
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2015.  MÁJUS HÓ,  16. ÉVFOLYAM  5. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

PARTNERSÉGI TALÁLKOZÓ OBERSULMBAN 

Partnerségi találkozón vettünk részt Obersulmban a 
francia és osztrák partnertelepüléseikkel együtt a Menny-
bemenetel ünnepén. 
Hercegkutat Rák József polgármester és felesége, Naár 
Ferenc alpolgármester, Stumpf Andrásné, Stumpf And-
rás, Stumpf Imréné és Stumpf Imre képviselték. 
A vendéglátók, élükön Reinhold Gall belügyminiszter 
úrral a szálláshelyünkön vártak bennünket, ahová 12 órai 
utazás után érkeztünk meg. Az érkezést követően kö-
szöntöttük Harry Murso nyugdíjas polgármestert, aki 
néhány hete ünnepelte a 70. születésnapját. 
Tilmann Schmidt polgármester a Városházán fogadta a 
Franciaországból, Ausztriából, illetve Magyarországról 
érkezett vendégeket, ahonnan a partnerségi Kertbe men-
tünk, majd ellátogattunk egy közös fotó erejéig a Herceg-
kút Platz-ra. A magyarok baráti köre társaságában pénte-
ken lehetőségünk nyílt megtekinteni egy csodálatosan 
szép, Németország egyik legrégibb és talán legszebb vá-
rosát, Rothenburgot. A középkori jellegű város épen 
maradt városfala által körülhatárolt óvárosban mintha 
megállt volna az idő. Nagyon sok ősrégi ház, erődítmény 
között sétálhattunk, megcsodálhattuk a középkori épüle-
teket, s idegenvezetőnk jóvoltából sok érdekességet hall-
hattunk a város történetéről, a harmincéves háborúban 
betöltött szerepéről.  
A Városházán fogadott bennünket a város alpolgármes-
tere, aki részletes tájékoztatást adott a település kiemelke-
dő idegenforgalmáról, a minden évben megrendezésre 
kerülő „Mesterivó ünnepség”-ről, és az ehhez fűződő 
legendáról 

Délután egy valódi bajor sörfőzdét látogattunk meg, ahol 
lehetőségünk volt megismerni a sörfőzés minden mozza-
natát, miközben meg is kóstolhattuk a hűsítő italt. 
Az este folyamán Alex Heinrich borászatában egy bor-
kóstolón vettünk részt. Ezen az estén adtuk át ajándéka-
inkat vendéglátóinknak. Köztük egy festményt, amelyet 
Stumpf Imréné Ildikó festett, s ami a Kőporosi pinceso-
ron található Partnerségi Pincét ábrázolja. 
Szombaton Heilbronnba, a járási székhelyre utaztunk, 
ahol a város egyik nevezetességét, a  XIII. században 
épült Kilián templomot kerestük fel. A templomban 
szintén egy idegenvezető kalauzolt bennünket, majd a 
belvárosban sétáltunk, vásároltunk egy kis ajándékot.  
Ezt követően egy botanikust kertet néztünk meg, ahol a 
helyi termékek kóstolására is lehetőségünk nyílt. Úton 
haza felé, kis kitérőt téve megálltunk Erlenbach települé-
sen, ahonnan a Hoffmann-ok származnak. 
Délután az obersulmi szőlőtermelők által kezdeménye-
zett rendezvényen vettünk részt, melyet a szőlőhegyen 
tartottak meg. A szőlők között dűlő túrákat szerveztek 
immár harmadik alkalommal, melyet akár gyalog, akár a 
szőlőtáblák állomáshelyei között traktor vontatta pótko-
csival tehetnek meg az érdeklődők. Mi az utóbbit válasz-
tottuk, nagyon jól szórakoztunk. 
 
Ez a rövid hétvége ismét alkalmat adott az obersulmi és 
francia kapcsolatok ápolására. Megtisztelő volt az, ahogy 
gondoskodtak rólunk mindvégig.  

 
Rák József polgármester 
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Partnerségi Találkozó Obersulmban 2015. május 14-16. 



