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Takács András-emlékdíj átadó ünnepség 

A Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság első elnö-
kének, a világörökségi térségfejlesztési programiroda 
egykori vezetőjének tiszteletére 2014-ben alapított 
elismerést szerdán adták át a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Bodrogkeresztúron. A díjjal kap-
csolatos szervezést a történelmi borvidék világörök-
ségi gondnoksága vállalta magára. A világörökségi 
szakmai napon átadott elismerést olyan személy 
vagy közösség kaphatja, aki-amely munkájával hoz-
zájárul a borvidék felemelkedéséhez, népszerűsítésé-
hez, fejlődéséhez, szakmai példát mutat, hozzáérté-
sével a minőséget, a világörökségi értékek megőrzé-
sét szolgálja, és elősegíti a borvidék szereplőinek 
közösségi életét - ismertette Molnár Péter, a társaság 
elnöke, a Patrícius Szőlőbirtok birtokigazgatója. 
A díjazottakra egy csaknem húsztagú, a borvidéket 
reprezentáló társaság tesz javaslatot, a döntést pedig 
Takács András hozzátartozói, a Bor-Vidék Tokaj-
Hegyalja Társaság és a világörökségi gondnokság 
hozzák meg. 
 
Az elismerést a Tokaj-Hegyaljai Piac szervezői 
közül hárman, Somogyi Krisztina, Lengyel Enikő és For-
tuna Judit vették át. Somogyi Krisztina elmondta, 
hogy éppen a jövő héten lesz ötéves a kezdeménye-
zésük. A piacot minden hónap második vasárnapján 
rendezik meg a Disznókő Szőlőbirtok által mű-
ködtetett Sárga Borház körüli területen. Kizárólag 
magas minőségű, kézműves és helyi termékek jelen-
nek meg a vásáron. Ma már csaknem százötvenen 
árulják kisebb-nagyobb rendszerességgel portékáju-
kat a Sárga Borháznál - mondta, kiemelve, hogy az 
idők folyamán ismerősi-baráti közösséggé alakult a 
termelők és a vásárlók csoportja. 
 
A díjat eddig két alkalommal osztották ki. 2015-ben 
Rák József, Hercegkút polgármestere, 2016-ban pe-
dig két, a borvidéken sokat tevékenykedő építész, 
Kovács Ágnes és Salamin Ferenc vehette át az elisme-
rést.  (Forrás: MTI) 

A Világörökségi Szakmai Nap keretén belül több 
előadásra is sor került. Az érdeklődők Deme-
ter Ervin megyei kormánymegbízott, Rák József, 
Hercegkút polgármestere, Albert Krisztina, a Világ-
örökségi Gondnokság munkatár-
sa, Kovács Ágnes építész és Dr. Dankó Jó-
zsef nyugalmazott pedagógus  előadásait hallhatták, a 
program pedig kerekasztal beszélgetéssel zárult. 
Az előadók a borvidék múltjáról, jelenéről és jövőjé-
ről értekeztek, amelyhez szorosan hozzákapcsolódik 
világörökség cím elnyerése, az ezzel járó feladatok, 
az értékek megőrzésének fontossága. Demeter Ervin 
kifejtette, hogy a jelenlegi Tokaj-Hegyaljai intéz-
ményrendszer, úgy, mint a Tokaj Borvidék Fejleszté-
si Tanács és azon belül a Világörökségi Gondnokság, 
illetve a Tervtanács, a Főépítészeti Hálózat jó alapot 
és stabil hátteret biztosít a borvidéknek céljai megva-
lósítására. 
A tavaly díjazott Kovács Ágnes építész, a Település-
képi Arculati Kézikönyvek Tokaj-Hegyalján előadá-
sában kitért a települési egységes arculat kialakításá-
nak jelentőségére, amely a régi és az új összehangolá-
sát jelenti. 
A Világörökségi Gondnokság képviseletében Albert 
Krisztina számolt be a szervezet működéséről, tevé-
kenységéről, a világörökség nemzetközi vonatkozá-
sáról, arról, hogy a cím elnyerésével egy nagy nem-
zetközi család tagja lett a borvidék, és az ezáltal adott 
lehetőségeket ki kell használni. 

Az idei Takács András díjazottak 
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 A Takács András díjas Rák József, Hercegkút pol-
gármestere túlmutatva Hercegkúton a Tokaji borvi-
dék helyzetét elemezte és hangsúlyozta a 27 telepü-
lés összefogásnak fontosságát, amely elengedhetet-
len a borvidék jövője szempontjából. 
 
