014-03-17 Zempléni  Tájak  Vidékfejlesztési  Egyesület 
fóruma 
2014-04-10 Őstermelői igazolvány 
2014-06-12 MVH – Támogatási lehetőségek 
 
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfej-
lesztési folyamatok generálása és folyamatok nyomon 
követése, ifjúsági információs pont működtetése, fia-
talok  közösségi  szerveződésének  és  részvételének 
támogatás, ifjúsági információs pult működtetése. 
2014-01-04 Testvér települési találkozó 
2014-02-22 Zenempill 
2014-03-26 Húsvéti játszóház 
2014-04-19 Ping-Pong verseny 
2014-05-24 Zempléni Tájak megismerése 
2014-06-14 Csocsó verseny 
 
Közművelődési programok szervezése. 
2014-01-25 Farsangi mulatság 
2014-02-05 Filmvetítés  
2014-03-30 Mozi látogatás 
2014-04-20 Húsvéti Locsolóbál 
2014-05-31 II. Zenekarok Találkozója 
2014-06-14 Néptánc bemutató 
 
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzáju-
tásának elősegítése. 
2014-06-20 Vállalkozói tanácsadás 
 
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 
2014-01-24 Fekete István – Quiz 
2014-05-30 Író-olvasó találkozó 
 
Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan 
vagy  teleházban  vagy  könyvtárban  működő  e-
Magyarország ponton (közösségi információs hozzá-
férési ponton) 
2014-02-20 Kattints rá, Nagyi! 
2014-04-16 Kattints rá, Nagyi! 
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A képviselői hozzászólásokban észrevételként hangzott 
el, hogy egy szűk kör minden programban benne van 
szervezőként, résztvevőként, de a falu lakosságát viszont 
nehéz bevonni egyes programokba, sokszor érdektelen-
ségbe fullad egy-egy előadás, ezért az IKSZT munkatár-
saknak a közönségszervezésre jobban oda kellene figyel-
ni. Javaslatként hangzott el, hogy a programok számát 
lehetne csökkenteni és a minőségre helyezni a hangsúlyt.  
A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az IKSZT 
pályázat által nyújtott 3 éves finanszírozási lehetőség – 
hogy pályázati támogatásból fenntartsa és működtesse a 
közművelődési színteret- sajnos kimerült. Az állami nor-
matív támogatás e célra nagyon kevés,  ami komoly ter-
het jelent az önkormányzatnak.  Hercegkútnak mindig 
olyan vezetése volt, mely szeme előtt tartotta, hogy a 
kultúra fontos terület, áldozni kell rá. Szükség van új öt-
letekre, olyan rendezvényekre, amikre új arcokat lehet 
beszervezni. A beszámolóban szereplő programok már 
évek óta részei az éves programtervnek, ezért kérte az  
IKSZT munkatársakat, frissítsék azt.  
A jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a közfoglalkoz-
tatott közművelődési munkatársak  a Nemzeti Közmű-
velődési Intézet alkalmazásában vannak foglalkoztatva, 
akik egy hetes képzésben vettek részt. Különböző kérdő-
íveket, igényfelmérést kért a munkáltató, hogy mire van 
szükség egy adott településen, jó lenne, hogy ha ebből is 
valami hasznosulna.  
Továbbá kiemelte, hogy az MVH felé vállalt projektfenn-
tartás miatt a támogatási időszakot követő két évben 
még teljesíteni kell az IKSZT rendelet szerinti heti egy, 
havi kettő stb. előadásokat, programokat.  Hercegkút 
esetében a  szerencsés helyzet az, hogy a kötelező prog-
ramok sokszor összeérnek a helyi  sajátosságú rendez-
vénnyel. 
A képviselő-testület a 2013. évi beszámolót és a  2014.évi 
munkatervet egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
A  2.  napirendi  pont  keretében  a  Freundschaft 
Vegyeskórus Egyesület tevékenységéről szóló tájékozta-
tást értékelte  a képviselő-testület. Nádasi Bálintné egye-
sületi elnök beszámolója alapján az Egyesület tevékeny-
ségét a jelenlévők példaértékűnek ítélték és a kórusta-
goknak, nyugdíjas klub tagjainak valamennyi képviselő 
köszönetet mondott  a közművelődési programok lebo-
nyolításában végzett munkáért. (Az egyesület beszámo-
lóját a következő lapszámban közöljük)  
 
