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Csodatévő csontok a Tokaji Borvidéken
Az eseménysorozat sajtóanyagából az alábbi információkat tudhatjuk meg a csodatévő csontokról:
A Tokaji Borbarátnők Társasága, a Monoki Önkormányzat közreműködésével, 2013-ban határozta el, hogy a
Szent Orbán csontereklye megismertetésére programsorozat szervezésébe kezd.
Szent Orbán életéről kevés információ van, de a történetírók szerint vértanúhalált szenvedett pápa volt, aki a 3.
században élt. A középkori hagyomány szerint ő rendelte
el, hogy a mise áldozati kelyhét és tányérkáját aranyból
vagy ezüstből készítsék el. Ezért szőlőfürttel vagy kehelylyel szokták ábrázolni, és így lett belőle végül is a szőlő és
a bor patrónusa.
Szent Orbánt sokan ismerik hazánkban is, több helyütt áll
szobra, temploma. A hagyomány szerint savanyú lesz a
bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő. Bizonyára a régiek megfigyelésein alapul ez. A május 25. vagyis
Orbán-nap környéki rossz idő ugyanis nem kedvez a szőlő virágzásának.

A Tokaji Borbarátnők Társasága szervezésében 2016.
május 20-22-én különleges ünnepség sorozat volt a Tokaji Borvidéken. Szent Orbánnak, a szőlő- és a bor Európa-szerte tisztelt védőszentjének csontereklyéjét a
borvidéken őrzik, és immár negyedik alkalommal járta
körbe a borvidék településeit. Hercegkúton a Gomboshegyi Feltámadás Kápolnája idén első alkalommal volt
helyszíne az eseménynek, melyen szép számban vettek
részt a helybeliek.
Erre az alkalomra vendégek is érkeztek hozzánk a lengyelországi partnertelepülésről, Rymanovból polgármesterük vezetésével. Lengyel népzenét előadó együttesük
számára is szép emlék lesz ez a májusi látogatás, melynek keretében a hercegkúti Freundschaft Vegyeskórus
Egyesület tagjaival is megismerkedhettek.
Köszönettel tartozunk a Béres családnak, Béres Józsefnek és feleségének, valamint Regőczy – Béres Melindának és férjének, hogy a Hercegktúra is elhozták az ereklyét.
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Olyan tagjai vannak többek között, mint a Bárdos Sarolta (Nobilis Szőlőbirtok), Berecz Stephanie (Tokaj Kikelet
Pince), Berecz Stephanie (Tokaj Kikelet Pince), Béres
Melinda (Béres Szőlőbirtok), akikről mind elmondható,
hogy női vállalkozóként sikeresen működtetik borászatukat, és emellett a helyi társadalmi élet kiemelkedő alakjai
is.
Idén május 20-22. között Szent Orbán tiszteletére szervezett programsorozat mindenki számára tartalmas kikapcsolódást tartogatott mind vallási, mind kulturális
téren. Viszont a Tokaji Borvidék elképzelhetetlen borkóstolások nélkül. Erre is lesz bőségesen lehetőség, mert
az ereklyét váró települések nyitott pincékkel készültek a
vendégek fogadására, így a borászoktól személyesen ízlelhették meg a jobbnál jobb tokaji borok.

Kevesen tudták viszont, hogy Szent Orbán földi maradványai 1771 óta a Tokaji Borvidéken, Kossuth Lajos
szülővárosában, Monokon találhatóak, a Sarlós Boldogasszony Templomban. Ekkor adományozta az ereklyét
XIV. Kelemen pápa gróf Andrássy Istvánnak, hogy biztosítsa a bőséges aszú termést a vidék számára. A legenda szerint a tokaji aszúbort iszogatva került szóba, hogy
e neves magyar borvidék nem minden évben terem aszú
készítésére alkalmas szőlőt, és hogy a tavaszi fagyok
milyen nagy károkat okoznak.
Állítólag ekkor ajándékozta az egyházfő a magyar grófnak Szent Orbán teljes ereklyéjét. Elzászból átszállították Monokra, ahol Andrássy ekkor épült kápolnájában
helyezték el. A történelem viharában a borvidéken élők
azonban elfejtették, hogy ilyen nagy kincs birtokában
vannak, és milyen titkos őrzője van a tokaji bornak.
A Tokaji Borbarátnők Társasága négy éve úgy döntött,
hogy új hagyományt teremtve, zarándoklat keretén belül
körbejár Szent Orbán csontjaival a borvidéken, bőséges
termést hozva a települések számára. A Tokaj-Hegyalja
neves női borászait, pincészet tulajdonosait és közéleti
szereplőit tömörítő társaság célja, hogy a világörökség
részét képező térség, amely méltán nevezhető nemzeti
kincsnek, a több évtizedes kényszerű elzártság után az
őt megillető méltóságban, közéleti és szakmai támogatottságban részesüljön.

