
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2016.  NOVEMBER  HÓ,  17. ÉVFOLYAM  11. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

A Partnerségi Együttműködést ünnepeltük Obersulmban 

Obersulm képviselő-testületének meghívására 2016. nov-
ember 10-13. között egy 33 fős delegáció utazott a testvér-
településre a hivatalos partnerségi kapcsolat 10 éves jubileu-
mának megünneplésére. Tillmann Schmidt polgármester, 
Jochen Dicht hivatalvezető és munkatársai rendkívül színes 
programot állítottak össze erre a hosszú hétvégére és a fo-
gadásokon, kirándulásokon az  obersulmi képviselő-testület, 
civil szervezetek tagjai is folyamatosan együtt voltak a her-
cegkúti delegációval. 
Az eseménysorozat legfontosabb része természetesen a 
szombat esti partnerségi est volt, melyen összesen 150 meg-
hívott vendég vett részt a Sülzbachi közösségi házban. Az 
estét a Cantiamo Sülzbach kórus előadása nyitotta meg, 
melynek tagjai szívesen emlékeztek vissza a 10 évvel ezelőt-
ti hercegkúti látogatásukra, a szép élményekre és a vendég-
szeretetre. Philip Ruppert, a kórus egyesület elnöke szavait 
magyar származású kolléganője Eredics Dóra tolmácsolta a 
közönségnek. A kulturális program az est folyamán az 
Evangélikus Ifjúsági Kórus produkciójával folytatódott, 
akik a Scorpions zenekar „White Dove” című dalát is elő-
adták, kiemelve, hogy ezt egy magyar zenekar az Omega 
zenéje alapján szerezték. A hercegkúti közönség előtt is 
ismert  MannOhMann férfikórus tagjai ez alkalommal is 
humoros, hangulatkeltő A-cappella összeállítással álltak a 
színpadra.  
A vacsorát követően került sor a 10 évvel ezelőtt hivatalo-
san megkötött partnerségi megállapodás megerősítésére.  
Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Berényi János Stutt-
gartba akkreditált tiszteletbeli konzul.  Tillmann Schmidt 
obersulmi és Rák József hercegkúti polgármester ünnepi 
beszédében a partnerségi együttműködés további  elmélyí-
tését  hangsúlyozta. „A partnerségi együttműködésünk eu-
rópai sikertörténet” – emelte ki Tillmann Schmidt. 
„Büszkék vagyunk rá, hogy obersulmi barátainkkal együtt 
tudunk ünnepelni” – mondta Rák József Hercegkút polgár-
mestere. 

A partnerségi megállapodások ünnepélyes aláírása előtt Rák 
József polgármester köszönetet mondott Reinhold Gall úr-
nak, Baden-Württemberg tartományi képviselőjének, volt 
belügyminiszternek, aki a partnerségi kapcsolat első percétől 
kezdve lelkes támogatója, segítője volt az ügynek.  Reinhold 
Gall aktívan figyelemmel kíséri Magyarország politikai ese-
ményeit, történelmünk jeles évfordulóit és mivel idén             
október 31-én ünnepelte 60. születésnapját, így igazán szim-
bolikus ajándék és meglepetés volt számára az 1956-os évjá-
ratú tokaji aszú.  Harry Murso korábbi obersulmi polgár-
mester barátságát és partnerségi együttműködésért tett erő-
feszítéseit szintén egy 1956-os aszúval köszönte meg Rák 
József polgármester a hercegkúti közösség nevében. 
Tillmann Schmidt obersulmi polgármester részére Stumpf 
Diána Hercegkút látképét ábrázoló festményét adta át kollé-
gája a jeles évforduló alkalmából. 
A partnerségi esten az egykori és jelenlegi obersulmi képvi-
selő-testületi tagokon, egyesületi vezetőkön kívül jelen vol-
tak az ifjúsági csereprogramokon részt vevő obersulmi fiata-
lok és vezetőik is.  Markus Kress visszaemlékezett arra, hogy 
az első diákcsereprogram még a hivatalos partnerségi megál-
lapodás megkötése előtt egy évvel 2005-ben volt, azóta pe-
dig évente sor került a diákcsereprogram megrendezésére és 
a kapcsolat évről évre egyre erősebb. Az obersulmi önkor-
mányzat évek óta fenntart egy lakást, ahol a partnertelepülé-
sekről érkező, gyakorlatukat töltő diákokat tudják fogadni és 
már öt hercegkúti élt eddig ezzel a lehetőséggel. Jelenleg is 
Obersulmban él és dolgozik Götz Gábor és Braun Balázs 
hercegkúti fiatal, akik számára már a szakmai gyakorlaton túl 
is egy élhető lakóhelyet, munkahelyet jelent Obersulm. 
Az ünnepélyes perceket követően késő estébe nyúlóan be-
szélgetéssel, baráti kapcsolatok felelevenítésével, új barátsá-
gok megalapozásával telt az este. 
 