A 3. napirendi pont keretében a Heimet Néptánc 
Egyesület tevékenységéről adott tájékoztatást Stumpf 
András elnök. Számba véve az elmúlt egy év fellépéseit, 
az egyesület tevékenységét:  
„Rendkívül mozgalmas, színes 2013. éven vagyunk túl. 
Az egyesület 15 fellépésen vett részt, így február 23-án 
vadászbálon Sárospatakon, március 31-én a Locsolóbá-
lon, április 27-én Tolcsván a családi napon vettünk részt, 
de ekkor volt a Tájházak Napja is.  

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. 

2014-04-27 Freundschaft Vegyeskórus Egyesület – pró-
ba 
 

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

2014-01-16 Mesék, versek tanulása a télről 
2014-01-25  Kreatív délelőtt gyurmával 
2014-02-12 Farsangi álarcok készítése 
2014-02-22 Rajzfilm vetítés 
2014-03-14 Kedvenc meséim nappali fejlesztő program 
2014-03-22 Húsvéti díszek készítése 
2014-04-26 Daltanulás Anyák napjára 
2014-04-30 Anyák napi ajándékok készítése 
2014-05-17 Vetélkedők 
2014-05-31 Rajzfilm vetítés 
2014-06-14 Játék számokkal 
2014-06-28 Aszfaltrajz 
 

Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
2014-03-20 Egészségügyi szűrőnap 
2014-04-24 Véradás 
 

Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) infor-
mációs pont kialakítása 
2014-02-21 Munkaügyi központ tanfolyam lehetőségei 
2014-04-10 Munkaügyi tájékoztatás és fórum tájékozta-
tó rendezvény 
 

Rendezvényterv 2014-re 
Január 3.           Szentmise az elhurcoltakért 

Január 12.            Doni megemlékezés 

Február 15.           Farsangi Retro diszkó, Boris & the 

Bacons koncert 

Február 28.           Farsangi Fánksütés – Nyugdíjas Klub 

Március 7.           Nőnapi ünnepség 

Március 26.            Húsvéti Játszóház 

Április 25.           Szalonnasütés a filegóriánál 

Május 4.           Anyák napi ünnepség 

Május 24.            Gyermek – és ifjúsági nap 

Május 25.           Hősök vasárnapja 

Június 7.           Boros Pünkösd 

Július 4.-5.           Zenemplén fesztivál 

Július 19.           Kiss János emléktorna 

Augusztus 15.-16.    Pincefesztivál 

Október           Idősek napja, Szüreti vigasságok,  

   Őszi játszóház 

November           Alapítványi bál,  

                               Márton-napi lámpás felvonulás 

December            Mikulásjárás, Adventi játszóház,  

           Közös kántálás, Betlehemes játék, Szilveszteri bál 
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Hercegkút - Volkswagen Transporter beszerzése 
közbeszerzési eljárásnak megindítása 
I. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Alapból nyújtandó, 
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtandó 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehe-
tőt támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.
(XI.8.) VM rendelet és a 184/2013. (XI.15.) MVH 
Közlemény alapján   2. célterület (a támogatási rendelet 
2. § (1) bekezdés b) pontja szerint: 
- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 
ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás 
kapcsán – 9 személyes Volkswagen kisbusz beszerzése 
és bc) arculati elemek elhelyezésére 
Hercegkút  Község Önkormányzata részére megítélt 
10.000.000,-Ft  támogatásból autóvásárlás közbeszer-
zést valósít meg.  
A fejlesztés megnevezése: Volkswagen kisbusz beszer-
zése Hercegkúton 
II. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a hirdet-
mény közé tétele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rás keretében az alábbi cégeket hívja  fel ajánlattételre:  
-  Autó Széles Kft  4400 Nyíregyháza Hunyadi út 57. 
-   Juvenal Kft   5000 Szolnok, Széchenyi krt. 26.   
-   Sió-Car Kft      8600 Siófok, Fő utca 262  
III. Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyta a 2011. évi CVIII. törvény 22. § 
(1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Hercegkút Község Önkormányzatának 
Eseti Közbeszerzési Szabályzatát és 2014. évi közbe-
szerzési tervét. 
 

