
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2016.  ÁPRILIS  HÓ,  17. ÉVFOLYAM  4. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Rátkai Gyermektánc találkozó 

2016. április 13-án XIV. alkalommal került megren-

dezésre óvodások Német Nemzetiségi Gyermek-

tánc találkozója Rátkán, amelyre óvodánk is meghí-

vást kapott. A Károlyfalvai csoporttal együtt utaz-

tunk egy nagyon modern kényelmes autóbusszal. 

Az ottaniak nagyon kedvesen fogadtak bennünket, 

szendviccsel, üdítővel vendégelték meg a gyereke-

ket. 

 

A program résztvevői több településről érkeztek: 

Rakamaz, Nyíregyháza, Károlyfalva, Hercegkút és 

Rátka. Az óvodavezető köszöntője után valamennyi 

óvodás csoport bemutatta néhány perces német-

magyar műsorát, amit a nézők tapssal jutalmaztak. 

Ezen a program dús délelőttön még az udvari ját-

szásra is maradt időnk. A gyerekek nagy örömmel 

próbálták ki az udvaron lévő számukra új játékesz-

közöket. A szíves vendéglátást megköszöntük és 

visszaindultunk, ebédre sikerült hazaérkezni óvo-

dánkba. Úgy gondoljuk egy változatos, élmények-

ben gazdag, jó hangulatú délelőttöt szereztünk a 

gyerekeknek.. 

Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen rendezvények, 
találkozók megrendezését, hiszen ezzel is erősíthet-
jük nemzetiségi kultúránkat, éltetjük hagyományain-
kat és hasznos tapasztalatokat szerezhetünk óvodai 
nevelő munkánkhoz.           
                                                        Óvónők 
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Képviselő-testületi ülés 2016. április 6. 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2016. április 6-án tartott rendkívüli ülésén    
Hercegkút község  kül- és belterületének  Szabályo-
zási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosításáról  hozott döntést. Előterjesz-
tésében Rák József polgármester elmondta, hogy -  
amint arról az  előző képviselő-testületi ülésen tájé-
koztatást adott – a Tokaji Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa, mint kedvezményezett által borászati kö-
zösségi infrastruktúra program kerül megvalósításra 
a közeljövőben. A térség komoly beruházás előtt 
áll, melynek egyik lehetséges helyszíne Hercegkút 
lehet.  
A beruházás megvalósításához szükség lenne a tele-
pülésrendezési terv módosítására, mivel a területek 
jelenleg mezőgazdasági terület övezeti besorolásban 
vannak, át kell őket minősíteni gazdasági-
szolgáltató övezetbe. 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 18/2016 (IV.06.)  határozatával döntött  
Hercegkút község  kül- és belterületének  Szabályo-
zási tervéről és  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítására irányuló eljárás megindításá-
ról. 
 
A módosítási kezdeményezés „kereskedelmi-
gazdasági” terület-felhasználási besorolású terület 
szabályozási feltételeinek kialakítását célozza a meg-
jelölt ingatlanokon, melynek következtében több 
mint 15  új munkahely megteremtésére alkalmas 
gazdaságfejlesztő beruházás valósulhat meg.  A 
képviselő-testület a  módosítás véleményezési eljá-
rásához a „partnerségi egyeztetés szabályzatát” a 
határozat mellékletében határozta meg. A képviselő
-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a tele-
pülésrendezési eszköz módosítás jogszabályban 
előírt szakmai feltételeinek biztosításához szükséges 
szerződéseket (településtervezői, illetve települési 
főépítészi) megkösse, valamint a véleményezési el-
járást lebonyolítsa.  
A képviselő-testület úgy határozott, hogy  Bernáth 
Mihály szakértőt bízza meg a Hercegkút község 
egyes településrendezési dokumentumai készítteté-
séhez kötődő települési főépítészi feladatok ellátá-
sával. 

Képviselő-testületi ülés 2016. április 27 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2016. április 27-én tartott ülésén 1.-2.. napi-
rendi pontkeretében a 2015. évi költségvetés elő-
irányzatainak módosításáról és a 2015. évi költségve-
tés teljesítéséről szóló előterjesztéseket tárgyalta meg.  
A jegyző és Nádasi Bálintné gazdálkodási előadó 
részletes szóbeli kiegészítést fűzött a közel 400 mFt 
bevételi főösszegű zárszámadáshoz. A hozzászólá-
sokban elhangzott, hogy a fejlesztések terén ismét 
egy eredményes évet zárt az önkormányzat. Rák Jó-
zsef polgármester köszönetet mondott a  gazdálko-
dási feladatok végrehajtásáért a hivatal valamennyi 
köztisztviselőjének - külön Nádasi Bálintné gazdál-
kodási előadónak, akinek közelgő nyugdíjba vonulá-
sára tekintettel ez volt az utolsó  ilyen témakörben 
való közreműködése  a képviselő-testület ülésén. A 
képviselő-testület a zárszámadásról az alábbi rende-
letet alkotta:  
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének   /2016. (IV.28.) önkormányzati rende-
lete  a 2015.évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
Hercegkút Község  Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1.§  (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  

399.748 E Ft költségvetési bevétellel 
362.741 E Ft költségvetési kiadással 

 37.008 E Ft helyesbített maradvánnyal  
hagyja jóvá. 
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott ki-
adásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mel-
lékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező felada-
tok szerinti bontásban az 1.2.. mellékletek szerint fo-
gadja el. 
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a 
tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 
2.2. melléklet szerint fogadja el. 
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
zárszámadását részletesen a következők szerint fo-
gadja el: 

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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(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadá-
sait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok 
és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénz-
ügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányza-
tainak teljesítését a 6.1 és 6.2. mellékletekben foglaltak-
nak megfelelően hagyja jóvá. 
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási elő-
irányzatainak teljesítését a 7.1 és 7.2  mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek ma-
radványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormány-
zat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve 
kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési 
szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 
2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodni kötelesek. 
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat 
jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadá-
sáról a költségvetési maradvány jóváhagyott össze-
géről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a 
rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse. 
5. § A rendelet kihirdetését követő napon lép ha-
tályba. 

 

A 3. napirendi pontban Hercegkút Község Önkor-
mányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerv 2015. évi belső ellenőrzési tervének teljesítésé-
ről szóló előterjesztést tárgyalta  a képviselő-
testület.. 
Az Egyebek keretében a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Sárospataki Tankerületének 
igazgatója, Donkó József megkeresése alapján a 
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
hozott döntést a  képviselő-testület és a jelenlegi 
igazgatót, Götzné Frikker Máriát egyhangú szava-
zattal támogatta.  
Rák József polgármester beszámolt a képviselő-
testületnek az előző ülés óta tett intézkedésekről.  
Az ülést követően a képviselő-testület tagjai a TOP 
pályázat előkészítése miatt a helyszínen egyeztették 
az orvosi rendelő átalakítására tett javaslatot. 

 
dr. Stumpf Enikő jegyző  

Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete a 2016. április 18-án megtartott ülé-
sén az 1. napirendi pont keretében a Gyöngyszem 
Német Nemzetiségi Általános Iskola  intézményve-
zetői pályázatával kapcsolatos egyetértési jog gyakor-
lását tárgyalta.  
 