 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dűlőtúra az obersulmi  
szőlők között 
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Hercegkút Önkormányzata és a Hercegkúti Római Ka-
tolikus Egyházközség által közösen megrendezett ün-
nepségen  2015. május 31-én vasárnap emlékezett meg 
Hercegkút közössége a Hősök Napjáról. A hercegkúti  
hősök lelki üdvéért bemutatott szentmisét követő a 
temetően az  I. világháborús emlékkereszt előtt gyűlt 
egybe az emlékező közösség. Az emlékkereszt mellett a  
Fűzéri  Hadtörténeti és Helytörténeti Kör tagjai I. világ-
háborús egyenruhában tisztelegtek. Az   ünnepség ele-
jén a hívek a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület tag-
jaival együtt elénekelték a himnuszt, majd az énekkar  
alkalomhoz illő katonadalokkal emlékezett meg a hő-
sökről.   
 

Rák József polgármester ünnepi beszédét az alábbiak-
ban olvashatják: 

„Tisztelt emlékező közösség! 
Kedves Hercegkútiak!  
Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett hő-
sökre emlékezünk.  
Ezért gyűltünk össze, a Magyar Hősök Napja alkal-
mából ide a temetőnkben található kereszt elé, amely 
egy emlékmű, s minden nap jelzi a tiszteletet és azt, 
hogy nem felejtjük el a hősöket, az áldozatokat.  
Ezek az ünnepek pedig arra jók, hogy ezt ki is mond-
juk, és fejet hajtsunk az emlékük előtt. 
A hősök emlékünnepének eredete egy 1917-es tör-
vényre vezethető vissza. Akkor mondták ki először, 
hogy:  
„nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tisz-
teletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni 
és az utókor számára meg kell örökíteni".  
Azt is kezdeményezték, hogy minden település kő-
emléket állítson.  
1924-ben már a „Hősök emlékünnepé"-ről, mint 
nemzeti ünnepről rendelkezett törvény. Ebben írták 
elő, hogy a háború hősi halottaira szervezett megem-
lékezést tartsanak május utolsó vasárnapján.  
Sajnos a második világháborúban újabb nevekkel 
szaporodott a hősök sora:  
„1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért, 
emléküket ugyanolyan kegyelettel kell őrizni, 
mint a korábban elesettekét”, szólt egy 1942. ápri-
lis 25-én kelt rendelet. 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nem-
zet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő 
nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. 
évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május 
hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Em-
lékünnepévé nyilvánította 
 

Ma, a Hősök Napján mindenek előtt népünk és telepü-
lésünk, Hercegkút hőseire emlékezzünk tisztelettel és 
hálával.  
De tiszteljük meg a világ minden hősi halált halt kato-
náját is! 
 
Évtizedeken át tilos volt az országnak, így községünk-
nek is hőseit elsiratni. Apák és anyák, testvérek, felesé-
gek, gyerekek csak otthon, vagy a templom falai között 
emlékezhettek rájuk. Legtöbben csak azt tudták, meg-
halt, eltűnt, de hogy hol, melyik falu vagy város adott 
számukra örök nyugodalmat életük szörnyű végnapjai 
után – azt nem mindig tudták. 
Pedig a magyar történelem évszázadai alatt hány és 
hány hivatásos, önkéntes és “szükség-kéntes” katona 
áldozta életét a hazáért.  
Nincs olyan magyar család, így hercegkúti sem, amely 
ne vesztett volna el valakit, vagy amelynek ne lenne leg-
alább egy hősi halottja, katonája, áldozata, aki a hazáért 
és a szabadságért áldozta fel életét. 
 
Hány asszony volt tele szívfájdalommal, mert fiát vagy 
unokáját, férjét vagy testvérét közös sírba temették. 
Hány nő maradt özvegyen, gyerekekkel vagy egyedül, 
átküszködve a háborúk alatti és utáni nehéz éveket. 
Hány gyermek maradt árván, soha nem látva többet 
apját vagy anyját, kezdve így az életét. 
Hány embert hurcoltak meg, vagy vittek el messze föld-
re, ahol a kényszermunka, az éhség, a szenvedés, a kilá-
tástalanság vagy megfagyás áldozatai lettek. 
Úgy gondolom, mi hercegkútiak tudjuk ezt… 
De ne feledjük:”csak az hal meg igazán, akit elfelej-
tenek!” 
 