A képviselő-testületi ülés végén  Rák József polgármes-
ter  beszámolt az előző ülés óta tett intézkedésekről és 
rendezvényekről,  melyeken  Hercegkútat  képviselte, 
majd a jegyző adott  tájékoztatást  az országgyűlési 
képviselők választása előkészületeiről.  
  

dr. Stumpf Enikő jegyző 

Május 11-12-én Rimanowban jártunk. Június 1-én Rátkán 
a Nemzetiségi találkozón léptünk fel. A tavalyi évben 
több lakodalomban vettünk részt. Június 22-én Gávaven-
csellőn a sváb forgatagon voltunk, június 29-én sváb falu-
nap volt Károlyfalván, július 20-án Tolcsván a borfeszti-
válon, augusztus 17-18-án Hercegkúton a pincefesztivá-
lon, október 26-án a Szüreti Vigasságon léptünk fel. Nov-
ember 30-án Rakamazon a sváb disznótoroson voltunk. 
Sajószentpéterre, Tokajba, Bodroghalomba, illetve Bód-
vaszilasra nem tudtunk elmenni, de az éven szeretnénk 
oda is elmenni.  
Évvégén évzáró rendezvényt  tartottunk,  ahol  az éves 
programokat is megbeszéltük. Az idei évben a Sárospata-
kon megrendezett svábbálon a fellépésen túl a vacsorát is 
felszolgálhattuk, amit büszkén tettünk. A tagság 32 főből 
áll, melynek bővítését tervezzük. Tagságunkból több sze-
mély más egyesületnek is a tagja. Köszönöm a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak a támogatást. Köszönöm 
az önkormányzatnak, hogy helyet biztosított a próbákhoz 
és köszönöm, hogy a szállításban is segítséget kaptunk. A 
2014.évi tervek között szerepel, hogy szeretnénk német új 
ruhákat varratni, esetleg ha mód van rá, pályázati pénz-
ből.  Továbbá az elavult hangtechnikájú  zenei kíséretet  
újra felvenni és színpadképessé tenni.‖ 
 
A polgármester értékelésében kiemelte, hogy a  fiatalok 
gerincét adja ez az egyesület, ennek van és kell, hogy le-
gyen jövője egy ilyen településen. Kifejezte azon szándé-
kát, hogy a későbbiekben is minden támogatást meg kí-
ván adni az önkormányzat,  hogy tovább működjön, hi-
szen amerre mennek mindenhol Hercegkútat képviseli a 
tánccsoport.  
 
A 4. napirendi pont keretében a Zememplén – Zenével 
a Zempléni Kultúráért Egyesület tevékenységéről tájékoz-
tatta Markovics Ádám elnök a képviselőket. 
 