Stumpf Andrásné elnök ismertette a KLIK Sárospa-
taki Tankerülete megkeresését, melyben a  Gyöngy-
szem Német Nemzetiségi Általános Iskola intéz-
ményvezetői pályázatával kapcsolatos egyetértési jog 
gyakorlása ügyében kért döntést.  A képviselő-
testület örömét fejezte ki, hogy a jogszabály alapján 
véleményt nyilváníthat  e kérdésen, mivel fontos a 
településnek, hogy német nyelvet tanulhatnak a diá-
kok. 
 
Az elhangzott vélemények szerint a nemzetiségi in-
tézmény vezetésére benyújtott szakmai program tá-
mogatásra érdemes. Az évek során kialakult egy jó 
kapcsolat az intézménnyel, amit  a  jövőben is ápolni 
szeretnének. Az ülésen jelen lévő Götzné Frikker 
Mária intézményvezető megköszönte, hogy  támoga-
tásáról biztosította a nemzetiségi önkormányzat és a 
jövőben is hasonló együttműködésre törekszik a né-
met nemzetiségi nyelv ápolása érdekében.  
 
A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 84. § bekezdése értelmében 
úgy határozott, hogy  Götzné Frikker Mária pályázó-
nak a Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Óvoda intézmény vezetésére benyújtott pályázatát 
támogatja, intézményvezetői kinevezésével egyetért.  

Hercegkúti Német Nemzetiségi  
Önkormányzat  hírei  
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A 2./ Napirendi pont keretében a  Hercegkút Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló beszámoló került 
napirendre. Az elnök ismertette a  2015. évi beszá-
molót  főbb bevételi és kiadási sorait,  megállapí-
totta, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zárta az 
évet az önkormányzat és javasolta a beszámoló 
elfogadását. 
A képviselő-testület Hercegkút Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat  2015. évi 
költségvetéséről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadta.  
Egyebek között szólt arról Stumpf Andrásné 
elnök, hogy kétt nemzetiségi vonatkozású 
programra is sor került a közelmúltban, amihez a 
nemzetiségi önkormányzat támogatását igényelték 
a helyi oktatási intézmények. Ezek egyike volt a 
német nemzetiségi óvodások tánctalálkozója 
Rátkán, a másik az  Országos Német 
Önkormányzat német szavalóversenyének 
regionális fordulója, mely Hercegkúton volt idén 
megtartva és a hercegkúti diákok is szép 
eredménnyel szerepeltek. A képviselő-testület kö-
szönetét fejezte ki az Országos Német Önkor-
mányzat Regionális szintű szavalóversenyének 
Hercegkúton való megszervezésében nyújtott se-
gítségért a pedagógusoknak és gratulált az országos 
versenyre továbbjutott diákoknak. 
Az elnök asszony tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a legutóbbi, Szendrőn megtartott 
elnökségi ülésen egyeztetésre került a Regionális 
Fesztivál helyszíne és programja. A B-A-Z Megyei  
Területi Német Önkormányzatnak ehhez sikerült 
pályázati támogatást elnyerni, így az utazási és ét-
keztetési költséget fedezni tudja. A helyi önkor-
mányzatoknak a gasztronómiai bemutató költsége-
ihez kell csak hozzájárulni, illetve a fellépő csopor-
tokat megszervezni. A képviselő-testület egyetértet 
azzal, hogy a B-A-Z Megyei Területi Német Ön-
kormányzat által 2016.  július  23-án Szendrőn 
megrendezésre kerülő  VIII. Regionális Német 
Nemzetiségi Fesztiválon a Hercegkúti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával a kö-
vetkező kulturális csoportok részt vegyenek: 
Heimat Néptánc Egyesület, Freundschaft 
Vegyeskórus Egyesület, Klang Singkapelle Ének-
kar. A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselő-testülete  a csoportokkal együtt 
részt vesz a Fesztiválon. A képviselő-testület a 

szervezési és lebonyolítási feladatokat vállalja. 

Az ülésen elhangzott, hogy a szendrői fesztivált kö-
vetően egy héttel Ózdra tervez egy amatőr kiállítást 
az Ózdi Német Önkormányzat. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy támogatja a hercegkúti német 
nemzetiséghez tartozó amatőr alkotók  2016. július 
30-án Ózdon megrendezésre kerülő kiállításon való 
részvételét. Stumpf Andrásné elnök előterjesztette 
hogy  Sajószentpéter Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata június 3-ra egy Német Napot szervez, me-
lyen német költők műveinek előadására kérik fel egy-
egy településről érkező diákokat. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy támogatja a Sajószentpéteri Né-
met Napon részvételét a Hercegkúti Gyöngyszem 
Német Nemzetiségi Általános Iskola kiválasztott di-
ákjának és a kísérő pedagógusnak. 
A jegyző jelezte, hogy az elmúlt év végén a Partnersé-
gi Találkozóra benyújtott pályázaton 200 eFt támoga-
tást ítélt meg az Emberi Erőforrások Minisztériumi a 
nemzetiségi  önkormányzatnak. A csökkentett támo-
gatás miatt a költségvetést át kellett dolgozni, javaslta, 
hogy a zenekari költségre legyen átcsoportosítva a 
megítélt támogatás. A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
2016. évi nemzetiségi pályázati kiírásaira alapján nem-
zetiségi kulturális kezdeményezések támogatása terü-
leten megítélt 200 eFt támogatást a 2016. augusztus 
hónapban megrendezésre kerülő Partnerségi Találko-
zó zeneszolgáltatására kívánja felhasználni. 
Rák József polgármester szólt arról, hogy a 2016.  
augusztusi Partnerségi Találkozóra Obersulmból 26 
fős csoport várható, részükre  a szállás, utazás meg 
lett szervezve. A program első napján lesz megtartva  
a GULAG pályázat által is támogatott konferencia. 
Vasárnap, augusztus 21-én 18.00 órától a Vivat Bac-
chus Énekkar a Gombos-hegyi Kápolnánál ad kon-
certet.  
A polgármester a  közeljövő eseményei között jelezte, 
hogy 2016. május 23-án a Szent Orbán ereklye érke-
zik a településre, Béres Melinda közbenjárására több 
települést is érint majd a zarándoklat. Hercegkútra 
vasárnap délután érkezik, mely eseményre Rymanov-
ból is érkezik egy kórus.  
A polgármester javasolta a Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, hogy kerüljön értékesítésre a FORD Transit 
kisbusz.  Mint  tulajdonosnak, a nemzetiségi önkor-
mányzatnak kell erről döntést hozni, a projektfenn-
tartás idén júliusban jár le. A testület úgy határozott, 
hogy felhatalmazza az elnököt az önkormányzat tu-
lajdonában álló FORD TRANSIT LDZ949 forgalmi 
rendszámú gépjármű értékesítse ügyében eljárjon, az 
adásvételi szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó 
vevővel megkösse.            dr. Stumpf Enikő jegyző 
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A 2016. március 27-i ülésen Nádasi Bálintné egyesületi elnök 
az alábbi beszámolót terjesztette a képviselő-testület elé:  
 