A háromnapos partnerségi látogatás eseményeit a következő 
fotókkal illusztrált  összeállításban tekinthetik meg. 
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2016.11.10.– a 16 órás autóbuszos utazást követően jólesett a frissítő és a vidám fogadtatás 

2016.11.11. Fogadás  Öhringeniben a városházán,  városnézés és közös ebéd a Wiesenkelter-ben 
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Látogatás az obersulmi Trunk Pékségben 

Borkóstoló és vacsora a Schlosskellerei Affaltrach pincészetben 
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Obersulm / Sülzbach –i kirándulás 

Új óvoda-bölcsőde és az új rekortán pálya megtekintése 

Látogatás a szőlőhegyen és a sülzbachi tűzoltóság épületében 

Weingut Heinrich pincészetben borkóstoló és szendvicsebéd 

Séta a Hercegkút Platz-hoz és a partnerségi parkba 
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A    Partnerségi  Ünnep a Sülzbachi Közösségi Házban 
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Nyugdíjas Találkozó 2016 

Kedves Nyugdíjasok! 
Most a köszöntés mellett, szokásomhoz híven, megragad-
va a lehetőséget, szeretnék Önöknek nagyon röviden be-
számolni arról, mi történt az elmúlt egy év alatt települé-
sünkön. Fő cél az, hogy tudjuk működtetni a települést, 
az intézményeinket, hiszen ezek működése létfeltétele a 
falu életképességének. Úgy gondolom, ezt maradéktalanul 
sikerült és sikerül végrehajtani, bár sokszor nehészségek 
árán...  A személyi váltás is jól sikerült a hivatalban. Az új 
kolléga hamar beilleszkedett és beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Nyugdíjba vonult kolléganőnket elbúcsúztat-
tuk. Neki és az idén először itt jelenlévő fiatal nyugdíjas-
nak hosszú nyugdíjas éveket kívánunk! 
Fontos feladatként tartom számon a település külső meg-
jelenésére, a közterületek, zöldfelületek folyamatos takarí-
tására való odafigyelést, ami nemcsak az itt élők jó közér-
zetéhez elengedhetetlen, hanem az ide érkező vendégek, 
vagyis az idegenforgalom szempontjából sem mellékes.  
Remélem, Önök is tapasztalják és értékelik ezirányú tö-
rekvéseinket. Kiváló a kapcsolatunk az Egyházközséggel, 
a nemzetiségi önkormányzattal, és a  kiválóan működő  
civil szervezetekkel.  Lehetőségeinkhez mérten, alkalman-
ként azon túl is támogatjuk működésüket. 
A partnerséget illetően fő célom továbbra is az, hogy a 
település minél több lakosa kapcsolódhasson be és vehes-
sen részt benne, közvetlenül.  
Az idén emlékeztünk meg a 10 éves hivatalos partnerség-
ről, a németországi Obersulmmal.  Augusztusban Her-
cegkúton, a múlt héten pedig Obersulban. 33-an vettünk 
részt az ünnepségen s, egy felejthetetlen hétvégén tölthet-
tünk barátaink között. Tovább erősítve a kapcsolatot a 
két település, s annak lakói között. 
Tartottunk sok rendezvényt az elmúlt egy évben. Volt 
köztük olyan, amelyeket a korábbi években is megtartot-
tunk. Volt olyan, amelyet először, ilyen volt a Szent Or-
bán zarándoklat, májusban. Örömmel töltötte el a zarán-
doklat kezdeményezőit, szervezőit a hercegkúti hívek 
nagyszámú érdeklődése. 
A pincékhez és borhoz kapcsolódó fesztiválok kiválóan 
alkalmasak arra, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. 