Ezen egyesület beszámolóját értékelve Rák József polgár-
mester azt mondta  „ Úgy gondolom, hogy érdekes szín-
foltjai vagytok a településnek, de ma már igény és szükség 
is van erre Hercegkúton.  Jó dolognak tartom, hogy ren-
dezvények alkalmával biztosítjátok a technikát, maradjon 
is így. A Zenemplen Fesztiválra  minden segítséget próbá-
lunk megadni, az anyagi lehetőségek korlátozottak, az 
infrastruktúra biztosítása természetes.  
Az elmúlt évben az Obersulmi zenekar érdekes színfoltja 
volt a rendezvénynek, nagyon profik, jöjjenek máskor is. 
A Rimanowi polgármester is nyitott, jöjjenek ők is, efelé 
is nyitni kell. A technikát, felszerelést bővíteni kell, remél-
jük az új pályázati ciklusban erre lehetőség lesz.‖ 
(Az Egyesület beszámolóját a következő számban közöl-
jük) 

A községháza tetőfelújítása május hónapban 
folyatódik, ez alatt az ügyfélfogadás az épület 

hátsó szárnyában történik 
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Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és  
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297  projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A projekt megnevezése: 
 Élő Hagyományok - Közös Értékek, a Hercegkúti és 
Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és infrastruktú-
ra fejlesztése / Ţivé tradície - Spoločné hodnoty, rozvoj 
infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych 
pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš. 
 
Pályázat hivatkozási száma: HUSK 1101/1.3.1/0297  
A program finanszírozási forrása: a C(2007)6488 szá-
mú bizottsági határozat által jóváhagyott Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007- 2013. 
 
Támogatásra jogosult terület, jogcím:  
„Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció—
menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése‖  
A projekt kedvezményezettjei: 
 Hercegkút Község Önkormányzata és Obec Malý 
Horeš   (Kisgéres Önkormányzata) 
A partnerek elfogadott projekt költségvetése: 1 552 997 
EURO. 
 
Ebből Hercegkút Község:            976 899 EURO 
Kisgéres – Obec Malý Horeš       576 098 EURO 

Támogatás aránya: 95%. (melynek 85 %-a ERFA - 
ERDF forrás, és 10%-a hazai –állami- hozzájárulás).  
Támogatás összeg: 
Hercegkút Község:                     928 055 EURO 
Kisgéres– Obec Malý Horeš       547 294 EURO 
 
 

2014. ötödik harmadévben  
(2014. január – április) végzett tevékenységek 

Hercegkút 
 
Építések 
Hercegkúton a projekt  második helyszínén a  Kőporosi  
pincesoron az  5. periódusában   megkezdődött  a 

  16m2-es  tájba illő homlokzatú vizesblokk  építése,  
egy-egy női és férfi, valamint egy mozgáskorlátozott 
egységgel 

 a vizesblokkhoz ivóvíz és szennyvíz bekötés készül.  A 
burkolás, szerelvényezés folyamatban van. 

  a pincék előtt vezető sétányok andezit kockakővel 
burkolása   

 a sétányok mellett földkábelek fektetése és  pincék 
egyedi földkábeles bekötése történik  

 A légkábelek és a villanyoszlopok elbontása és elszállí-
tása a hálózati bekötés után.  

A  projekt tevékenységek keretösszegének közel 70%-a 
került eddig lekötésre, felhasználásra. 
 
A munkák az ajánlattételi dokumentáció alapján meg-
adott műszaki tartalommal, és az abban meghatározott 
minőségi követelményeknek megfelelően valósultak meg. 
A végezett építési munkálatokat idősorosan építési nap-
lóban vezették. A munkaterületek átadás átvételét, az 
egyes építési szakaszok teljesítésének ellenőrzését a mű-
szak ellenőr elvégezte. 
 
Management: 
Az időszakban Hercegkúton két fős projektmenedzs-
ment (egy fő projekt vezető és egy pénzügyi asszisztens) 
működik. 
 
A nyilvánosság keretében sajtóközlemény a helyi média  
( Hercegkúti Hírek) számaiban és a regionális médiában 
( ZTV Képújság) jelent meg. 
 
A projekt hivatalos weboldalának frissítése www-
.kozosertekek.hu lebonyolításra került. 
 