„Tisztelt Képviselő Testület! 
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület és 
a nyugdíjas klub 2015. évi munkáját értékelve elmond-
hatom, hogy az előző évekhez hasonlóan ebben az év-
ben is Egyesületünk szerepet vállalt a Községi Önkor-
mányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturá-
lis rendezvényein, az Egyházi ünnepeken. 
Év értékelésemben bemutatom a nyugdíjas klub műkö-
dését is Naár Józsefné klubvezető tájékoztatása alapján, 
ők minden hónap második hétfőjét jelölték meg, hogy a 
nyugdíjas klubban, egy közös délelőttöt együtt töltsenek 
el. 
Elmondhatom, hogy Egyesületünk anyagi helyzete jó, 
bevételeink tagdíj bevételből, SZJA felajánlásból a Nem-
zetiségi Önkormányzat támogatásából, kamat bevételből 
és pohártartók értékesítéséből áll. Kiadásaink között: 
anyagköltség, irodaszer, bank és posta költségek merült 
fel. 
Fellépéseink, 2015-ben az alábbiak szerint alakultak:  
január 2-án az Elhurcoltak Emléknapján a „málenkij 
robotra” történő elhurcolás 70. évfordulójára rendezett 
megemlékezésen vettünk részt, majd január 12-én a Do-
ni ütközet áldozatairól emlékeztünk meg a megszokott,  
alkalomhoz illő énekkel. 
2015. január 30-án került megrendezésre Sárospatakon 
az Árpád Vezér Gimnázium aulájában a Farsangi Sváb 
bál. 
Stumpf Andrásné Elnök Asszony felkérésnek örömmel 
tettünk eleget, a fellépésen túl szívesen sütöttünk a 
résztvevőknek házi süteményeket. 
Február 17-én nyugdíjasaink ünnepelték a hagyomány-
őrző farsangi mulatságot, délelőtt a konyhában megsü-
tötték a fánkot, majd délután 4 órától a fánk kóstolóra 
hívták nyugdíjas társaikat a klubban, ahol egy jó hangu-
latú estét töltöttek el. 
 
Következő alkalommal március 9.-én találkoztak, ekkor 
meghallgatták a kórus régi magnófelvételeit, és idős em-
berek elbeszéléseit, mint Matisz Vendelné, Bányai János, 
Götz István, Stumpf János, Stumpf Miklós, Joósz Jó-
zsef.  
Ezek után elmentek megnézni a tájházat és az elkészült 
új csűrt. Itt eldöntötték, hogy rendbe teszik a kamara 
rész alját fogják majd áttapasztani. 
Március 21-22-én győri zarándoklatot szerveztek a Szűz-
anya tiszteletére szervezett búcsúra. 
2015. április hónapban a húsvéti ünnepekre készülve 
előadta a kórus a virágvasárnapi és a nagypénteki passi-
ót. 

Nyugdíjas tagjaink április 16.-án, majd 18 és 21-én elvé-
gezték a tájházban a selejtezést kiválogatták és felújították 
a szükséges berendezéseket. Elhelyezték a külső helyszín 
berendezéseit. 22-én kirándulást szerveztek a környező 
községekbe, nevezetesen Bodrogolasziba, Sárazsadányba 
és Olaszliszkára, ahol a települések polgármesterei szívé-
lyes vendéglátással várták őket. 
Május 9-én a VIII. Regionális Német Nemzetiségi Feszti-
válon vettünk részt Rakamazon, ahol a fellépésünk után 
megkóstolhattuk más sváb települések gasztronómiai kíná-
latát. 
Május 11-én nyugdíjasaink szalonnasütés keretében ünne-
pelték meg a névnapokat és az aktuális családi eseménye-
ket. 
Május 12-én a tájház kamrájának alját a régi hagyományok 
szerint letapasztották.  
Május 31.-én a Hősök Napja alkalmából a temetőben ren-
dezett megemlékezésen alkalomhoz illő énekkel tiszteleg-
tünk a hősök emléke előtt. 
Június 27-én XIX. Sváb Nemzetiségi Délutánon vettük 
részt Károlyfalván. 
Július26-án elbúcsúztattuk Polyák József esperes-
plébánosunkat, aki 21 évig szolgált községben. 
Augusztus 1-én a Komlóskai Ruszin Napon vettük részt. 
Augusztus 4-én férfi nyugdíjasaink folyatták a tájház kam-
rájának és a csűrnek a rendezését, majd 10-én az asszo-
nyok már a hagyományosnak mondható nyári nagytakarí-
tást végeztek a tájházban. 
Az augusztus 15-én megrendezésre kerülő Hercegkút Nyi-
tott Pincék rendezvényen a megszokott módon felléptünk 
és tettük a szükséges feladatokat.  
16-án együtt ünnepeltünk a málenkij robot emlékére állí-
tott szobor avatásán. 
Nyugdíjas tagjaink nyári hónapjai csendesen teltek, a meg-
szokott turista csapat vasárnapi túrázása minden résztvevő 
egészségére szolgált. 
Az őszi programok keretében egy dél-dunántúli zarándok-
laton vettek részt október 5-8 között. 
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2015-ben már a negyedik éve végeztük munkánkat Integ-
rált Közösség és Szolgáltató Tér elnevezéssel a pályázat-
ban meghatározott keretek között kidolgozott és elfoga-
dott munkaterv szerint. 
2015. február 28-án megszűnt Kövér Zoltán kulturális 
közfoglalkoztatottként való alkalmazása, így a dolgozói 
létszám két főre csökkent. 
A programokat két nagy csoportba sorolhatjuk: egyrészt a 
minden évben hagyományos, vagy újonnan szervezett 
programok, illetve az IKSZT programtervben elfogadott 
rendezvények, események alkotják a tennivalók körét. 
Ezek azonban nem különülnek el élesen, hiszen számos 
esetben az IKSZT programtervébe is bekerültek a közsé-
gi szintű események, ha belefértek a kötelezően megvaló-
sítandó szolgáltatások körébe. 
Január 2-án az Elhurcoltak Emléknapja rendezvény ke-
retében emlékeztünk meg a „málenykíj robotra” elhurco-
lás 70. évfordulójáról. Az áldozatokért bemutatott szent-
mise után az iskola épületének falán elhelyezett tábla ava-
tó ünnepségére került sor. A programsorozat filmvetítés-
sel folytatódott a Művelődési Házban, ahol Kassai Balla 
Krisztina a Zemplén Televízió munkatársa által készített 
dokumentumfilm részletét nézhettük meg, amely az el-
hurcolásról készült. A Művelődési Ház előterében Naár 
János kutatásaiból rendezett kiállítást nézhettek meg az 
érdeklődők. 
Január 12-én a szentmisét követően emlékeztünk meg a 
doni ütközet áldozatairól, ahol az énekkarok közreműkö-
désével megkoszorúztuk az emlékművet.  
21-én az Iskola szervezésében szavalóverseny zajlott a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából.  
30-án farsangi sváb bált rendeztünk a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a Hercegkúti Községi Önkormányzat 
és a civil szervezetek közreműködésével. A második alka-
lommal megrendezett bál egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, ahol fiatalok, idősebbek együtt tudtak szórakozni, 
jó zenére táncolni. 
Február 12-én rendhagyó irodalomórát tartottunk az 
iskolás gyerekeknek a könyvtár használatáról, amely az 
olvasóvá nevelést és a minél gyakoribb könyvtárlátogatást 
szolgálta. 
14-én retró farsangi estre került sor A Boris and The 
Bacons közreműködésével, ahol a közönség egy kellemes 
estét tölthetett el. A jó zene mellett a farsangi jelmezeket 
is díjazták.  
17-én ugyancsak farsangi mulatság volt a Művelődési 
Házban, ahol a hagyományos iskolai farsangi jelmezbe-
mutató és sok érdekes program várta a gyerekeket. 
20-án az óvodás gyerekek fejlesztőprogramjának kereté-
ben farsangi díszeket, szemüvegeket, álarcokat készítet-
tünk.  