A díjátadó ünnepségen Rák József, Hercegkút pol-
gármestere által elmondott gondolatokat az alábbi-
akban olvashatják: 
„Tisztelt jelenlévők! 
Engedjék meg, hogy először is gratuláljak a díjazot-
taknak! 
Megtisztelő a felkérés, hogy a Díjátadón és Világ-
örökségi szakmai napon ismét szót kaptam! 
Az idén 15 éves Világörökségről, a Világörökségi 
címről, egy alig 700 fős kistelepülés, Hercegkút 
szemszögéből.  
Mit jelentett, és mit jelent nekünk ez a cím? 
Milyen hozadéka volt, vagy lesz számunkra?  
Ennek a megfoghatatlan valaminek, amitől minden-
ki várt valamit. Jót-rosszat, feladatot-lehetőséget. 
Már a cím elnyerése előtt is megfogalmazódott sok 
mindenkiben:  
Tudunk-e majd élni ezzel kivételesen nagy lehető-
séggel? 
Tekintettel arra, hogy közel hat éve vagyok csak 
polgármester, kérdezhetnék nyugodtan, hogy be-
szélhetek hitelesen egy több, mint 15 éves sztoriról. 
 

Közvetve vagy közvetlenül, de valamilyen formá-
ban 2000 óta bekapcsolódtam Hercegkút életébe, 
ezáltal információ közelében voltam. 
A témához felkészülni, -lehetőleg hitelesen- a 2001 
óta településünkön havonta megjelenő Hercegkúti 
Hírek című újságból,  a település irattárából, vala-
mint Tardy Jánossal való jó kapcsolatból eredő in-
formációkból tudtam, akinek elévülhetetlen érde-
mei vannak abban, hogy a Világörökségi címet 
megkapta Tokaj-Hegyalja. 
A Világörökségi címet megelőzően, hol lazább, 
vagy alkalmanként szorosabb kapcsolat volt a 
Hegyaljai települések, annak vezetői között, attól 
függően, hogy hozta, kívánta a pillanatnyi gazdasági 
vagy politikai érdek. 
2001 október 12.-én, Nyikos István kezdeményezé-
sére, vagy szervezésében, a Magyar Borok Házában 
megalapították a Tokaj Hegyaljai Polgármesterek 
Fórumát. 
2001 október végén, Sárospatakon „Tokaj szőlő 
vesszein” címmel tanácskoztak az együttműködés 
lehetőségeiről, aminek egyik kezdeményezője Dr. 
Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő úr volt. 

Ennek keretén belül az első Polgármesterek Bora 
szőlő átadási ceremóniája, 2001 október 25.-én, To-
kajban történt meg. Ami több éven keresztül próbál-
ta szimbolizálni a Hegyaljai települések együttműkö-
dését…Majd a Kereskedőház körüli többszöri veze-
tőváltásnak is köszönhetően, az elmúlt években el-
halni látszott a kezdeti lelkesedés. 
2016-ban felismerve a problémát, Demeter Ervin 
Kormánymegbízott úr szerencsére a szárnyai alá vet-
te az ügyet. Ezáltal új lendületet kapott ez az alapve-
tően jó kezdeményezés. 
A kétezres évek elején a Világörökség Magyar Nem-
zeti Bizottságának több egyeztetése, fóruma, tanács-
kozása közül, a számunkra, hercegkútiak számára 
legfontosabb, 2001 szeptember 18.-án  történt Sá-
rospatakon. Majd három év előkészítő munkája után, 
2002 júniusában Budapesten úgy határozott az 
UNESCO Világörökség Bizottság, hogy elfogadják a 
magyar részről érkezett felterjesztést. 
2002 október  5.-én Tokajban az UNESCO kulturá-
lis főigazgató helyettesétől Dr. Tardy János átvette a 
hivatalos diplomát, amelynek egy-egy példánya re-
mélhetőleg minden önkormányzat hivatalának leg-
előkelőbb helyén van kihelyezve. 
2003 február 11.-én megalakul a Tokaji Történelmi 
Borvidék Világörökségi Egyesület, melyhez akkor 
még komoly reményeket fűztek. Az volt az utolsó 
alkalom, hogy mind a 27 település vezetője egy idő-
ben, egy asztalhoz leüljenek. Ez sajnos elgondolkod-
tató és elszomorító.  
Az egyesület működése, valljuk be őszintén, elég hul-
lámzó volt… 
A 2002-es döntést a borvidék valamennyi települése 
kitörő örömmel, büszkeséggel fogadta és nagy meg-
tiszteltetésnek tartotta. A települések vezetői és la-
kossága várták a csodát a címmel kapcsolatban, vár-
ták a segítséget és a támogatást. 
Abban teljes volt az egyetértés, hogy a világörökségi 
cím ismertséget, nemzetközi rangot és megbecsülést 
jelenthet a térségnek, s ez jelentős kulturális, turiszti-
kai és gazdasági lehetőséget hoz. 
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 Aztán teltek-múltak az évek, a kezdeti eufória ha-
mar elszállt, az álmokból jószerével semmi sem vált 
valóra: a tokaji bor nem vált keresettebbé, a turisták 
nem özönlötték el a vidéket.  
A települések lakossága és vezetőik először csak a 
korlátokat, fékeket, megnövekedett feladatott látták 
és tapasztalták. Gondolok itt a települési rendezési 
tervekben, Helyi Építési Szabályokban bevezetett 
szigorításokra, korlátokra. Amelyeket, egyébként 
településvezetőként határozottan támogatok, mert 
alkalmasak arra, hogy a sokszor nem helyén való, 
ízléstelen, vagy esetenként megalomán kezdemé-
nyezéseket kordában tartsa, ugyan úgy, mint a 
Tervtanács és Főépítészi Hálózat. 
A Településképi Arculati Kézikönyv, s az arról szó-
ló, közeljövőben megalkotandó helyi rendeletek is 
alkalmasak lesznek a szabályozásra. 
A világörökségi rang ugyanis nemcsak elismerést 
jelent, hanem kötelezettségekkel is jár.  
Mert azáltal, hogy a korábban említett egyesület 
szervezésében ki lett állítva a települések frekventált 
helyeire egy emlékkő és egy tájékoztató tábla, vall-
juk meg őszintén, nem lelkesítette a lakosságot. 
Persze voltak olyan közösségek, akik szerencsére 
már az első lehetséges alkalommal profitálni tudott 
a címmel együtt járó támogatásból. 
Az a 14 település, akik 2004-ben kaptak az Össze-
fogás Tokaj-Hegyaljáért projekt támogatásából, ők 
igen…. 
De voltak ennek - a számomra ma is felfoghatatlan 
elv mentén történő pénzosztásnak- vesztesei is, 
azok a települések, akik semmit nem kaptak, abból 
a 2,4 milliárd forintból, ami ma sem lenne kevés 
pénz, hát még akkor. Persze tudjuk, hogy 2004-ben 
jól begyakorolt elvtársi módszerrel osztogattak 
egyes településeknek, a többitől pedig elvárták, 
hogy még jó képet is vágjon hozzá… 
S az, hogy ezek a pénzek akkor és azokon a telepü-
léseken miként hasznosultak, mennyire voltak ész-
szerűen elköltve, mennyire szolgálták akkor, vagy 
azóta is a településen élőket, vagy az oda látogató-
kat, hát erről van egy határozott véleményem… 
Akik ismernek, vagy ismerik a gondolataimat meg-
jegyezhetik, hogy ennyi év után is -bocsánat a szó-
fordulatért- rugózok ezen a témán. Ha akkor ka-
punk mi is egy keveset, nagy valószínűség szerint, 
nem következet volna be a Kőporosi pincesorun-
kon  az a tragédia 2010-ben. 
Ami után bizalommal és reménykedve fordultak a 
településünk vezetői az akkori Kulturális  és Örök-
ségvédelmi Hivatalhoz, valamint rajtuk keresztül az 
UNESCO-hoz segítségért.  