       Horváth László 
     projektmenedzser 
 
 

http://www.kozosertekek.hu
http://www.kozosertekek.hu
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A Hercegkút Gyöngyszem Óvoda részt vesz a 
"Legyen álmod kerek erdő" - a Művelődés Háza és 
Könyvtára Sárospatakon és térségében meghirdetett 
pályázatán. 
Az együttműködésben vállalt tevékenység kapcsoló-
dik nevelési-oktatási intézményünk Pedagógiai prog-
ramjához. 
 

Pedagógiai programunkban a hagyományőrzés fon-
tos szerepet kap, mind tárgyi, mind néphagyomá-
nyokat illetően. 
 

A középső-és nagycsoportos gyerekek részére havi 
egy kézműves szakkört szervezünk a pályázat kere-
tében. A havi szakkörben a tárgyi hagyományok 
ápolása, megismertetése szerepel. Az ismereteken 
túl célunk a létrehozott tárgyak felhasználása játék-
tevékenységben, tárgyi környezetünkben, ünnepek 
során. Előnyben részesítjük a természetes anyagok 
felhasználását, mint pl.: agyag, csutka, csuhé. 
 

A kézműves szakkörön kívül témanapok és témahe-
tek vannak: 
- a település és tágabb környezetének megismerése 
- a mesék csodálatos világa, színházlátogatás 
 őszi szüreti nap 
  
A témanapok, témahetek során egyaránt sor kerül 
ismeretek átadására a témában és közösségi élmény 
szerzésére is lehetőséget ad. 
A pályázat időtartama: 2015.február vége. 
 

Örülünk, hogy részt vehetünk ebben a pályázati 
programban, ezáltal gazdagabbá és színesebbé te-
hetjük a gyermekek óvodai életét. 

                                                Óvónők 
                   

 

„Legyen álmod kerek erdő”  
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Suli-☼tár 

Március 31. 
Idén hétfőn került iskolánkban megrendezésre a német 
nemzetiségi versmondó verseny helyi fordulója. Ebben az 
évben 20 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Minden 
tanulónak egy szabadon választott német verset kellett 
elmondania, melyet a négytagú zsűri- a tanító nénik- a 
megadott versmondási szempontok alapján értékelt. 
Osztályonként három tanuló juthatott tovább a megyei 
fordulóra,amely ebben a tanévben Rátkán lett megszer-
vezve. 
 

Tanulóink, akik a megyei versenyen részt vettek: 
Boós Virág 1.o. 
Gál Emília 1.o. 
Nagy Botond 1.o. 
Beidek Borka 2.o. 
Lukács Lili Eszter 2.o. 
NkumunueTimotheus 2.o. 
Ambrus Boróka 3.o. 
Hünlich Hédi 3.o. 
Takács Ádám 3.o. 
Krucsay Balázs 4.o. 
Szabó-Velejti Csenge 4.o. 
Tóth Annabel 4.o. 
 

Minden tanulónk eredményesen szerepelt, de a budapesti, 
országos versenyre csak egy tanuló jutott tovább: Hünlich 
Hédi. Ő képviseli iskolánkat és megyénket a II. kategóriá-
ban, ahol 3. és 4. osztályos diákok mérik össze tudásukat.   
 
Gratulálunk minden versenyzőnek! Ízelítőül a nyertes ver-
se: 
ThüringerRostbratwurst 
  
BeiSturmwind und Wetter, ja zujeder Zeit. 
BeiRegen und Hagel, selbstwenn es nochschneit. 
SteigthierüberThüringennachaltemBrauch, 
vomHolzkohlegrill der Rostbratwurstrauch. 
  
Hierlernt man dasBratenimAlter von vier. 
GenießtjedeWurst mit vielThüringerBier. 
EinBrötchendazu und auchBornsenfistPflicht! 
Nur Ketchup zurWurscht, mag der Thüringernicht. 
  
Sobrutzelt es fröhlich und an jedemOrt. 
Ja bratenzähltim „GrünenHerzen― als Sport. 
Die ThüringerBratwurst - die Marke mit Größe. 
Nursonntags - da nicht - danngibt es hierKlöße. 
  