Október 24.-én a megrendezésre kerülő szüreti napon 
köszöntette kórusunkat fennállásunk 40 éves évforduló-
ján a fiatalabb korosztályt képviselő Klang Singkapelle 
Énekkar tagjai. A rendezvényen nyugdíjas asszonyaink 
segítettek a konyhai előkészületeknél, a kórus szüreti 
dalcsokrot adott elő a délutáni fellépésen. 
November 6-én került megrendezésre a nyugdíjas talál-
kozó, amit minden évben nagy örömmel várják nyugdí-
jasaink. A rendezvény hangulatát emelte, hogy itt kö-
szönthettük a  - 40 éves évforduló kapcsán - a jelenleg is 
aktív és nyugdíjas, már nem éneklő kórustagokat, akik 
részére emléklap és a kórus történetét bemutató kiad-
vány került átadásra  és fogadhattuk  polgármester úr 
elismerő szavait. 
Nyugdíjas tagjaink 12-én a gombos-hegyi Filagóriánál jó 
hangulatú szalonnasütést rendeztek, ahol megünnepel-
ték a névnapokat, és megtekinthették az önkormányzat 
tulajdonába került nagy pincét. November 18-án zarán-
dok utat szerveztek Máriapócsra. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is készí-
tettek nyugdíjasaink ajándékot most az iskolásoknak, 
amit december 18-án az iskolai karácsonyi ünnep kereté-
ben adták át.  December 22-én segítettek a karácsonyi 
előkészületekben, megsütötték a közös karácsonyi ün-
nepre a süteményeket. Az évet ismét a közös kántálással 
fejeztük be. 
 
Minden évben elmondhatom, hogy ismét egy tartalmas 
évet zárhattunk. Örültünk az együtt töltött időnek, an-
nak, hogy az elmúlt évben is községünkért egymásért és 
mindenkiért tehettük a dolgunkat.  
 
Megköszönöm Karnagyúrnak és a nyugdíjas- és kórus 
tagjainknak egész éves aktív munkáját. 
Köszönettel tartozom az Önkormányzatnak, hogy lehe-
tőséget biztosított a művelődési házban vasárnap estén-
ként megtartandó próbák helyszínéért.   
Köszönöm a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a 
pénzbeli támogatását. 
 
Megköszönöm azoknak a személyeknek a támogatását, 
akik a személyi jövedelemadó 1 %-át ajánlották fel az 
Egyesületnek. 
2016-ben is az alapszabályban meghatározott feladatain-
kat szeretnénk teljesíteni, bevételi forrásainkat különbö-
ző megvalósítható javaslatokkal bővíteni, pályázati lehe-
tőségeket kihasználni.  
 
Örömmel vesszük továbbra is az önkormányzatok bár-
milyen kulturális rendezvényhez kapcsolódó felkérését, 
minden helyi rendezvényen szívesen segítünk, a nem 
helyi rendezvényeken pedig méltóan képviseljük közsé-
günket. 

 
Nádasi Bálintné egyesületi elnök 
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sok szórakozási és sportolási lehetőség várta az érdeklő-
dő fiatalokat, szülőket. 
31-én rendhagyó módon a temetőben tartottuk meg a 
hősökről való megemlékezést, amelyen részt vettek a 
Fűzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör tagjai is. 
Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy szinte nincs 
olyan hét, amely program nélkül telik el a Művelődési 
Házban. A különböző intézmények, civil szervezetek 
által szervezett rendezvényeknek, ünnepségeknek, méltó 
helyet tudunk biztosítani. Az utóbbi években számos 
olyan képzésnek, konferenciának, megbeszélésnek ad-
tunk helyet, amelyek külső, sok esetben országos szerve-
zetek rendezésében jönnek létre. Minden olyan program, 
amelyre távolabbról érkeznek résztvevők, alkalmat adnak 
arra is, hogy egyre több ember ismerje meg településünk 
értékeit, szépségeit. Ilyen esemény volt a Nemzeti Műve-
lődési Intézet képzése, vagy a már említett Madách Gim-
názium diákjainak látogatása, osztálytalálkozók, családi 
ünnepek. 
Június 15-én az iskola évzáróját és ballagását tartották a 
Művelődési Házban. 
Július 
 A 10. Zenemplén Fesztivál került megrendezésre a 
Sportpályán július első hétvégéjén. A változatos zenei 
stílusban játszó zenekarok előadása jó szórakozást jelen-
tett az idelátogató közönség számára.   
6-12 között Természetvédelmi és Ornitológiai Tábornak 
biztosítottunk helyszínt a Sportpályán és környékén. A 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tisza-
vasvári Helyi csoportja már 41. alkalommal rendezte meg 
táborát. Dr Legány András szakmai vezető elmondása 
szerint a 40 év alatt sokfelé jártak, de ilyen megértő és 
segítőkész közösséggel nem sokkal találkoztak. 
25-én ismét megtartottuk a Kiss János emléktornát, 
amelynek során öt csapat mérte össze focitudását így 
emlékezve elhunyt barátunkra.  
Augusztus 4-én a tájházban és környékén, valamint az 
újonnan elkészült csűrben helyeztük el a szőlészet és 
borászat eszközeit, így még áttekinthetőbbé vált a gazda-
sági rész kiállítása. 
7-én  piarista zarándokokat láthattunk vendégül, akik 
szabadtéri misét tartottak a templomkertben.  
15-én a Hercegkúti Napok rendezvénysorozat első nap-
ján Nyitott Pincék programot hirdetett a Hercegkúti Vi-
lágörökségi Pincesorokért Egyesület az önkormányzattal 
és a civil szervezetekkel együttműködve. A gazdag szak-
mai és kulturális programon minden résztvevő megtalál-
hatta a kedvére való szórakozási lehetőséget, nem beszél-
ve a finom hercegkúti borok kóstolásáról. 
16-án a testvértelepülések delegációinak részvételével 
megtörtént az elhurcolás 70. évfordulójára állított emlék-
mű felavatása.  Az iskolaudvaron megtartott megemléke-
zésen Naár János, a kényszermunkáról újonnan írt köny-
vének bemutatására is sor került, majd a Művelődési 
Házban, illetve a Pihenőparkban egy közös ebéden vet-
tek részt a meghívottak és a szervezők. 