Hercegkút Község Önkormányzata és a Hercegkúti Római Kato-
likus Egyházközség a hagyományokhoz híven idén is Nyugdíjas 
Találkozóra invitálta a szépkorú hercegkúti polgárokat. A 2016. 
november 18-án kora délután kezdődő ünnepség résztvevőit Rák 
József polgármester köszöntötte:  
 
„Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Nyugdíjasok! 
Hercegkút Község Önkormányzata nevében szeretettel 
és tisztelettel köszöntöm településünk nyugdíjas polgárait 
ezen a szép ünnepen.  
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat idén is.  
Az ENSZ döntése értelmében, hivatalosan 1991 óta, 
október elseje az Idősek Világnapja. 
Ezért tartják szerte a világon, így hazánkban is ebben az 
időszakban a megemlékezéseket az idősekről. Így te-
szünk mi is Hercegkúton, több, mint másfél évtizede, 
időzítve ezt az őszi munkákhoz, különösen a szüret, illet-
ve az őszi munkák végéhez.  Mert mi is azt valljuk, hogy 
ki más érdemelné meg a legnagyobb tiszteletet, mint 
Önök. Akik egy egész életen át helytálltak, dolgoztak, 
összetartottak  családot, felnevelték gyermekeiket, segíte-
nek  felnevelni unokáikat?  Önök olyan emberek, aki egy 
életen át bizonyítottak, tisztességet, becsületet, szorgal-
mat. Lehet, hogy közhely, de Önök nem csak egyetlen 
napot érdemelnek. Önökre az év minden napján oda 
kellene figyelni,  tisztelettel, hálával és szeretettel. De azt 
gondolom, Hercegkúton ebben nincs kifogásolni való. 
A  helyi közösség életét szervező önkormányzatnak is 
mindent meg kell tenni azért, hogy Önök a megérdemelt 
pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely 
megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. A mi felada-
tunk, hogy az idősebb korosztályok számára olyan élet-
körülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számuk-
ra az öregkorhoz méltó tartalmas és derűs életet.  
 Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a 
kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit 
várt tőlük a család, a közösség, a nemzet s most már a 
pihenés éveit töltik. 
Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepsé-
gen, kívánjuk Önöknek, hogy a több évtizede közösen 
kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészségben! 
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2010. június óta folyamatosan kerestük a megoldását a 
Kőporosi pincék  megmentésének.  
Ez közös együttgondolkodást igényel. mert ez nem csak 
néhány közvetlenül érintett család ügye, hanem egész 
Hercegkút érdeke is ezt kívánja, mondom ezt több éve 
és így gondolom ezt ma is! Ezzel kapcsolatban elmond-
hatom, hogy két egymástól független keretből rendelke-
zésünkre áll közel 80 millió forint, amiből tudjuk folytat-
ni, s remélhetőleg befejezni az ott folyó munkát. 
Folyamatosan teszünk azért, hogy minél többet vissza-
szerezzünk abból, ami korábban a közösségé volt, vagy 
ami a közösséget illeti. Így kerülhetett ismét az önkor-
mányzat tulajdonába néhány földterület  a Gombos-
hegyen, illetve a Linkán, a Lőtér alján. 
Mert ahhoz, hogy terveinket valóra tudjuk váltani, terüle-
tekre, főleg hasznosítható területekre van szükségünk. És 
ma abból még mindig kevés van  az önkormányzatnak. 
A nyáron teljes egészében felújítottuk a 43 éve működő 
óvodát. A felújítás részleteiről már részletesen tájékoztat-
tam Önöket. 
A napokban a falu elején végzünk út felújítást. 
S örömmel tájékoztathatom Önöket arról, hogy heteken 
belül a konyhánk is felújításra kerül, mintegy 25,6 millió 
forint értékben. Eljött az idő a felújításra, mert a min-
dennapok és a rendezvények is igazolják, hogy szükség 
van rá. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy megtart-
hassuk. Ma is nekik köszönhetjük majd a vacsorát. 
Már lehet, hogy jutottak el önökhöz hírek, információkk 
egy másik törekvésünkről. 
A szőlő termelőket érinti az a beruházás, ami most már 
biztosan meg fog valósulni Hercegkúton. Egy úgyneve-
zett KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA néven,  szőlő 
feldolgozó üzem épül majd településünkön. 
A jövő hétre tervezek erről egy tájékoztatást, a közmeg-
hallgatás keretén belül. 
Két héttel ezelőtt adtunk be egy pályázot: Gombos-hegyi 
Rendezvényház néven. 
Hangsúlyozom ez egy benyújtott, még nem nyert pályá-
zat. 
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy korábbi évekhez 
hasonlóan idén is lesz úgynevezett szociális tűzifa. A 
korábbinál nagyobb mennyiség áll majd rendelkezésünk-
re, amellyel támogathatjuk a rászorulókat. 
Így azt szeretnénk, ha egy szélesebb körnek tudnánk se-
gíteni ezzel. Tehát lesz tennivalónk bőven a jövőben is. 
De bátran nézhetünk szembe a kihívásokkal, feladatok-
kal mert a mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból 
meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.  
Hiszen Ők felépítették számunkra azt a jelent, amelyben 
a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhat-
ja meg.  
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepeg-
tettek! Köszönjük a példamutatást!  
Kérjük a jó Istent, adjon mindnyájuknak még hosszú 
boldog éveket, jó egészséget, családi békességet! 
Köszönöm, hogy meghallgattak!” 