Május 20-án, pénteken este lelki ráhangolódással indult a
hétvége, ennek keretében közös imádsággal és előadásokkal készült a résztvevők a zarándoklatra. Az ereklyét
ünnepi szentmise keretében bocsátották útjára Monokról, május 21-én, szombaton, 11 órakor. Ezt követően
szombaton Tállya, Mád, Tarcal, Tokaj és Bodrogkisfalud,
vasárnap Erdőbénye, Olaszliszka, Sárospatak és Hercegkút köszöntötték Szent Orbánt. Az ereklye vasárnap este
érkezett vissza Monokra.
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Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség májusi eseményei
Május hónapja különösen is sok eseményt tartogatott Egyházközségünk számára. Ezt a hónapot a
mindennapos Mária-litániák eleve kiemelik a többi
hónap közül, kissé ünnepélyesebbé téve ezeket a
napokat, heteket.
De mindezen túl ebben az esztendőben májusban
került sor Hercegkúton az elsőáldozás ünnepére, a
bérmálás szentségének a kiszolgáltatására (május 8.)
Idén – lévén eléggé korai időpontban volt a változó
idejű Húsvét ünnepe – ebben a hónapban ünnepeltük Pünkösdöt (május 15.), valamint Krisztus Szent
Testének és Vérének az ünnepét, vagy ahogy a mindennapi szóhasználatban említeni szoktuk: Úrnapját (május 29.).
Lássuk sorjában. Május 1-én, Anyák Napjával egybeesve tartottuk meg az Egyházközségünkben kialakult hagyomány szerint két évente sorra kerülő
elsőáldozás szép ünnepét, mely alkalommal 13
gyermek vehette először magához a Mi Urunk által
az Utolsó Vacsorán rendelt szentségét, vagyis részesülhettek Krisztus testében és vérében, ezáltal
még inkább teljes jogú tagjává váltak az Egyháznak.
Az ókeresztény korban az Ige liturgiája és az áldozat liturgiája élesen ketté volt választva, az utóbbin
csak azok vehettek részt, akik szentáldozáshoz is
járulhattak, s meg is tették ezt. Mindazok, akik nem
járulhattak szentáldozáshoz, vagy nem akartak áldozni, csak az Isteni Ige liturgiáján vehettek részt,
és miután meghallgatták a miséző püspök vagy pap
által interpretált tanítást, távoztak az templomból,
az imádság házából.

A görög katolikus Szent Liturgia a mai napig őrzi
ennek emlékét, amikor is az Ige liturgiájának végén,
az áldozati cselekmény kezdetén elhangzik a felszólítás: „Az ajtókat, az ajtókat!”
A latin egyházi rendben ma azt hangsúlyozzuk, hogy
a két része a szentmisének egy egységet alkot, így
mind a kettőn vegyünk részt, nem is különül el immáron élesen a két rész egymástól. Viszont az elgondolkodtató, hogy ha megtehetjük, hogy szentáldozáshoz járulunk, akkor miért nem tesszük meg mégis? Hogy előtte a bűnbánat szentségét kellene venni?
Ez soha ne legyen akadály, szentgyónásra mindig
van lehetőség! Mert Jézus nem csak a 13 elsőáldozót,
hanem valamennyiünket hív a szent Asztalához minden szentmisében.
Reméljük, és imádkozzunk is azért, hogy az elsőáldozók – de még inkább szüleik – felismerjék, hogy a
krisztusi út nem véget ér a szentség vételével, hanem
valójában csak ekkor kezdődik el igazán. És a gyermekek szentmisére történő elvitele, még inkább elkísérése nem a gyermek „fárasztása, felesleges terhelése”, hanem ebben az értékvesztett világban egy olyan
ajándék számukra, amely egész jövendőbeli életüknek tartást, erőt, szívbéli békességet, kapaszkodót
adhat.
Ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a bérmálás
szentségének a kiszolgáltatására, illetőleg az ehhez
kapcsolódó szép ünnepre. Ez nem a – földi és majd
mennyei – boldogság felé vezető út vége, hanem annak egy jelentős állomása, afféle kiteljesedése. A bérmálás szorosan kapcsolódik Pünkösdhöz, méghozzá
az első Pünkösdhöz, az Egyház születésnapjához.
Hiszen ugyanazt a Szentlelket hívta le az apostolok
felszentelt utódja, vagyis Érsek Atya, mint ami egykoron az apostolokra is reászállt, erőt, küldetést adva
nekik, és küldetést adva a Szentlélek hét ajándékában
ma részesülőknek.
Az elsőáldozással ellentétben itt már nem annyira a
szülők felelősségét kell hangsúlyozni a hit megélését
illetően, hanem a keresztény hitben nagykorúvá előrelépő fiatalokét.