Ugyancsak 20-án került sor a Hercegkúti Világörökségi 
Pincesorokért Egyesület szervezésében egy előadásra, 
ahol Pallás Edith főiskolai docens vetítettképes előadást 
tartott „Borturizmus a Franken Borvidéken” címmel. 
25-én részt vettünk a Parlamentben a kommunizmus 
áldozatainak emlékére rendezett emlékülésen, ahol érde-
kes előadásokat hallhattunk, majd megkoszorúztuk a bu-
dapesti Honvéd téri Gulág emlékművet. 
Március 8-án a Nemzetközi Nőnapon ismét jó hangula-
tú ünnepségen köszöntöttük az Önkormányzat és az in-
tézmények nődolgozóit. Polgármester Úr köszöntőjében 
elismerően szólt a nők sokrétű feladatáról, amelyeket ott-
hon és a munkájukban látnak el, majd virággal és kis ven-
dégséggel kedveskedtünk a meghívottaknak.  
 25-én könyvtári foglalkozást tartottunk az iskolás gyere-
kek számára, ahol a gyermekirodalom témaköréből mu-
tattunk be néhány nekik való könyvet.  
26-án Polgármester Úr kezdeményezésére a növényvéde-
lem egészségre gyakorolt hatásáról tartottak megbeszélést 
a szőlőtermelők, ahol a permetezések elvégzésének össze-
hangolásáról egyeztettek. 
Április 1-én került sor a NAKVI és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium szervezésében „Szelíd térségfejlesztési mo-
dellek a gyakorlatban” címmel tartottak szemináriumot, 
amely programnak Hercegkút Község Önkormányzata 
egy sikeres projektötlet benyújtása révén helyet biztosít-
hatott a Művelődési Házban. 
20-21-22-én a falugazdász a földalapú támogatás változá-
sai miatti teendőkről tájékoztatta az őstermelőket. 
27-én a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára veze-
tője tartott kézműves foglalkozást, ahol húsvéti dekoráci-
ókat késztettek a gyerekekkel. 
Május első vasárnapján, Anyák napján a szokásoknak 
megfelelően az óvodások és az iskolások köszöntötték az 
édesanyákat és a nagymamákat ezen a szép ünnepen. 
7-én az IKSZT programsorozat keretében mesefilm vetí-
tésen vettek részt az óvodás gyerekek, majd 14-én aszfalt-
rajzversenyen mérhették össze rajztudásukat a kicsik. 
Májusban a budapesti Madách Gimnázium diákjai német 
nemzetiségi hagyományok után kutatva jutottak el Her-
cegkútra, ahol többek között a Művelődési Házban is 
érdeklődtek a községben folyó hagyományőrző munká-
ról. 
16-án Kisgéresben vettünk részt az „Akác Illata” Nyitott 
pincék napján ahol a Heimat Néptánccsoport is fellépett 
a kulturális műsor keretében.  
27-én az Iskola tanulóinak Perlenfest című bemutatója 
zajlott, ahol a szülők és az érdeklődők képet kaphattak a 
német nyelv minél hatékonyabb elsajátításának módszere-
iről. 
29-én az óvodások ballagásának adott helyet a Művelődé-
si Ház, mert a nagyszámú érdeklődő már nem fér el az 
óvodában.  
30-án Gyermek és Ifjúsági Napot tartottunk a Sportpá-
lyán, ahol az előző évekhez hasonlóan gazdag program,  
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Szeptember 1-én Gyöngyszem Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola tanévnyitó ünnepségét tartotta a Művelő-
dési Házban. 2-án a Művelődési Ház és a többi intéz-
mény dolgozóinak részvételével parkosítási és takarítási 
munkálatokat végeztünk a Virágos Magyarországért Kör-
nyezetszépítő versenyen való eredményes részvétel érde-
kében.  
Október 2-án a Zene Világnapján a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola növendékei tartottak hangversenyt a Műve-
lődési Házban. 21-én a Pesti Vigadó dísztermében adták 
át a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 
díjait, ahol a kétezer fő alatti lakosú falu kategóriában 
Hercegkút érte el az első helyezést, reméljük, a parkosítási 
munkák is növelték a díj elnyerésének esélyét. Október 
24-én került sor a hagyományos Szüretvégi mulatságra, 
melyhez ezúttal Kézműves Fesztivál rendezésével a 
Zempléni Múzeum is csatlakozott. A Művelődési Ház 
udvarán különböző mesterségek fortélyaival ismerkedhe-
tett a kíváncsi közönség, ill. kóstolhattak mézet, sajtot, 
kürtőskalácsot. Délután szüreti felvonulással, énekkarok, 
tánccsoportok fellépésével folytatódott a programok sora. 
Este pedig a Tarjáni Csibészek húzták a talpalávalót a 
zsúfolásig telt bálteremben. 
November 6-án Nyugdíjas Találkozón vehettek részt a 
község idősebb polgárai. Az elmúlt években rendszeresen 
megrendezett programon idén is kulturális műsorral szó-
rakoztattuk a meghívottakat, majd a vacsora után dalokat 
énekelve, táncolva szórakozhattak a nyugdíjasok. 9-én 
Márton-napi mulatságra gyűltek össze az iskola tanulói, 
ahol játékos vetélkedők, előadások, táncház várták a gye-
rekeket. 23-án Író-olvasó találkozót rendeztünk, amelyen 
Csorba Piroskát láttuk vendégül. A Szabó Lőrinc díjas 
író, költő maga olvasta fel a gyerekeknek szóló verseit. 
Sikerült jó hangulatot teremtenie, így a gyerekek érdek-
lődve hallgatták, illetve beszélgettek az írónővel. 
December hónapban több olyan program is volt, ame-
lyeken a civil szervezetek évzáró összejövetelin értékelték 
egész éves tevékenységüket, meghatározták az előttük álló 
év feladatait.10-én a Hercegkúti Tornaclub, 12-én a Pol-
gárőr és Tűzoltó Egyesület évzáró közgyűlésére került 
sor. December 5-én a Mikulás szállította házhoz a legki-
sebbeknek az ajándékokat. 14-én karácsonyi játszóházat 
és vásárt rendezett az iskola a tanulók és a szülők számá-
ra. 15-én Molnár Orsolya tartott zenés interaktív műsort 
a gyerekeknek. 17-én a Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
növendékeinek karácsonyi koncertjén vettek részt az ér-
deklődők. 23-án este a már hagyományos kántálással és 
közös ünnepléssel vártuk az év legszebb ünnepét. 31-én 
szilveszteri mulatság zárta a 2015-ös év rendezvényeinek 
sorát. A könyvtár működésével kapcsolatos tennivalókat a sáros-
pataki könyvtár vezetőjének és dolgozóinak irányításával és segítsé-
gével végzem. Az olvasási, tanulási szokások megváltozása, a 
könyvtárak működésének átalakulását is magukkal hozzák. 
Keressük a legcélravezetőbb megoldásokat, amelyekkel az embere-
ket a könyvek forgatására ösztönözhetjük, keressük a könyvtár 
lehetőségeit az információszerzés legújabb formáinak elősegítésében. 