Az ünnepi beszéd után a kisiskolások örvendeztették meg produk-
cióikkal az időseket. Szép versekkel, dalokkal és egy kedves kis 
színdarabbal is készültek és mint mindig, nagy sikert arattak. Az 
estebéd előtt Mészáros Ferenc atya osztotta meg gondolatait az 
egybegyűltekkel. A közös étkezés után a Miskolczi Operett páro-
sának vidám összeállítása következett, közkedvelt operett részle-
tekkel, dalokkal színvonalas kulturális feltöltődést nyújtottak 
találkozó résztvevőinek. Az est folytatásaként előkerült a 
harmónika, a felelevenítésre váró dalszövegek és ezúttal még a mis-
kolci operettszínészek is gratuláltak a hercegkúti nyugdíjasok mu-
zikalitásához. Kellemes hangulatban, baráti beszélgetéssekkel, 
énekszóval zárult az idei idősek napja Hercegkúton.  
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Koczák Andrásné Mari  nénit 
90. születésnapján köszöntöttük 

Gyermekei, unokái, dédunokája mellett Hercegkút polgármestere és jegyzője is köszöntötte 90. szü-
letésnapja alkalmából Kocák Andrásné Götz Mária hercegkúti lakost.  

A málenkij robot megpróbáltatásait is átélt Mari néni 1926. november 3-án született.  

A Hercegkúti Hírek olvasói nevében is 
 jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! 
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Filmforgatás a Málenkij robotra elhurcolás   
romániai állomásán, Szaniszlóban  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naár János egykori elhurcolt vállalta az utat a Málenkij robotra elhurcolás induló állomására,  
ahol a Zemplén Televízió munkatársai filmet forgattak a GULÁG emlékév alkalmából készülő filmhez 

Zarándoklat a „málenkij robotosok” nyomában  

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre a Szovjetunióba hurcolt  
kényszermunkások emlékéve alkalmából zarándokutat szervezett Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna 

érintésével. Ennek egyik állomása volt a lengyelországi Sanok, ahol a megemlékezésen  
Hercegkút polgármestere és Joósz Antal képviselte településünket. 
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A Nyugdíjas Klub novemberi hírei (2016) 