A magyar hősök emlékének megörökítése az utókornak 
olyan kötelessége, amely önbecsülésünk, nemzeti azo-
nosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele.  

 
 
 
 
 

Magyar Hősök Napja 2015. május 31. 
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Erkölcsi követelmény, hogy a magyar hősök emlék-
ünnepén méltó ünneplés keretében rójuk le hálánkat 
a nemzet és településünk hősei előtt. 
 
A hősi halottainkra való emlékezés nem gyászünnep.  
Nem halottak napja, hanem büszke, öntudatos ke-
gyelet azok iránt,  akik a magyar történelem vérziva-
taraiban a Hazájukért a legtöbbet, életüket adták.  
 
Fájdalommal, de büszkeséggel gondolunk a kötelessé-
güket teljesítő bátor katonákra, azokra a neves és névte-
len hősökre, akik népünk szabadságáért estek el. De 
hajtsunk fejet azon áldozatok előtt is, akik nem katona-
ként veszítették életüket.  
Azok előtt, akik a harcok és a bombázások áldozatai 
voltak, akiket a „málenkij robot”-ra  elhurcoltak, akiket 
meggyilkoltak.  
Mindazokat a nemzet hősének kell tekintenünk, akik 
fegyverrel, vagy anélkül szolgálták a hazánkat és életü-
ket áldozták érte.  

Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke jelen-
tőségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor 
emberének, becsülje meg, hogy a közvetlen háborútól 
mentes korban és helyen élhet. Különösen fontos ez a 
gyermekek és fiatalok esetében, akiket az erőszak, az 
agresszió nap, mint nap megkörnyékez. 
 
Tisztelt emlékező közösség! 
Hajtsuk meg fejünket és adózzunk tisztelettel a hősök 
előtt! 
Kérjük a jó Istent, adjon nekik örök nyugodalmat, le-
gyenek példaképeink, mi pedig éljünk békességben! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!” 
 

Az emlékkereszt előtt közösség nevében koszorút he-
lyezett el a polgármester és a jegyző, továbbá a Fűzéri 
Hagyományőrzők katonai tiszteletadás mellett.  
Polyák József esperes úr és hívek közös imádsága után 
a Szózat eléneklésével  zárult  a megemlékezés. 
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Budapesti Madách Gimnázium  
tanulmányi kirándulása                        

Május hónapban több diákcsoport  tett kirándulást 
Hercegkútra, többek között a budapesti Madách                   
Gimnázium egy osztálya, akik német nemzetiségi 

hagyományok után kutattak. 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-

testülete május hónapban két rendkívüli ülést tar-

tott. 

 Május 4-én  az önkormányzati tulajdonban lévő 

pincében (volt szövetkezeti pincében) tárolt haszná-

laton kívüli fahordók és szőlőfeldolgozó eszközök 

kiadása iránt benyújtott igénnyel kapcsolatban ho-

zott döntést a képviselő-testület.  

Május 12-én tartott ülésén az ÉMOP-2.1.1/F-14-

2014-0001 azonosító számú projekt keretében  az 

ajánlattevők felhívása ajánlattételre és Ajánlattételi 

felhívás elfogadása tárgyban hozott határozatot a 

képviselő-testület.                                                            

A „Hercegkút községi belterületi sétányok épí-

tési munkái”  kivitelezése  tárgyú közbeszerzési 

eljárással kapcsolatban akként határozott, hogy az 

önkormányzat, mint konzorciumi partner a követ-

kező ajánlattevőket hívja fel ajánlattételre: 

- Rex-Bau Építőipari Tervező Kivitelező és Bonyo-

lító Kft 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a   

- BODKŐ Kft 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u 4. 

- SKY-FORRÁS Kft  3980 Sátoraljaújhely, Néma-

hegy hrsz 11030/20 
 

Az Ajánlattételi felhívást és Ajánlattételi dokumen-

tációt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta 

és a közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. 