4
– Na és hányan voltak, lesznek ott a következő vasárnap a szentmisén? – Talán ketten, hárman. – hangzottak a lehangolt válaszok innen is, onnan is. – Hát
nálad, Feri? – Hercegkúton tízen, ebből egy fiatal
Bodrogolasziból, de a többiek helyből, a faluból. – És
mennyien maradnak meg Isten közelében, mennyien
fognak ebből szentmisére járni utána? – Tízen. Egy
Bodrogolasziban, a többi kilenc pedig otthon, Hercegkúton.
Remélem, nem túloztam. S hogy az atyák szent irigységének legyen is alapja, az valamennyiünk felelőssége. Csak úgy fognak ezek a fiatalok valóban az Egyházközség élő tagjai maradni, ha megkapják hozzá az
igazi lelki támogatást, nem csak a szülők részéről, hanem valamennyiünktől, mindenkitől, egyformán.

Persze, hogy tizenhárom-tizennégy évesen mennyire lehet felnőtt, érett a hite, ez jó kérdés. A papszentelés szép mondata jut eszembe a bérmálkozókkal kapcsolatban mindig: „Isten tegye teljessé a
jót, amit megkezdett bennetek!”
És mi az egyik öröm a lelkipásztor számára? Például amikor a papi rekollekció, lelki továbbképzés
szünetében beszélgetünk papok egymás között, és
természetesen, hiszen időszerű, felvetődnek a bérmálások is.
Kérdezgetik egymást az atyák, hogy - Hát nálad
mennyien bérmálkoztak? –, és jönnek is a válaszok,
nyolcan, tizenöten, húszan, tizenketten, és így tovább.
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A hónap utolsó vasárnapjának szép ünnepe volt
még Krisztus Szent Testének és Vérének az ünnepe, végén az ünnepi úrnapi körmenet. Sokat nem
szeretnék hozzáfűzni, hiszen amit el szerettem volna a szentmiséről a szentáldozásról, vagyis Krisztus köztünk maradt testéről és Véréről, s mindennek a vételéről mondani, azt írásom elején elmondtam. Beszéljenek a képek, s a képeken a virágok,
melyek kifejezik az ember hódolatát, imádatát, hálaadását, leborulását a Mindenható Isten és Egyszülött Fia előtt, aki itt van, velünk van, táplálni
akar minket, gondoskodni szeretne rólunk. De
csak akkor lesz erre képes, ha hagyjuk neki, ha cselekvőleg megengedjük ezt.
Hiszen velünk van az Élet Kenyere! Bárcsak minden szentmisében, minden héten életté válhatna
bennünk. Mert Krisztus ma is élni akar. Bennem,
bennünk, általunk, velünk! Segítsük Őt ebben!
Feri atya
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
2016. május 18-i képviselő-testületi ülés
A 2016. május 18-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen egy napirendi pont tárgyalt a képviselő-testület.
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda belső felújítása”– tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala előtt Rák József polgármester elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt döntés született közbeszerzési eljárást elindításáról, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen támogatásban részesült Hercegkút Önkormányzata és döntött a saját forrás vállalásáról.
A jegyző ismertette a Bíráló Bizottság előterjesztését:
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely során
4 ajánlattevőnek lett megküldve a felhívás. 2 db ajánlat került benyújtásra az Industria 2000 Kft., valamint
a H.M.G Kft. részéről. Az ajánlatok megtekinthetők,
a kedvezőbb ajánlatot az Industria 2000 Kft nyújtotta
be. A Bíráló Bizottság a formai és teljességi értékelés
során megállapította, hogy mindkettő ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglalt előírásoknak, valamint: Az Industria 2000 Kft. és a H.M.G Kft. ajánlata is megfelel a Felhívásban a bírálati szemponttal
szemben rögzített elvárásoknak, továbbá az ajánlatok
alátámasztására szolgáló árazott költségvetés is rendelkezésre áll, így az ajánlatok érvényesnek tekinthetők, az ajánlatok értékelhetők. Mind az 1. részre, mind
a 2. részre legalacsonyabb ár szerinti ajánlatot az
Industria 2000 Kft. (3961 Vajdácska Fõ út 77. sz.)
Ajánlattevő adta.
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a „Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda belső felújítása”– tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatokat hozta:
1./ A Képviselő-testület figyelemmel arra, hogy az
eljárásban a legalacsonyabb ár szerinti, érvényes ajánlatot tevő ajánlatának ajánlati ára (br. 29.915.725,- Ft)
magasabb, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet
(br. 29.864.719,- Ft; különbözet: br. 51.006,- Ft), így a
fedezet kiegészítéséről (br. 51.006,- Ft összeggel) határoz.