A hosszúra nyúlt nyári szünet, majd az elhúzódó 
szüreti munkák és halottak napi megemlékezés után 
végre november 7.-én megtartottuk őszi összejöve-
telünket a klubhelyiségben. Huszonegy fő jelent 
meg, hogy köszöntsük a második félévben névnap-
jukat ünneplő társainkat, és kicsit megint kibeszéljük 
magunkat, próbáljunk egy kellemes délelőttöt sze-
rezni magunknak. Elöljáróban Naárné Marika klub-
vezető beszámolt az év során történtekről, hol jár-
tunk és miket csináltunk, majd bejelentette, hogy öt 
éven át tisztességgel végzett munkája után jövőre 
már nem kívánja ezen tisztségét betölteni, válasz-
szunk új klubvezetőt. Kicsit meglepte a társaságot a 
bejelentés, de megértettük elhatározását, és megkö-
szönve odaadó  és áldozatkész munkáját, tudomásul 
vettük döntését. Egyúttal javasolta, hogy a jövőben 
legyen Nádasiné Vera, mint egyesületi elnök a klub-
vezető, aki nem zárkózott el a feladattól, de gondol-
kodási időt kért azzal a megjegyzésével, hogy nagy 
kár lenne, ha az eddig jól együttműködő és összetar-
tó közösség felbomlana. Közben megérkezett kö-
zénk Polgármester úr is, valamint velünk volt Joósz 
Anti művház-vezető, mint koordinátor is. Mindig 
örömmel vesszük, ha a település vezetője eljön kö-
zénk, mert tőle első kézből értesülünk a falu aktuális 
helyzetéről, a közeli és távlati tervekről, és a folya-
matban lévő munkálatokról, azok gondjaival együtt.  

Ez most is így történt, mert tájékoztatójában  a 
következő témákat említette meg: 
  Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács kormány-

zati segítséggel szőlőfeldolgozót fog meg  építe-
ni Hercegkúton, a Gombos-hegyi szőlők alján 
lévő 034/8 hrsz. ingatlanon, melyet az Önkor-
mányzat megvásárolt, és emiatt a község telepü-
lésszerkezeti tervét is módosítani kellett. (a terü-
let átadására október 26.-án került sor.) 

 Az Alvégen pályázati forrásból két útszakasz is 
teljes felújításra kerül, a vízelvetés gondjának 
megoldásával együtt. 

 A Köporoson beomlott pincék helyreállítása 
folytatódni fog, mivel sikerült két jelentős ösz-
szegű állami támogatást is elnyerni. 

 A volt TSz-feldolgozó helyén egy borászati léte-
sítmény (udvarház, rendezvényközpont, 
vinotéka és modern konyha) kialakítására adtak 
be pályázatot a szlovákiai Kisgéressel együtt. 

 Felújítási és megerősítési munkálatok folynak a 
templom épületénél, melyhez a forrást az illeté-
kes államtitkár biztosítja. (ennél a pontnál me-
rült fel többek részéről is, hogy meg kellene már 
végre oldani a templom fűtűsét is, mert szinte 
már mindenhol van, csak nálunk nincs megfele-
lő megoldás.) 
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A kérdések és válaszok után végre sort kerítettünk 
az ünnepeltek köszöntésére is, előkerültek a fino-
mabbnál finomabb sütemények és hozzá a megfele-
lő italok is. 
Majd átvonultunk a nyáron teljes körűen felújított és 
új bútorokkal felszerelt Óvoda megtekintésére. 
Amit ott láttunk és tapasztaltunk, azt mindenkinek 
látnia kellene. Valóban 21.-ik századi színvonalon 
sikerült újjá varázsolni a több mint negyven éves 
intézményt, és öröm volt látni, hogy lakói, a gyere-
kek milyen jól érzik magukat ebben a paradicsomi 
állapotban. 
Visszatérve a klubhelyiségbe, folytattuk az ünnep-
lést, végigdaloltuk kedvenc énekeinket. Megbeszél-
ték az asszonyok a közeljövő feladatait, amikor majd 
az óvodásoknak fognak karácsonyi ajándékokat ké-
szíteni. Végül is megint egy kellemes délelőttöt töl-
töttünk el, és ami a lényeg, hogy újból együtt vol-
tunk. 
 