WennalleimLändchenzurgleichen Zeit braten. 
Dannziehen die lieblichenRostbratwurstschwaden. 
Gemächlichhinüberbis Frankfurt am Main. 
Und schränkenselbstdortnoch den Flugverkehrein. 
 

Április 11. 
Immár 10. éven került megrendezésre Rakamazon az 
Erzsébet Királyné Idegennyelvű Drámafesztivál, ami 
egy határokon túl is átnyúló rendezvény.  
Idén iskolánkból a negyedik osztályosok mutatták be a 
Holle anyó című mesejátékot, természetesen német 
nyelven. Az egész napos rendezvényen 16 produkciót 
adtak elő a résztvevők angol és német nyelven. A sze-
replők általános- és középiskolások voltak, akik nagyon 
színvonalas, vidám, érdekes darabokat vonultattak fel. 
Az eredményhirdetésre este 6 órakor került sor, ahol 
iskolánk a legszebb díszlet díját nyerte el. 
 
 

Április 12. 
„Gyöngyszemezgető‖ címmel rendeztünk meg első al-
kalommal egy szombat délelőtti családi napot. 
A rendezvény a húsvéthoz és a tavaszhoz kapcsolódóan 
többféle programot kínált a résztvevő gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. 
A délelőtt tojáskereséssel indult, ahol az ügyesebbek egy 
zsebre való tojást is összegyűjthettek. 
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Az érdeklődők aszfaltrajzversenyre nevezhettek, interak-
tív játékokat próbálhattak ki az új számítógépes terem-
ben, német nyelven játszhatták a jól ismert és mindenki 
által kedvelt udvari játékokat (Adj, király katonát! Móku-
sok, ki a házból! Fekete-fehér). 
 
Aki mindezek között nem talált számára megfelelőt, az 
képességfejlesztő feladatokban próbálhatta ki az ügyessé-
gét. A legnépszerűbb programokhoz, az arcfestéshez és 
az ugrálóvárhoz hosszú sorok kígyóztak egész nap. 
A kisebbeknek az állatsimogató nyerte el leginkább a 
tetszésüket, ahol nyúllal, báránnyal, kecskével és bocival 
ismerkedhettek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eközben a szülőknek is kínáltunk programot, előadáso-
kat hallgathattak a tanulási problémákról és a mozgás 
jelentőségéről Hajdú Krisztina pszichológus és Arosné 
Czakó Rita gyógytornász előadásában. 
 
A rendezvényünkön a különböző korú gyerekektől, fel-
nőttekig láthatóan mindenki jól érezte magát, vidám, 
kellemes napot töltöttünk el együtt, így a későbbiekben 
hagyománnyá szeretnénk ezt tenni. 
 

tanítók 
 

 

Sok szeretettel köszöntjük  
 

Anyák Napja  
 

alkalmából az édesanyákat! 
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A községbe érkező látogatókat vendégszeretettel fogadják és 
az ősrégi hagyomány szerint egy falat szalonnával és egy 
pohár borral megkínálják. Arra törekszünk, hogy olyan kör-
nyezet fogadjon mindenkit, hogy legyen kedve nálunk hosz-
szabb időt eltölteni és jöjjön vissza máskor is, hozzon el 
hozzánk másokat is, akiknek megmutathatjuk értékeinket a 
településen. A gyönyörűen felújított több mint 200 éves 
templomunkat, a díszes temetőnket, a Sváb Tájházat, isko-
lát, a Világörökség részét képező pincesorokat és ősztől az 
új Kálváriát, melyek alapkövét most foguk letenni és az épít-
kezés kezdeteként az első kapavágást vendégeinkkel együtt 
megtesszük. 
Meggyőződésem, hogy a  ma élő generációk méltó folytatói  
a tevékeny és alkotó elődöknek és egy olyan települést fo-
gunk majd az utódokra hagyni, ahol egy normális, tisztessé-
ges és tartalmas élet élhető, ahol a hit és az összefogás nagy 
erő volt és marad, ahol a munkának van becsülete. Az eddig 
elért eredmények és az egészséges önbizalom alapján azt 
kérem, hogy legyen jövőbe vetett hite Hercegkút lakosságá-
nak. ()    (Rák József polgármester) 
 