2./ A Képviselő-testület a „Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Óvoda belső felújítása”– tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §
(1) bekezdés szerinti eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének – figyelemmel a Bíráló
Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakra – az
Industria 2000 Kft. (3961 Vajdácska, Fő út 77. sz.) –
(legalacsonyabb ár szerinti ajánlatot adó) ajánlattevőt
nevezi meg.
3./ A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a nevezett nyertes ajánlattevővel- a
mindenkori hatályos jogszabályok, és szabályzatok
figyelembevétele mellett- kösse meg a tárgyi vállalkozási és szállítási szerződést.
A képviselő-testület döntése alapján 2016. június 6.
nappal megtörténik a munkaterület átadása. A kivitelező által vállalt teljesítési határidő 2016. augusztus 15.
A munkálatok ideje alatt az óvoda a Művelődési Házban működik.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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9/2004.(VIII.26.) számú rendelet
Hercegkút község kül- és belterületének Szabályozási tervéről
és a Helyi Építési Szabályzatáról (kivonatos közlés)
20.§ Településkép és a települési karakter védelme
A község területén belül új építményeket, épületeket építeni
csak a meglévő településképhez illeszkedő módon lehet.
Az illeszkedés nem csak a két szomszédos épület alapján,
hanem a bevezető utak felől, a világörökség magterületét
képező pincesorok és a Gombos-hegy tetejéről (tervezett
Kálvária és Kilátó) is értendő.
A meglévő épületek átalakításánál, bővítésénél a szabályozás
betartása mellett az illeszkedés szabályait is be kell tartani. A
környezettől idegen anyagok használatát és a természetes
anyagok idegen felületkezelését meg kell szüntetni.
A beépítésre szánt területen, valamennyi övezetben az egyes
épületek építésénél, átalakításánál az alábbi építési anyaghasználatot és szerkezeti megoldást kell alkalmazni:
a)Kerítések:
Egyszerűbb rajzolattal: áttört deszkakerítés egyenes záródással, lábazati mezőben zártabb kialakítással. Felületkezelése saját színével történhet.
Díszesebb rajzolattal: áttört kovácsoltvas ill. lakatos kerítésmezők hajlított rúdpálcákból terméskő lábazat ill. falazott-vakolt lábazat felett – lábazati mezőben lemezelt tömör résszel – esetleg magas kapuoszlopok között. A rikító színek használata tilos.
b)Lábazat:
Kő, elsősorban a helyben bányászott kövek
Műkő
Tégla vagy egyéb igényes természetes anyag