Joósz Antal Művelődési Ház vezető 

A szerencsi Bolyai János Általános Iskola által meghir-
detett „Hegyalja matematika verseny 3-8. osztály 
számára” döntőjére 2016. április 6-án került sor Sze-
rencsen. Ide azok a tanulók jutottak tovább, akik febru-
árban a Sárospatakon megrendezett elődöntőn nagyon 
jól szerepeltek. Iskolánkból az elődöntőben induló 6 
gyermek közül 4-en jutottak tovább Szerencsre, akik jól 
felkészülve, szorgalmas munkájuk eredményeképpen 
kimagasló teljesítményt nyújtottak a döntőben is.  
 
Eredményeik a következők: 
3. osztály : Sütő Dominik 6. helyezés 
                   Hünlich Lotte 7. helyezés 
 
4. osztály: Lukács Lili Eszter 2. helyezés 
                   Jaskó Emőke 7. helyezés 

Immár második alkalommal került megrendezésre ápri-
lis 8-án a hercegkúti iskolában a német nemzetiségi 
versmondó verseny regionális fordulója.  
A versenyen négy iskola: Rátka, Rakamaz, Sátoraljaúj-
hely és Hercegkút települések tanulói vettek részt. A 4 
helyszínről összesen 77 gyerek érkezett, akik 4 kategóri-
ában mérték össze tudásukat.  
A versmondó verseny megrendezését Hercegkút Ön-

kormányzata, a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat, a BAZ Megyei Német Önkormányzatok Szö-

vetségének Egyesülete támogatta.  

 

A rendezvényt a 4-es tanulók tánca nyitotta meg, majd 

Götzné Frikker Mária Igazgatónő és Rák József Polgár-

mester Úr köszöntötte a verseny résztvevőit. 

A zsúri tagjai voltak: Matisz Gyuláné óvodavezető, 

Göttliné Hutka Ágnes óvónő, Stumpf Andrásné a nem-

zetiségi önkormányzat elnöke, Kákóczky Lászlóné 

nyugdíjas pedagógus, Klíma Beáta-, Marcziné Szappa-

nos Judit-, Krucsay Szilvia- német tanárok és volt tanít-

ványunk - Frikker Lucia az ELTE germanisztika szakos 

hallgatója.  

Suli-☼tár 
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A versenyen a következők eredmények születtek: 
 
I. Kategória:  

 1.Pacsuta Dorka Rátka 
 2.Szabó Anna Sára Hercegkút 
 3. Ricsák Hella Rakamaz 
 

II. Kategória: 
  1.Hünlich Lotte Hercegkút 
  2.Dankó Luca Márta Sátoraljaújhely 
  3.Gál Emília Hercegkút 
 

III. Kategória: 
         1.Hankó Attila Rakamaz 
         2.Kovács Csenge Rakamaz 
         3.Schmidt Botond Rátka 
 

IV. Kategória: 
              1.Szalánczi Ábel Rátka 
              2.Viczmándi Dorka Sátoraljaújhely 
              3.Szabó Gergő Rakamaz 
 
A kategóriák nyertesei május 13-án Budapesten vesznek 
részt az országos fordulóban. 
 
Gratulálunk a nyerteseknek a szép eredményekért! 

                                                                                               

tanítók 
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A már kialakult gyakorlatnak megfelelően a hónap 

második hétfőjén tizenketten jöttünk össze a klubhe-

lyiségben, hogy megbeszéljük az eltelt időszak esemé-

nyeit, és tervezzük a következő programokat. Össze-

jövetelünket megtisztelte Polgármester úr , valamint 

Joósz Anti is, aki a kapcsolat koordinátora. Egy hegy-

közi kirándulást tervezünk a következő hét elejére, és 

kértük a lehetőséget a két kisbusz igénybevételére, 

melyhez a támogatást meg is kaptuk. 
 

Ezután Polgármester úr tartott egy tájékoztatást az 

aktuális kérdésekről, pl. a pincék tervezett kaszálási 

rendjéről, a közeljövő, és a nyár nagy rendezvényei-

ről. Szó került a temető rendjéről, a tervezett változ-

tatásokról, valamint kérte a nyugdíjasok véleményét a 

Tájház melletti területen egy zsidó emlékhely kialakí-

tásával kapcsolatban is, amit a jelenlévők csaknem 

egyhangúlag támogattak. Elmondta, hogy a pályáza-

tok előkészítésén gőzerővel dolgoznak, az elnyert 

támogatással megvalósítandó fejlesztések, mint pl. az 

óvoda és konyha felújítási munkálatai már az előké-

szítő szakaszba kerültek.  

Megemlítette a sajtóban is nyilvánosságot kapott, a 

Tokajhegyaljai Hegyközségi Tanács által megépítendő 

három szőlőfeldolgozó és gyűjtőpont egyikének Her-

cegkúton történő megvalósítával kapcsolatos jelenlegi 

helyzetet. A sok hasznos és első kézből kapott infor-

máció birtokában együtt elmentünk a Tájházhoz, ott 

megnéztük a berendezett csűrt és a letapasztott kam-

rát, a tervezett emlékmű helyét, majd a temető délke-

leti részére mentünk és sok ötlet elhangzott, hogy mit 

is lehetne vagy kellene itt csinálni.(pl. a régi sírkövek-

ből egy kiállítást a ravatalozó melletti területen.) 

Április 18-án hétfőn az Önkormányzat két buszá-

val, valamint Hoffmann János személykocsijával 

huszonketten indultunk el egy hegyközi kirándulás-

ra. A tervezett program korábban egyeztetésre ke-

rült Pandák Pál füzérradványi és Horváth Jenő fü-

zéri polgármesterrel.  

 

Mivel hétfőn általában a műemlékek (kastélyok, 

várak) zárva vannak, de közbenjárásukra ill. enge-

délyükkel –amit ezúton is megköszönünk- nekünk 

ez a lehetőség megadatott. Elsőként Füzérradvány-

ban tettünk egy sétát az országos hírű Károlyi- kas-

tély közelmúltban teljesen felújított csodálatos 

parkjában, amely hazánk egyik legszebb és legna-

gyobb történeti kertje. „Egyedülálló érték, mely 

szakmai körben világhírű és nemzetközi kertészek 

és tájépítészek munkáját dicséri. Az eredményesen 

lezárult projekt a kastélypark hajdani szépségének 

visszaállítása, és az egyedülálló dendrológiai értékek 

megőrzése volt.  

A Nyugdíjas Klub áprilisi hírei 
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A beruházást többéves előkészítő munka előzte meg, 

ami magába foglalta a park teljes geodéziai és 

növénykateszteri felmérését, történeti kutatását, régé-

szeti feltárását, valamint az engedélyes és kiviteli ter-

vek elkészítését a kertépítészeti, hídépítési és vízépíté-

si szakágak vonatkozásában.  

A park visszanyerte méltó fényét, s az arborétum a 

Zempléni térség legszebb botanikai látnivalója 

lett.”(ÉM.c.lapból) Mindezekről mi is meggyőződhet-

tünk, mert láttuk a két felújított tavat, az Ybl-hidat és 

számos faritkaságot.(pl. tornyos kocsányos tölgy, óri-

ási platánfa, amerikai tulipánfa, stb.) 
 