November 18-án az Önkormányzat és az Egyház-
község vezetése meghívásának tettünk sokan öröm-
mel eleget, akik részt vettünk a már hagyományos 
Nyugdíjas Találkozón. Köszönjük a meghívást, Pol-
gármester úr és Plébános úr köszöntő szavait, az 
iskolások kedves és nagyon szép, szívből jövő mű-
sorát. Tetszett a miskolci vendégművészek operett 
előadása, és úgy láttam, hogy mindenkinek nagyon 
ízlett a Konyha dolgozói által elkészített és szívesen 
kínált finom disznótoros vacsora, a hozzá való ita-
lokkal együtt. Köszönjük, hogy az aktív korosztály-
ok településünkön ennyire megbecsülik az öregeket, 
és így törődnek a nyugdíjasokkal. 

                                                                                                                            
Rák József nyugdíjas 

 

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: 47/477-104 
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Iskolánkban már több éve megünnepeljük Márton 

napját, hogy fenntartsuk és ápoljuk hagyományainkat 

és ünnepről-ünnepre felelevenítsük őseink szokásait, 

játékait, tevékenységeit. Ebben az évben november 

14-én tartottuk ezt a rendezvényünket a Művelődési 

Házban. 

Szent Márton élete mindannyiunk számára példaérté-

kű, ezért fontosnak tartjuk, hogy minden évben meg-

emlékezzünk róla. 

Hétfő délután került sor a rendezvény lebonyolításá-

ra, melynek idén is a Művelődési Ház adott otthont. 

Programjainkra természetesen az óvodások is elláto-

gattak, hiszen egy-két év múlva már ők is iskolások 

lesznek. 

A délutánt a gyerekek számára legkedveltebb játékkal, 

a libakereséssel kezdtük, melyet a Pihenőparkban tar-

tottunk meg. Ezt követően a nagyteremben egyéni 

versengésekre volt lehetőség, melynek keretében 

nagyszüleink tevékenységeit idéztük fel. A következő 

címekért folyt a versengés: 

 

- legügyesebb szemezgető 

- legjobb kukoricamorzsoló 

- legügyesebb célbadobó 

- leggyorsabb tökgurító. 

 

Öröm volt nézni, ahogyan a gyerekek lelkesen, min-

den tehetségüket latba vetve küzdöttek a címekért. 

A vetélkedők után- pihenésképpen- sült tök, alma és 

gyümölcslé volt az uzsonna. Ezt követte a mindig 

nagysikerű táncház, melyet ez alkalommal is 

Borsósné Fischinger Henrietta vezetett. 

Akinek nem volt kedve táncolni, papírlibát vagy Már-

ton-napi lámpást készíthetett. A szebbnél—szebb 

alkotások elkészítése után mindenki fáradtan, de él-

ményekben gazdagon térhetett haza. 

Suli-☼tár 
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A Művelődés Háza és Könyvtára Zrínyi Ilona Vá-

rosi Könyvtár Zenei-részlege V. Barsi Ernő Regio-

nális Népdaléneklési versenyt hirdetett az általá-

nos iskola alsó tagozatos tanulói részére. A versenyt 

2016. november 23-án rendezték meg Sárospata-

kon, melyre nagy örömmel jelentkeztünk iskolánk 

tanulóival. A versenyre a helyi és kistérségi iskolák-

ból 44 tanuló jelentkezett. 

A verseny célja, hogy minél több gyereknek mutas-

suk meg a zene és az éneklés örömét, továbbá ösz-

tönözzük a gyerekeket a népdalok tanulására, ének-

lésére és adjunk lehetőséget tehetségük megmutatá-

sára. Örömmel mondható, hogy iskolánkba sok jó 

hangú gyermek jár, akik szívesen vállalták a verseny-

nyel járó munkát, megmérettetést. Az elmúlt évek-

hez hasonlóan évfolyamonként két tanulóval nevez-

hettünk a versenyre. Iskolánkat a következő tanulók 

képviselték: 

 
1.osztály: Gaál Rozália 
                 Sajószegi Tamás 
 
2.osztály: Májer Dóra 
                Nezáczki Kata Szofi 
 
3.osztály: Szabó Anna Sára 
                Kiss Roland Tibor 
 
4.osztály: Gaál Imola 
                Gál Emília 
 
A verseny résztvevői egy kötelező és egy szabadon 

választott népdalt adtak elő. Iskolánk tanulói na-

gyon szorgalmasan készültek a versenyre és a leg-

szebb hangjukat, és legjobb tudásukat nyújtva éne-

kelték el a dalokat a szakmai zsűri előtt.  