e)Tető:
Lapos tető nem építhető, a lakóházakon a magastető előírt
hajlásszöge 36-38 fokos.
Tetőforma utcára merőleges gerincű kontyolt nyeregtető,
illetve utcafronton átforduló kontyolt nyeregtető legyen.
Az egységes, hosszú nyergű tetőidom alkalmazása előírt, a
tetőidomok síkváltása maximum két helyen történhet és 1,0
méternél nagyobb nem lehet – deszkázott csatlakozó oromfallal.
Egyedileg védett épületek esetében kötelezően a meglévővel megegyező, illetve kis mértékben korrigált tetőidom
alkalmazandó.
Egy lakóudvaron kéféle tetőhéjalásnál több nem megengedett.
A tetőfedés anyaga lakóépületen és az azzal egybeépített
gazdasági épületrészeken cserép legyen (leginkább az agyagcserép ajánlott) a piros és barna színek természetes árnyalataiban (nem lehet rikítóan erős piros fedést alkalmazni). Az
5m2-nél kisebb kiegészítő felületen (előtető) megengedett
még az üvegtető és az állókorcos síklemez fedés: színezetlen rézlemez, cinklemez, horganylemez.
A műanyag hullám és síklemezek, a bitumenes zsindely
alkalmazása tilos.
Az utcafrontról nem látható, a főépület tömegétől elválló
gazdasági épületek fedésére a cserép mellett a nagytáblás
síklemezek használata is megengedett (a barna és a piros
nem rikító árnyalataival, ill. szürke színben).
A tetőtéri szint megvilágítására természetes színű, deszkác)Falfelületek:
zott oromfal, ill. sötétebb színezésű falazott oromfal épülVakolt falfelület kőporozással ill. festéssel, fehér vagy föld- jön. A földszinti faltesttel egybeépítve, 4,0 méter maximális
színek alkalmazásával. Erős színek használata tilos.
szélességgel, nyeregtető lezárással (a nagy tetőidommal
Melléképületek esetében vakolt vagy tapasztott falfelület megegyező tetőhajlással, annak gerince alatti becsatlakozásmeszeléssel vagy kőporozással illetve természetes színű sal ).
deszkázat, vesszőfonás akár teljes felületen is.
Lakóépületek és intézmények estében nem alkalmazható f)Keresztcsűrök:
fém és eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámia- A keresztcsűrök megmentése a településkép megőrzésének
burkolat, falszerűen alkalmazott üveg- és fémszerkezet. A fontos része, ezért felújításuk, újjáépítésük hagyományőrzőműanyag lambériák alkalmazása sem esztétikailag sem pára- en történhet deszkázott vagy vesszőből fonott és betapasztechnikailag nem megfelelő, használatuk tilos.
tott falakkal, cserép héjalással, kúpcserép helyett egymásba
A nyílások vakolatkeretezése és a homlokzati falak vakolat- akasztott felső sorral.
architektúrája a még látható régi minták alapján ajánlott
(hrsz.: 19. 121. 132. 199. 268. és 273.)
g)Gazdasági épületek
Épületet csak természetes anyagokból lehet építeni, azok
d) Nyílászárók
felületkezelése ezzel összhangban, hagyományőrzően törAz épületek utcafronti nyílásfelülete maximum a vakolt ténjen.
felület 20 %-a legyen. Ablakok álló arányúak legyenek, szé- Vakolt vagy tapasztott falfelület meszeléssel vagy kőporolességük maximum 1,50 méter ( erős pillérrel tagolt ikerab- zással illetve természetes színű deszkázat, vesszőfonás akár
laknál max. 2,2 méter teljes szélességig).
teljes felületen is.
A műanyag nyílászárók helyett a tömbösített fa nyílászáró- Nem alkalmazható fém és eternit jellegű homlokzatburkokat ajánljuk – épületfizikai előnye miatt is – a műanyag ro- lat, műanyag lambéria, mázas kerámiaburkolat, falszerűen
lók helyett pedig a külső vagy belső fa ill. fém spalettákat.
alkalmazott üveg- és fémszerkezet.
Garázsajtók fából készüljenek, fém sík, ill. trapézlemez, ill.
osztatlan műanyag felületek használata tilos.
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A Nyugdíjas Klub májusi hírei
Jó alkalom volt a falu vezetőjének látogatása arra is,
hogy kötetlen formában beszélhettünk, kérdéseket
tehettünk fel a község mindennapi életével kapcsolatban. Mivel az öregek már jobban ráérnek, nem is
siettünk nagyon haza , elővettük az énekeket, végig
daloltuk az ismert nótákat. Voltak akik elmentek
megnézni a felújított pincéket, és a déli harangszó is
itt talált bennünket. Úgy láttam, hogy a társaság
örült, hogy megint együtt lehettünk és jól is érezte
magát mindenki.
Remélem, hogy a következő alkalommal még többen leszünk, mert ezt a kis időt nem szabad sajnálni
egy jó programért, hiszen a munka mindenkit megvár, és nem is csinálja meg helyettünk senki a mi
dolgunkat.
(rj)