A kastélyt Rédei Zsolt idegenvezető mutatta be szá-

munkra, melynek során sok információt szereztünk 

és nagyon szép dolgokat láttunk. „A kastély sokáig a 

Károlyi-család vadászkastélyaként, uradalmi gazdasági 

központjaként működött. 1843-ban Károlyi Ede örö-

költe a radványi birtokot, aki nagyszabású építkezés-

be kezdett. Megbízásából, saját tervei alapján Ybl 

Miklós 1860 és 1870 között a kastélyt romantikus 

stílusú reprezentatív épületté alakította át. Károlyi 

Ede halálát követően 1879-ben fia, László örökölte a 

kastélyt, aki feleségével az addigi csendes életet élő 

kastély átalakításába kezdett.  
 

Bécsből, Firenzéből, Velencéből és további városok 

híres régiségkereskedőitől reneszánsz bútorokat, tex-

tíliákat, művészien faragott kődíszeket, ajtó-és kan-

dallókereteket, domborműveket hozatott. Ekkor 

nyerte el reprezentatív kialakítását a fekete-fehér-

vörös színű márvánnyal burkolt márványfolyosó, va-

lamint a két csavart vörös márványoszloppal egyedi 

szépségűvé varázsolt szalon. Károlyi László élete vé-

géhez közeledve fóti birtokára húzódott vissza. Fiá-

nak, Istvánnak felesége, Windischgrätz Mária Mag-

dolna ismerte fel a rendkívüli igényességgel és követ-

kezetességgel berendezett kastély által kínált lehetősé-

get, és azt luxusszállónak alakíttatta át, amely 1938 

májusában nyílt meg, és több évig sikeresen műkö-

dött.  

A vendégek vadásztak, kocsikáztak, lovagoltak, úsz-

tak, kirándultak, élményeiket a kandalló tüzének me-

legénél beszélhették meg, aludni baldachinos ágyba 

tértek.  

A kastélyt először 1945-ben, majd véglegesen 1948-

ban államosították és gyermekszanatóriumot, majd a 

sátoraljaújhelyi kórház TBC szanatóriumát hozták 

létre benne.  

A bútorok legértékesebb darabjai a sárospataki Rá-

kóczi Múzeumhoz kerültek, ám számos bútor 

tönkrement, vagy elkallódott.  
 

Napjainkban a kastély földszinti termeiben a főúri 

világ hangulatát idéző enteriőrök láthatók, köztük 

az egykori könyvtárszoba, az ebédlő, a grófi szalon 

és hálószoba, valamint a márványmedencés fürdő-

szoba.” (AZÉRTKE kiadványából) Mindezeket 

szerencsénk volt végigjárni és az itt elhelyezett tár-

gyakban gyönyörködni. 
 

Még egy egyházi kiállítást is láthattunk, ahol mise-

ruhák, kegytárgyak és egy érdekes feszület is volt. 

Hercegkúti vonatkozású téma is előkerült Naár 

Mari néni jóvoltából, hiszen rokona, Sarlós Stumpf 

György sokáig volt a település plébánosa, és egy 

gyalogösvényen járt át a kastélyba a grófi gyereke-

ket oktatni. Ezt az információt az idegenvezetőnk 

is jó néven vette, akinek megköszöntük kedves 

szolgálatát és egy kis tízórai elfogyasztása után foly-

tattuk utunkat észak felé, Füzérre. 
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Pálházát elhagyva a Milic-hegység ölelésében feltűnt 

az újjáépített fűzéri vár fehér sziluettje. Azok számá-

ra, akik régen jártak ezen a vidéken, minden bizony-

nyal nagy meglepetés volt a látvány, hiszen korábban 

a hegytetőn egy régi vár maradványai voltak láthatók, 

amin csak a várkápolna visszaépítése, mint új színfolt 

jelentett változást. A parkolóból aztán elindultunk a 

170 méter magasságban lévő vár „meghódítására”. 

 

A legutóbbi időben feltárt és helyreállított alsóvár 

felvonóhidas bejáratánál várta csapatunkat Lódi  Pé-

ter várgondnok, hogy felvezessen a várba. A mere-

dek, de korláttal és lépcsőkkel jól felszerelt feljárón 

nem volt egyszerű a felkapaszkodás, de a kíváncsiság 

hajtotta a társaságot. Nem beszélve a körpanorámá-

ról, a csodálatos zöld hegyek és a tövükben elterülő 

apró falvacskák látványáról. A vár bejárata előtt vet-

tünk még egy jó adag levegőt, betájoltuk merre van 

fatornyos falunk, majd beléptünk a csodák birodal-

mába. Jómagam legalább ötven alkalommal voltam 

már itt fent, de az a látvány, ami a várudvaron, majd 

később az egyes épületrészekben fogadott minden 

képzeletet felülmúlt.  

 

„A várat minden bizonnyal az Aba nemzetség tagjai 

emelték a XIII. század elején. Története során 

nagyrészben királyi vár vagy főúri birtok volt. A vár 

fénykorát a XV-XVI. században – a Perényi család 

birtoklása idején – élte. A mohácsi csatát követően 

Perényi Péter koronaőr a Füzéri Várban őriztette a 

Magyar Királyi Szent Koronát.  

1676 májusában a császári katonaság a Várat 

„elrontotta”. 1977-ben az erődítmény régészeti 

kutatását Juan Cabello és Feld István kezdte meg. 

A jelentős történeti, építészeti értékeket képviselő 

Vár helyreállítása a múlt század végén kezdődött, 

Simon Zoltán vezetésével. A helyreállítás jelenleg 

is folyik.” (a Várat kezelő Füzérért Alapítvány ki-

adványából) Azóta egy 1,5 milliárd forintos támo-

gatással megújult Füzér vára, mely húsvétkor meg-

nyitotta kapuit a látogatók előtt.  

 

A turisztikai célú fejlesztésnek köszönhetően fel-

épült az un. Alsóvár, megújult a Felsővár várkápol-

nája, palotaszárnya és alsóbástyája, a fennmaradt 

leírások alapján pedig pótolták a belső berendezést. 

A kiállításon a vár védőinek és lakóinak minden-

napjait  mutatják be. Mindezeket nekünk szeren-

csénk volt végigjárni és a várgondnok úr segítségé-

vel a látottakat értelmezni. Mindazt, amit láttunk 

képtelenség itt most leírni, oda el kell menni és 

személyesen átélni mindazt, amiben nekünk volt 

részünk.  

 

Számomra a legnagyobb hatást a csodásan helyre-

állított és méltóságteljes gótikus stílusban épült 

várkápolna tette, ahol a csoport együtt imádkozott 

és énekelt, és mindenkit áthatott a hely szelleme.  

 

Nagyon szépre sikeredett az alsóbástya is, ahol a 

hatalmas nemzeti lobogó is felállításra került. Meg-

köszönve kísérőnknek a szívélyes fogadtatást, elkö-

szöntünk, majd jött a második erőpróba, mert in-

nen le is kellett még mennünk, ami nem egy köny-

nyű feladat volt, de megoldottuk. 
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Hazafelé jövet még betértünk a Rudabányácska hatá-

rában lévő Smaragd-völgyi pihenő és üdülőhelyre, 

ahol a tavat körüljárva átbeszéltük a nap eseményeit, 

és úgy láttam, hogy mindannyiunkat megelégedés töl-

tött el az átélt élmények hatása alatt. Útközben még 

áthajtottunk károlyfalvai sváb testvéreink egyre csino-

sabb településén, és három óra előtt haza is érkez-

tünk szerencsésen. 