„Az Európai Uniós tagság randevú a jövővel” 
(Dr. Hörcsik Richárd köszöntője ) 

Történelmi pillanatot élünk át ezekben az órákban. Az idő-
sebbek átérezhetik talán, hogy ez a két nap sorsfordító Ma-
gyarország történelmében. Itt és most Európa újraegyesíté-
sének vagyunk a tanúi. Ilyen még nem volt az öreg konti-
nensen, hogy mindez vér, háború, emberi áldozatok, vesz-
teségek és megaláztatás nélkül békében mehetett végbe. A 
sorstól ilyen lehetőséget kapott most Magyarország a XXI. 
században. Mi itt Hercegkúton nagyon jól tudjuk, hogy mit 
jelent ez. Ha van hely ma Magyarországon, ahol 2004. má-
jus l. ünnep, akkor minden bizonnyal ezek egyike Herceg-
kút, és ha van közösség, amely  ezt az ünnepet igazán átérzi 
és igazán komolyan veszi, akkor ez a hercegkúti sváb ön-
kormányzat. Mert itt, Hercegkúton különös jelentősége van 
és lesz ennek a napnak.   
Egy új történelmi fejezet nyílik a magyarság számára, így az 
uniós tagság nemcsak búcsú a múlt terhes örökségének egy 
részétől, hanem egyszersmind randevú a jövővel.  
(Dr. Hörcsik Richárd, Hercegkút díszpolgára, országgyűlési 
képviselő, a Parlament Európai Integrációs Bizottságának 
alelnöke) 
 

„Égi szent béke jöjj, vár e dúlt világ” 
Gregor József Kossuth díjas operaénekes fellépése a 

nyitóünnepségen 
Gregor József művész úr fellépése előtt megköszönte Götz 
István barátja meghívását és mint mondta: „Boldog va-
gyok, hogy ezt a szép délutánt, ezt az átmenetet pont Her-

cegkúton tölthetem.” 

Európa Napok Hercegkúton  2004  
10 év az Európai Unióban  2014 

„Összefogás és együttgondolkozás eredményeként 
jutottunk el a mai naphoz” 

(Polyák József esperes beszéde a Kálvária  
alapkőletételekor) 

A hercegkúti község és egyházközség életében, 250 éves 
történelmében, amelyről nyugodt lélekkel mondhatjuk, 
szinte egyé forrott, vannak nagybetűvel beírt esemé-
nyek.  A kezdetektől napjainkig, a teljesség igénye nélkül 
szaladjunk át ezeken a nagyobb jelentőséggel bíró ese-
ményeken.  
Közel kétéves összefogás és együttgondolkozás eredmé-
nyeként jutottunk el a mai naphoz, amely minden bi-
zonnyal nagybetűvel íródik be a község és egyházközség 
történelemkönyvébe. Ebben az ünnepi órában megáld-
juk és elhelyezzük az épülő Kálvária alapkövét. Külön 
örömünkre szolgál, hogy Kálváriánkat abban az eszten-
dőben építjük meg, amikor egyházmegyén fennállásának 
ezeréves évfordulóját, a mileniumát ünnepli, és abban az 
esztendőben, amikor hazánk, Szent István országa visz-
szatér az európai népek családjához, ahonnan a szá-
munkra idegen hatalmak elszakították. 