Május 23.-án hétfőn délelőtt ünnepelni gyűltünk
össze a Kőporosi pincesoron húsz fő a klub tagjai
közül. Hagyományainkhoz híven egy szalonnasütés
keretében köszöntjük az első félévben névnapjukat
ünneplő társainkat, és most ez a helyszín következett, mivel ősszel a Gombos-hegyen voltunk. Mire
felértünk, Hoffmann Janiék jóvoltából már égett a
tűz, majd hamar előkerültek a jóféle italok és a finom sütemények a köszöntéshez. A szép időben
hamarosan nagyon jó hangulat alakult ki, és mindenkinek jólesett a beszélgetés közben, és egymás
kínálása mellett a falatozás, és hozzá kísérőnek a
bor, sör és üdítő italok választéka.
Rendezvényünket megtisztelte Polgármester úr is,
aki itt is megköszönte a tegnapi községi rendezvényen az aktív részvételt. Egybehangzó vélemény
alakult ki, hogy a Szent Orbán ereklye „látogatása”
a Kálváriánk végpontján, a Feltámadáskápolnájánál egy jó kezdeményezés volt, és örülnénk, ha ebből hagyomány válna.
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2016. április 30-án megtartotta éves közgyűlését a Hercegkút—Makkoshotyka Erdőgazdasági Szövetkezet. Az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet folytató szervezet vezetője, Göncfalvi József beszámolt a tagságnak
az előző év tevékenységéről. A közgyűlés elfogadta a 2015. évi beszámolót és a 2016. évi költségvetést.

2011. JANUÁR 1-TŐL A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE!
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
Makkoshotyka
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
KEDD
13.30 - 15.00
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
9.30 - 11.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda hírei
Anyák Napja

Óvodai ballagás

Május első vasárnapján Anyák Napja alkalmából megtelt
a Művelődési Ház. A legkisebb óvodásoktól a kisiskolásokig minden gyermek izgatottan készült a szép ünnepre,
melyen kedves műsorral és egy szál virággal együtt
köszönthették az édesanyákat

2016. május 27-én a Hercegkúti Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Óvodától 8 kis óvodás vett búcsút.
A Művelődési Házban megtartott ballagási ünnepségen
színes műsorral köszöntek el az óvónéniktől és társaiktól a nagycsoportosok.
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Vadasparki Kirándulás
2016. május 31-én a Nyíregyháza-Sóstói Vadasparkba
utaztunk autóbusszal, óvodásainkkal, és a kicsikkel kísérők is jöttek velünk. A szülők, nagyszülők segítségével
nyugodtan, biztonsággal jártuk be az állatkert különböző részlegeit, parkjait.
Megcsodálhattuk a természet adta sokféle csodás állatfajtát. Lenyűgöző látványt nyújtott az Ócenárium, a
víziállatok sokszínűségével. A park valamennyi állatát
elragadtatva figyelték a gyermekek, és kedvenc állatként
a legtöbben a tigrist, oroszlánt, cápát, orrszarvút,
szurikátát és a majmokat nevezték meg. Az állatkert
közelében fekvő játszótéren található óriás vár adta
mozgáslehetőséget is kihasználtuk. Örömteli élményekkel, a szülők és a gyermekek elégedettségével, kicsit
fáradtan érkeztünk haza.
Óvónők
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Suli-☼tár
Idén kiegészült műsorunk a felső tagozatos volt
tanítványaink produkcióival is.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. osztályosai A három pillangó című bábjátékukkal, 6. osztályosai a Hamupipőke című előadásukkal, a 7.
osztályosok pedig egy kvíz játékkal tették hangulatossá a rendezvényt.
Nagyon szép meglepetésként a műsor végére
megérkeztek a nyolcadikos gyerekek is. Megköszönték a hercegkúti iskola pedagógusainak a
munkáját, és bizonyítva, hogy nem felejtették el
az itt tanultakat Hercegkút táncára, a
„Virágtáncra” kérték fel alsós tanítóikat.
A

Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét sokan eljöttek megnézni a gyerekek műsorát. Számunkra ez
azt jelenti, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a
szülők és a meghívott vendégeink is örömüket
lelik a mesejátékok, táncok, versek előadásában és
követik gyerekeink fejlődő nyelvtudását.
tanítók

Művelődési Ház adott otthont május 11-én a
„Perlenfest” elnevezésű német estünknek.
A rendezvényt a negyedikes gyerekek vidám tánca
nyitotta meg, majd ezt követte a 12 hónap című mesejáték, amit az az első és másodikos tanulók adtak
elő.
Mindenki megcsodálhatta a harmadikosok előadását
is, melyet a nagyon ötletes jelmezek, kellékek és hátterek tettek különlegessé.
Élvezetes színjátszással és jó nyelvtudással a Hófehérke és a hét törpe című mesejátékot elevenítették
meg – természetesen németül.
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Hercegkúti Gyermeknap
2016. május 28.