 

dr. Stumpf Enikő jegyző 

 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS    
RENDELÉSI IDEJE      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         08.00 -  9.30                 09.30 - 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 

mailto:hercegkut@pr.hu
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Aranylakodalom - Braun Bálint és Hercegfalvi Ilona  
2015. május 2. 

Leitner Ferencné sz. Götz Mária  
95. éves szépkorú polgár köszöntése                                                          

bensőséges családi ünnepség keretében köszönthettük a szépkorú Mari néni  
 2015. május 12-én a születésnapján.! 

A Hercegkúti Hírek olvasói nevében is  
szívből gratulálunk az ünnepelteknek! 
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A Hercegkúti Nyugdíjas Klub májusi hírei 

Május 11-én hétfőn  délelőtt a Kőporosi pincehegy 

„nyugdíjas parkjában” gyűltünk össze egy szalonna- 

sütésre a korábbi terveinknek megfelelően. Az előké-

születeket és a díszítést Hoffmann Jani és felesége 

Katika annak rendje és módja szerint  elvégezték. A 

rendezvényen résztvevő húsz fő először az ünnepsé-

get tartotta meg. Köszöntöttük mindazokat, akiknek a 

névnapjuk volt, de a születésnaposokat is, meg akik-

nek házassági évfordulójuk volt az első félévben. El-

énekeltük az ide illő dalokat, koccintottunk egyet, 

majd elkezdtük a szalonnasütést vidám hangulatban. 

Ezt követően elfogyasztottuk a szépen megsütött sza-

lonnát, kolbászt és ittunk rá egy-két pohár jóféle bort 

is, meg üdítőket. Kicsit gyakoroltuk az énekeinket, ha 

mégis sor kerül majd a „Ki mit tud?” c. vetélkedőre. 

Ezután végigjártuk a pincesorokat és a felső szintről 

gyönyörködtünk a szép panorámában. 

 

 Számunkra, akik együtt voltunk egy délelőtt, kelle-

mesen telt el az idő és ősszel a másik pincehegyen 

tervezünk hasonló összejövetelt. A rendezvényre 

meghívtuk Polgármester urat is, de sürgős és fontos 

hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott ezen részt ven-

ni, már csak a rendezvény utáni összepakolásra ért ki 

a pincesorra., de legalább meg volt a jó szándék. 
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A mesterek (B.Bálint, V.Jóska és N.Józsi) , mint egy 

betonozásnál kijelölték a magassági pontokat, mi pe-

dig folyamatosan hordtuk be  az eldolgozandó anya-

got, ami végül nem is lett teljesen elég. Polgármester 

úr azonnal intézkedett, és egy utánfutóval újabb pótlás 

érkezett a földből és szalmából, amit itt helyben készí-

tettünk el, és ezzel már be tudtuk fejezni a kamra egész 

aljzatának letapasztását. Nagyon örültünk valamennyi-

en, hogy ezt a nehéz munkát végül is ha nem is egé-

szen a hagyományos módon ( mj.: régen az asszonyok 

simítóval végezték), de meg tudtuk csinálni, és min-

denkinek jól esett a végén a  megérdemelt áldomás. 

Tudjuk, hogy ezzel nem értek véget a tájház körüli 

munkálatok, de amit vállaltunk eddig is meg csináltuk 

és a jövőben is el fogjuk végezni  a ránk váró feladato-

kat. 

(r.j) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Május 12-én került sor a Sváb Tájház kamrájában. 

Délelőtt a közmunkás csapat Braun Bálint és Majoros 

Zoli meg Schmied Laci irányításával a Kerekréten az 

árok mellett elkészített egy pótkocsi szalmás-törekes 

sarat, amit aztán leszállítottak a tájház udvarára. Dél-

után két órára jöttünk össze az öregek, hogy elvégez-

zük a munkát. Megjelent hét fő a férfiak közül (Braun 

Bálint,Vinkler József, Naár József,Rák József Frikker 

László,Rák Mihály,Göncfalvi János) és két hölgy is 

csatlakozott hozzánk Naárné Marika és Stumpfné Ilon-

ka személyében. A Hivatal részéről részt vett a munká-

ban Joósz Antal képviselő,valamint Boós László és 

Horváth László is. A pótkocsin lévő előre elkészített 

anyag kicsit megszáradt addigra, ezért azt fokozatosan 

át kellett dolgozni. Vizet hordtunk a ravatalozó mellől 

kannákban, majd ketten folyamatosan taposták a pót-

kocsin a szalmás sarat, hogy kellően híg legyen ahhoz, 

hogy azt a kamrában el lehessen dolgozni.  
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2015. május 9.-én  Rakamaz adott helyet a 8. Regionális 