 

Köszönjük az Önkormányzatnak és Polgármester 

úrnak a segítségét, hogy ezt a szép napot számunk-

ra lehetővé tették. 

 

És köszönet Vinkler József, Naár József és Hoff-

mann Jánosnak, hogy vállalták a csoport szállítását. 

                                  

   (rj) 

2016. JANUÁR 1-TŐL  A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE! 
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 

 
RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 

HÉTFŐ    12.00 -  13.30    13.30 - 15.30 
KEDD    13.30 - 15.00    12.00 - 13.30 
SZERDA     8.00 -  9.30    9.30 - 11.30  

                          CSÜTÖRTÖK             11.00 - 13.00            13.00 - 15.00 
                          PÉNTEK               8.00 - 9.30            10.00 -  11.30 

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 
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    A ZEMPLÉN Csoport  
2015/2016.évi bajnokság sorsolása –tavaszi idény 

 
Dátum               nap             idő                hazai csapat          vendég csapat                                                     
 
18.forduló    
2016.06.30    csütörtök    1 125 102  Hercegkút  -Felsőhegyköz  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
21.forduló                                                                                                                                                                                                                                   
2016.04.30    szombat     17:00     1 125 125 Györgytarló  -Fűzér   
2016.05.01    vasárnap    17:00     1 125 121 Tarcal  -Mikóháza ----- 
2016.05.01    vasárnap    17:00     1 125 122 Bodrogolaszi -Ricse                                 
2016.05.01    vasárnap    17:00     1 125 123 Cigánd II.  -Zemplén OV T ----- 
2016.05.01    vasárnap    17:00    1 125 127  Kovácsvágás -Hercegkút  
2016.05.01    vasárnap    17:00    1 125 126  Taktaharkány -Taktaszada ----- 
2016.06.30   csütörtök                    1 125 124 Felsőhegyköz -Mád ÖFI  
 
22.forduló 
2016.05.07   szombat       17:00     1 125 133 Mikóháza  -Taktaharkány  
2016.05.07    szombat      17:00     1 125 129 Ricse   -Tarcal   
2016.05.08    vasárnap     17:00     1 125 134        Fűzér   -Kovácsvágás  
2016.05.08    vasárnap     17:00     1 125 130 Hercegkút  -Bodrogolaszi  
2016.05.08    vasárnap     17:00     1 125 118 Mád ÖFI  -Zemplén OVT  
2016.05.08    vasárnap     17:00     1 125 131 Cigánd  II  -Györgytarló  
2016.06.30   csütörtök              1 125132  Taktaszada  -Felsőhegyköz  
                             
23.forduló 
2016.05.14    szombat     17:00     1 125 140 Ricse   -Mikóháza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2016.05.14    szombat     17:00     1 125 138 Zemplén OVT -Taktaszada  
2016.05.14    szombat     17:00     1 125 108 Györgytarló  -Mád ÖFI 
2016.05.15    vasárnap    15:00     tartalék   Mád  ÖFI  -Györgytarló   
2016.05.15    vasárnap    17:00     1 125 139 Tarcal  -Hercegkút  
2016.05.15    vasárnap    17:00     1 125 135 Kovácsvágás -Cigánd II  
2016.05.15    vasárnap    17:00     1 125 136         Fűzér   -Bodrogolaszi  
2016.05.15    vasárnap    15.00     tartalék  Bodrogolaszi -Fűzér   
2016.06.30    csütörtök         1 125 137  Taktaharkány -Felsőhegyköz 
 
24.forduló                                                          
2016.05.21    szombat     17:001 125 145  Ricse   -Taktaharkány   
2016.05.21    vasárnap    17:00     1 125 147 Mád ÖFI  -Kovácsvágás   
2016.05.21    szombat     17:00     1 125 142 Taktaszada  -Györgytarló   
2016.05.22    vasárnap    17:00     1 125 144 Fűzér   -Tarcal    
2016.05.22    vasárnap    17:00     1 125 143 Hercegkút  -Mikóháza    
2016.05.22    vasárnap    17:00     1 125 993 Cigánd II  -Bodrogolaszi    
2016.06.30    csütörtök                  1 125 148 Felsőhegyköz -Zemplén OVT                         
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25.forduló 
2016.05.28    szombat     17:00     1 125 149 Zemplén OVT -Taktaharkány       
2016.05.28    szombat   17:00     1 125 154 Ricse   -Hercegkút      
2016.05.29    vasárnap    17:00     1 125 155 Bodrogolaszi -Mád ÖFI      
2016.05.29    vasárnap    17:00     1 125 153 Taktaszada  -Kovácsvágás        
2016.05.29    vasárnap    17:00     1 125 151 Füzér   -Mikóháza                              
2016.05.29    vasárnap    17:00     1 125 150 Tarcal  -Cigánd II   
2016.06.30   csütörtök     1 125 152  Györgytarló  -Felsőhegyköz         
 
26.forduló 
2016.06.04    szombat     17:00     1 125 161 Zemplén OVT -Györgytarló  
2016.06.05    vasárnap    17:00     1 125 157 Füzér   -Ricse    
2016.06.05    vasárnap    17:00     1 125 156 Cigánd II  -Mikóháza    
2016.06.05    vasárnap    17:00     1 125 160 Taktaszada  -Bodrogolaszi    
2016.06.05    vasárnap    17:00     1 125 158 Mád  ÖFI  -Tarcal     
2016.06.05    vasárnap    17:00     1 125 159 Hercegkút  -Taktaharkány      
2016.06.30   csütörtök     1 125 162 Felsőhegyköz -Kovácsvágás    
 

Megjegyzés: 
-A  tartalék mérkőzés a felnőtt mérkőzés előtt 2 (kettő) órával előbb kezdődnek. 

- Zemplén OVT (Olaszliszka-Vámosújfalu-Tolcsva) Olaszliszkán rendezi a mérkőzéseit. 
- Felsőhegyköz csapata visszalépett!  

                                                                                                     Zemplén Versenyszervező Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 –os Megye III. labdarúgó bajnokság tavaszi szezon  

19. forduló 
2016.04.16. (Szombat)     17.00 
Olaszliszka – Hercegkút 3:1  IFI: 2:1  
Bordás Cs, Leitner L, Szabó G, Csomós M, Bányai G, Bartha Á (Erdős M), Kiss A, Tóth Á, Tóth 
D, Tuss P, Nagy-Varga P    
Gólszerző: Tuss P 
 
20. forduló 
2016.04.24. (Vasárnap)     17.00 
Cigánd II. – Hercegkút 1:6  
Bordás Cs, Leitner L, Géczi J, Szabó G, Csomós M (Erdős M), Bartha Á (Hoffmann R),  
Szabó M, Kiss A, Tóth Á, Tuss P, Nagy-Varga P (Tóth D) 
Gólszerzők: Tuss P (2), Leitner L (2), Csomós M, Erdős M 

Sporthírek 
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