 
„Európa fiatalsága közeledjen egymáshoz,  

ismerje meg jobban egymást” 
Harry Murso polgármester  2004. május 1-jei   

ünnepi beszéde  
A népek közötti béke nem magától értetődő. Minden 
generációnak újra meg kell küzdenie ezért. Ezért fontos 
számomra, hogy Európa fiatalsága közeledjen egymás-
hoz, ismerje meg jobban egymást. Így sok előítélet és 
fenntartás könnyebben leépíthető. Örömteli lenne, ha a 
jövőben közösségeink, Hercegkút és Obersulm fiataljai 
kölcsönösen megismerhetnék egymást egy csereprog-
ram keretében, hiszen az ifjúság a mi közös jövőnk. 
 

„Elég ok van arra, hogy a megkezdett  
kapcsolatokat intenzívebbé tegyük” 

Reinhold Gall Baden-Württembergi tartományi 
képviselő, Sülzbach elöljárója ünnepi köszöntője 

Röviddel ezelőtt a napilapunkban olvasható volt egy 
beszámoló a csatlakozó országokról. Magyarországról 
többek között ezt írták: „A tévedés a gulyással kezdő-
dik. Ez alatt természetesen azt is érteni kell, hogy a pap-
rikájuk sokkal jobb, mint ami nálunk ilyen néven a tá-
nyérra kerül. Nekem azt jelenti ez a kijelentés, hogy 
mindig az a legjobb, ha az ember mindent személyesen 
próbál ki és ismer meg. Ezért keltem örömmel útra, 
hogy az Önök országát, községét és Önöket személye-

sen megismerjem. 



. 14 

Tisztelt Választópolgárok! 
Áder János köztársasági elnök 2014. május 25.  napjára tűzte ki az európai parlamenti 
képviselők választásának napját. 
 

2014.  május  25-én  6.00 órától 19.00 óráig 

 a Hercegkút,  Kossuth u. 7.  (Művelődési Ház)   
szavazóhelyiségben lehet szavazni 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő ÉRVÉNYES 
igazolvány(ok) bemutatásával:  
A. ) lakcímigazolvány és  - személyazonosító igazolvány vagy  

útlevél vagy  
vezetői engedély vagy 

B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 
 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a  választójog gyakorlására   
nincs lehetőség! 

 
A mozgásukban akadályozott választópolgárok mozgóurna iránti kérelmüket legkésőbb 
2014.  május  23-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazás napján,  
május 25-án, legkésőbb 15.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz nyújthatják be. 
 
Hercegkút, 2014. április 30.                                   dr. Stumpf  Enikő HVI vezető 
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2013/2014 –es Megye III. labdarúgó bajnokság tavaszi szezon 
 

 
14. forduló 
2014.03.23. (Vasárnap)   15.00 
Hercegkút - Bodrogolaszi 2:0    IFI 2:5 
Bordás Cs, Ráski P, Kiss G, Kiss A, Rák B (Braun N), Orosz D (Bányai G), Orosz I, Szabó G, 
Ringer I, Livják Á, Pandák T 
Gólszerzők: Orosz D, Rák B 
 
 
15. forduló 
2014.03.30. (Vasárnap)   15.00 
Tarcal - Hercegkút  0:0    IFI  5:0 
Bordás Cs, Pandák T, Kiss A, Orosz I, Szabó G, Egyed A, Livják Á, Kiss G, Braun N, 
Ráski P (Braun Zs), Ringer I 
 
 
16. forduló 
2014.04.06. (Vasárnap)   16.30 
Hercegkút - Hidasnémeti 0:6    IFI 1:9 
Bordás Cs, Kiss G, Kiss A, Pandák T, Braun Zs, Bányai G, Ringer Z, Ringer I, Orosz D, Cziczó K, 
Egyed A 
 

 

Hagyományőrző tábortűz a 
 Gombos-hegyen 

2014.  május 3-án  ! 
Hercegkút civil szervezetei  

szeretettel várnak mindenkit  
Gombos-hegyi filagóriához 17.00 órára a  
szalonnasütésre és az esti tábortűzhöz! 