 

Nagyon nehéz feladata volt a zsűri tagoknak, hiszen 

nagyon sok szép hangú, magabiztos, talpraesett je-

lentkező közül kellett kiválasztaniuk évfolyamon-

ként a legjobbakat. Az elmúlt évekhez hasonlóan 

most is szép eredményeket értünk el tanulóinkkal.  

1-2. osztályos kategóriában: 
          II. helyezett: Sajószegi Tamás 
          III. helyezett: Nezáczki Kata Szofi 
 
3-4. osztályos kategóriában: 
          Különdíj: Kiss Roland Tibor 
                          Gál Emilia 
 
 A többi versenyzőnk is dicséretet érdemel, hiszen 

aki eljut egy ilyen Regionális versenyre és képviseli 

iskolánkat az már egy szép és hosszú munka ered-

ménye. Büszkék vagyunk tehetséges tanulóinkra és 

örülünk, hogy ismét részesei lehettünk a versenynek. 
    

  „És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén,  
   életet akkor kap, ha viselik: 
   a népdal is, mennél többeké lesz,  
   annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.” 

 

tanítók 
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2016. november 15-én tartottuk hagyományos Már-

ton-napi lámpás felvonulásunkat. A novemberi hó-

nap a Márton-napi ünnep előkészületeinek jegyében 

telt. A szülőkkel munkaest keretében elkészítettük a 

bagoly- formájú lámpásokat. 

Megismertettük a gyermekekkel Szent Márton éle-

tét, Márton és a koldus legendáját, a lámpás felvo-

nuláshoz kapcsolódó dalokat. Az ábrázolási tevé-

kenység keretén belül a legendához kapcsolódóan 

libákat színeztünk és térbeli libákat is készítettünk a 

gyermekekkel. Meghirdetett programunkra szép 

számmal eljöttek a szülők, nagyszülők, testvérek és 

valamennyi óvodásunk. Sötétedéskor indultunk és a 

hangulatosan világító lámpásainkkal énekelve végig 

vonultunk a főutcán. A falu lakosai közül sokan 

édességgel kínáltak bennünket. 

 

Óvodások Márton-napi lámpásfelvonulása 

Ünnepünk színvonalát emelte, hogy Mártont meg-

személyesítő két lovas haladt velünk. Az időjárás  

kedvező volt és a nagy számú résztvevő is hozzájá-

rult a szervezett programunk sikeréhez. 

Szeretnénk ezt a szép hagyományt továbbra is meg-

tartani, mert rendkívül nagy élményt jelent óvodása-

ink számára, amelyet másnap rajzaikban is megörö-

kítettek! 

óvónők 
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MÁRTON NAPI  
LIBAKERESÉS 

2016/2017 –es Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon 
 

10. forduló 
2016.10.29. (Vasárnap)      
Hercegkút szabadnapos. 
 
11. forduló 
2016.11.06. (Vasárnap)     15.00 
Cigánd II – Hercegkút    5:0 
Matisz Á (Bordás Cs), Orosz I, Bányai G, Horváth T, Tuss P, Tóth D, Hoffmann R, Egyed A, 
Hoffmann L, Csomós M, Leitner L 
 
12. forduló 
2016.11.13. (Vasárnap)     13.00 
Mád ÖFI – Hercegkút    0:3   IFI 1:8 
Bordás Cs, Orosz I, Bordás P, Bányai G, Horváth T, Tuss P, Kiss A (Ringer Z), Hoffmann L, 
Csomós M, Erdős M, Nagy-Varga P 
Gólszerzők: Nagy-Varga P, Horváth T, Erdős M 
 
13. forduló 
2016.11.20. (Vasárnap)     13.00 
Hercegkút – Golop     2:1   IFI 5:1 
Bordás Cs, Orosz I, Bordás P, Bányai G, Horváth T, Tuss P, Tóth D (Egyed A),  
Leitner L (Erdős M), Hoffmann L, Csomós M (Ráski P), Nagy-Varga P 
Gólszerző: Tuss P (2) 
 