Német Nemzetiségi Kulturális és Gasztronómiai 

Fesztiválnak, amelyen egyúttal az „Almavirág Fesztivál” 

is helyet kapott.  

 A délben kezdődött, lovas hintókkal, mazsorett csopor-

tokkal színesített , látványos felvonuláson közel húsz 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei  német nemzetiségi települések vendégei 

vonultak át a városon, ahol a hangulatos sváb térzenét a 

Heimatönne Capelle zenekar biztosította.  

A rendezvénytér színpadához érve Stumpf Andrásné a   

B-A-Z megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormány-

zat  elnöke, és a házigazda polgármester Bodnár László, 

Kék János Rakamaz Város Német Nemzetiségi elnöke 

köszöntötte a fesztivál vendégeket.  Bedő Valér  ünnepi 

beszédében tolmácsolta Soltész Miklós államtitkár úr 

köszöntő  szavait. Ezután B-A-Z és Szabolcs-Szatmár 

Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatainak hagyo-

mányőrzői csoportjai léptek színpadra., közöttük a her-

cegkúti Freundschaft Vegyeskórus Egyesület és a Klang 

Sinkapelle énekkar. A Fesztivállal egy időben időszakos 

fénykép és festmény kiállítás nyílt a résztvevő települések 

amatőr művészeinek munkáiból. A települések standjai-

nál különleges sváb étel specialitásokat kóstolhattak a 

helyszínre érkező látogatók. 

A VIII. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál színes 

kavalkádjában fellépők és vendégek egyaránt remekül 

szórakoztak a késő estébe nyúló színes programok és 

gasztronómiai kínálat mellett.  

Gratulálunk a szervezőknek! 

(drse) 

 

Kettős Fesztivál Rakamazon  
VIII. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális - Gasztronómiai Fesztivál és  

I. Almavirág Fesztivál 
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Búcsúznak a nagycsoportos óvodások 

Óvodásaink nagy izgalommal, szorgalommal 
készültek a ballagási ünnepségre. 
Amikor elérkezett a szép nap, a  nagycsoportos 
gyerekek versekkel, dalokkal búcsút vettek ját-
szótársaiktól, az óvónéniktől, gondozónénitől és 
a dadus nénitől.  Ezen a napon visszaemlékez-
hettek arra, hogyan is történt, mikor édesanyjuk 
kezét fogva először léptek be az óvoda ajtaján. 
Az óvodában eltöltött évek alatt barátságok szö-
vődtek és miközben sokat okosodtak,  a 
„tipegő” kisgyerekekből igazi kisiskolások vál-
tak. A ballagási ünnepség meghitt hangulata, a 
versek,a gitárral kísért dalok, könnyeket csaltak 
mindannyiunk szemébe.  
 
A középső csoportos gyerekek ezzel a verssel 
köszöntek el a búcsúzó nagyoktól: 
 
Óvodások voltatok kisfiúk, kislányok 

tündérország berkeit bebarangoltátok. 

Iskolások lesztek mi minden vár rátok, 

nagy  felfedezések, szép kirándulások. 

Betűországba vezet a tanító néni, 

mennyit  fogtok ti otthon majd erről mesélni. 

Számországban elámul majd szemetek, szátok, 

a temérdek kincsen, amit ott találtok. 

Kezdődik az utazás a csengő már csenget, 

Kívánunk hát jó utat s hozzá vidám kedvet! 

Óvónők 
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Május 20-án tanulmányi kiránduláson vettünk részt 
Miskolcon. Az autóbuszos utazás után első utunk a 
Vadasparkba vezetett. 