.14

Pünkösdi Boros Piknik Hercegkúton

A pünkösdi hosszú hétvége első napján a hagyományoknak megfelelően Pünkösdi Boros Piknikre várták az érdeklődőket a helyi
borászok. A felhőtlen kikapcsolódáshoz idén az időjárás nem
járult hozzá. Fagyos szentekhez illő hőmérséklet és szemerkélő
eső várta volna a vendégeket, ha eljöttek volna….
Helybeliek és turisták részéről is csekély érdeklődés mutatkozott,
pedig a sramlizene most is fergeteges volt, a borászok és családtagjaik is lelkesen készültek e borturisztikai programra is. Estére
még a nap is előbújt és egy igazán kellemes időtöltés volt azok
számára, akik nem ijedtek meg az esőtől és a hidegtől.
Hercekgúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
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Bordal Mise

Zempléni Fesztivál

Augusztus 21. | Hercegkút
18:00 Gombos-hegyi kápolna
Vivat Bacchus Énekegyüttes
A belépés díjtalan!
Tagok: Balásy Szabolcs, Szentgyörgyváry Károly, Szentgyörgyváry Péter,
Szentgyörgyváry Gergely, Bognár Szabolcs, Kőszegi-Papp Sámuel
A 2001-ben alakult énekegyüttes az évek során bejárta Európát és a világot,
zeneiségében és dramaturgiájában gondosan felépített műsoraival a magyar
borkultúra elismertségét is szolgálva. Dalainak túlnyomó része saját szerzemény, híres magyar költők boros verseinek és saját humoros szövegeik megzenésítése. Ezúttal új oldalukról mutatkoznak be, szakrális jellegű összeállításuk
ősbemutatójával lepik meg a közönséget.

16

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

21. forduló
2016.05.01. (Vasárnap) 17.00
Kovácsvágás – Hercegkút 2:3
IFI: :
Ringer Z, Leitner L, Csomós M, Bányai G, Bartha Á, Kiss A, Tóth Á, Tuss P, Orosz I,
Szabó M, Erdős M
Gólszerzők: Leitner L, Tuss P, Csomós M

22. forduló
2016.05.08. (Vasárnap) 17.00
Hercegkút – Bodrogolaszi
5:0
IFI: 1:5
Bordás Cs, Leitner L (Egyed A), Bányai G, Géczi J, Szabó G, Csomós M, Bartha Á, Kiss A, Tóth D, Tuss P, NagyVarga P
Gólszerzők: Nagy-Varga P (2), Szabó G, Leitner L, Tóth D
23. forduló
2016.05.15. (Vasárnap) 17.00
Tarcal – Hercegkút
5:2
IFI: 2:5
Matisz Á, Bordás Cs (Leitner L), Csomós M, Géczi J, Bartha Á, Kiss A, Tóth Á, Szabó M, Erdős M, Nagy-Varga P,
Tóth D
Gólszerző: Tóth Á (2)
24. forduló
2016.05.22. (Vasárnap) 17.00
Hercegkút – Mikóháza 5:2
Bordás Cs, Bányai G, Csomós M, Bartha Á, Kiss A, Tóth D, Tóth Á, Tuss P, Nagy-Varga P,
Erdős M, Hoffmann R (Ringer Z)
Gólszerzők: Nagy-Varga P (2), Csomós M, Bányai G, Bartha Á
25. forduló
2016.05.28. (Szombat) 17.00
Ricse – Hercegkút
1:2
IFI: 0:1
Bordás Cs, Bányai G (Matisz Á), Csomós M, Bartha Á, Kiss A, Tuss P, Nagy-Varga P,
Erdős M, Vaszilkó V, Szabó G, Nagy-Varga P
Gólszerzők: Csomós M, Tuss P
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