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark - korábbi nevén 
Vadaspark - öt kontinens több mint 120 állatfajának 
közel 700 egyedét mutatja be látogatóinknak, különle-
ges erdei környezetben. A fák között sétálva a Kárpát-
medence vadon élő állatai mellett egzotikus fajokkal, 
ősi magyar és távoli tájakon élő háziállatokkal is megis-
merkedhettek a gyerekek.  

A sok állat közül mindenki megtalálhatta a számára 
legkedvesebbet, legérdekesebbet. A legnagyobb ked-
vencek közé tartozott a két barnamedve, Forgó Dorka 
és Füles Borka, akiknek  éppen a látványetetésüket fi-
gyelhettük meg.  A nagyragadozókat rajtuk kívül tigris, 
perzsa leopárd, farkas és hiúz képviseli. De számos 
más, különleges állat is él itt: például Liszt-majmocskák, 
nagy szőröstatuk, észak-amerikai kúszósülök, David-
szarvasok és az ugyancsak közönség-kedvenc 
szurikáták. 

Különösen nagy tetszést aratott a gyerekek körében a 
baromfiudvarban ta lá lható  á l la t s imogató . 
Kihasználva egyedülálló természeti környezetet, egyéb 
különlegességeket is kínálnak: a kalandvágyóknak a 
völgyhíd, a növény- és állatvilág iránt érdeklődőknek 
pedig a lombkorona életébe bepillantást nyújtó magas-
les kínál további élményt. Az állatkertben egyedülálló 
módon, kihalt állatok is láthatóak, igaz, csak bronzba 
öntött szoborként. 
A Vadaspark után a gyönyörűen felújított Diósgyőri 
Várba vezetett utunk.  
A várlátogatás első programja a Panoptikum megtekin-
tése volt. Aztán a korhű ruhába öltözött idegenvezető 
kalauzolt végig a vár termein, aki megismertetett min-
ket a vár történetével. 

Suli - ☼ tár 

A Diósgyőr királyi székhelyként akkoriban vált jelen-
tőssé, miután Lajos a lengyel királyi trónt is elfoglal-
ta. A vadban gazdag bükki erdők szélén fekvő vár-
kastély évente több hónapon át Lajos király és anyja, 
Lokietek Erzsébet kedvenc tartózkodási helyeként 
szolgált. A Diósgyőri vár falai között olyan fontos 
politikai események is zajlottak, mint 1381-ben a ki-
rály velencei háborúit lezáró turini (torinói) béke rati-
fikálása. A béke külön rendelkezéseként Velence arra 
is kötelezte magát, hogy függősége jeléül minden 
vasár- és ünnepnapon a Szent Márk téren felhúzza a 
magyar király lobogóját. 
Lajos király halála után Diósgyőr a továbbiakban a 
királynék javadalma volt. A mohácsi csatavesztésig 
(1526) hat királyné - köztük Mátyás felesége, Beatrix 
- jegyajándékba kapott vidéki rezidenciájaként szol-
gált: ezért is emlegették akkoriban Diósgyőr várát „a 
királynék jegyruhája”-ként. Mátyás király és Aragónia 
Beatrix idejében tovább folyt a vár reneszánsz stílus-
ban történő díszítése.  
Utolsóként Habsburg Mária, a mohácsi csata után a 
Csele-patakba veszett II. Lajos (1516-26) felesége 
volt királynéi birtokosa a várnak.  
Mohács után zálogos birtokosok kezén pusztult a 
vár, míg ismét vissza nem jutott a koronauradalom 
birtokába. 1962-ben kezdődött az a tíz éven át tartó 
feltárása, amelynek eredményeként rom állapotában 
került konzerválásra a Diósgyőri vár. A konzervált 
állapotban is pusztuló vár rekonstrukciójára újabb 
negyven év elteltével nyílt lehetőség. A felújított Di-
ósgyőri vár átadására 2014. augusztus 30-án került 
sor, nagyszabású ünnepség közepette. 
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 Május 27-én, idén harmadik alkalommal került meg-
rendezésre „Perlenfest” elnevezésű rendezvényünk, 
melyen az iskolás gyerekek német nyelvű előadásait 
tekinthetik meg az érdeklődők. Rendezvényünk célja, 
hogy ízelítőt adjunk tanulóink német tudásából, s 
megmutassuk azt, hogy játékosan, a munkát élvezve is 
lehet idegen nyelvet tanulni. 
Idén is, mint mindig, nagy izgalommal készültek a gye-
rekek a délutánra. A negyedik osztályosok vállalták a 
házigazda szerepét és a rendezvény lebonyolítását. 
Műsorunk az első osztályosok köszöntő dalával kez-
dődött, akik mindenkinek jó szórakozást kívántak. 
Folytatásként Hünlich Lotte 2. osztályos tanuló versét 
hallhatták a nézők.A második osztályosok mesejátéká-
nak címe: A brémai muzsikusok. A gyerekek nagy be-
leéléssel adták elő a történetet, ami nagy sikert aratott 
a közönség körében.Amíg a következő osztály beren-
dezte a színpadot, addig Hünlich Hédi 4.osztályos ta-
nuló mondta el Raxli,faxli c. versét, mellyel a német 
nemzetiségi versmondó verseny fordulóján az előkelő 
12. helyezést érte el.A 3.osztályosok a Só című mesét 
adták elő. Ez az előadás is sikert aratott, mert mint 
minden mesének, ennek is jó lett a vége, s az előadás 
végén egy szép kis táncot adtak elő. 
A műsor befejezéseként a 4. osztályosok egy dalt taní-
tottak meg a közönségnek, majd távozáskor mindenkit 
megkínáltak egy házilag készített búcsú süteménnyel. 
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát a délután 
folyamán, s bepillantást nyerhettek iskolánk életébe.                        

                                                                   (tanítók) 
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Erdőszövetkezeti ülés Hercegkúton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hercegkút-Makkoshotyka Erdőgazdasági Szövetke-

zet Igazgatósága 2015. május 12-én 17 órára közgyű-

lésre hívta össze a szövetkezet tagjait. 
 

A Szövetkezet 2014. évi beszámolójának megtárgyalá-

sa előtt Göncfalvi József elnök adott tájékoztatást a 

megalakulás óta elért eredményekről, majd a Felügyelő 

Bizottság jelentését hallgathatták meg a jelenlévők. 
 

Az elnök elmondta, hogy a 2014. szeptembertől meg-

választott Igazgatóság és Felügyelő Bizottság az elmúlt 

fél évben  a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével 

alakította ki a végrehajtandó feladatok elvégzését.  
 

 A Szövetkezet 2015. évi költségvetésének elfogadása 

során döntést hozott a tagság a 2014. évi eredmény 

után járó tagi juttatások kifizetéséről is, mely a köz-

gyűlésen megjelent tagok számára az ülést bezárását 

követően meg is történt, Erzsébet utalvány formájá-

ban.  

 

 

Anyák Napja           2015. május 3. 
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A kisgéresi borospincék 5. alkalommal adtak helyet a helyi 

borok fesztiváljának 2013. május 18-án,  szombaton. Eny-

hén szeles de ragyogó napsütéses időben volt része az 

idelátogató vendégeknek. Az akác pompázatos és illatos 

virágaival tette még varázslatosabbá a környezetet és ma-

gát a rendezvényt is. 

A 20 borász következő 40 féle borát kóstolhatták a szép 

számmal megjelenő érdeklődők és borbarátok. 
 

 Kisgéres Község Önkormányzata – mint a rendezvény 

szervezője – ismét egy párhuzamos kultúrműsort állított 

össze azon látogatók számára, akik nem szándékoztak 

borokat kóstolni, csak kisétáltak a szép tavaszi időben. A 

hivatalos megnyitó után következő műsorban a folklóré 

volt a főszerep. A színvonalas műsorfüzérben  fellépett a 

hercegkúti Heimat néptánc együttes is. 

Köszönet és hála minden segítő embernek. 

                                           forrás: Géresi Pál  

                              kisgéresi önkormányzati képviselő 

“ Akác Illata – Nyitott Pincék Napja”  Kisgéresben 
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