Bízva abban, ha már korábban nem is kaptunk tá-
mogatást, de most, hogy tragédia alakult ki egy mag-
területen, biztosan támogatnak majd. 
Sajnos az UNESCO válaszra sem méltatta települé-
sünket. A KÖH részéről, annak elnök-helyettese 
Fejérdy Tamás professzor úr biztatott bennünket, 
többször is a segítségünkre volt, de támogatás, az 
sajnos  nem jött.  
Így voltunk kénytelenek 2013-14-ben más, alternatív 
módon, először részben, majd az idén remélhetőleg 
véglegesen megoldani ezt a problémát. 
Mert szerencsére ismét polgári kormánya lett az or-
szágnak 2010-ben, és ennek köszönhetően komolyan 
vették a döntéshozók a Világörökségi címet, az ezzel 
járó feladatokat, az ebben rejlő lehetőségeket. 
 
Lett szervezet Tokaj-Hegyalján, még ha csak szűk 
mozgástérrel is. Lett személy, Takács András szemé-
lyében, aki kézzelfogható közelségben volt a helyi 
szereplőkkel. Akinek személye pislákoló reményt 
jelentett nekünk, akiknek még csak reményünk sem 
volt addig. Mert minden, ami a Világörökségről szól-
hatott volna, az olyan távoli, elérhetetlen, már-már 
misztikus volt.  
2002 után csaknem tíz év elteltével a Világöröksé-
gekről egy olyan kerettörvény fogadott el az Ország-
gyűlés, mely alapja lehetett minden további intézke-
désnek, állagmegóvásnak, fejlesztésnek. E célból jött 
létre a 2011-ben a Világörökségekről szóló törvény, 
mely kimondja, hogy valamennyi világörökségi hely-
szín kiemelkedő egyetemes értéknek minősül, me-
lyek megóvása közérdek. 
2013-ban fogalmazódott meg a BOR-VIDÉK Tokaj
-Hegyaljai Nemzeti Program, amelyben a kormány 
határozott célkitűzése a Tokaji Borvidék világhírne-
vének megfelelő borkultúra kialakítása a térségben, 
hogy a világörökségi cím ne csupán a múlt iránti 
nosztalgiáról szóljon, hanem visszanyerje rangját a 
világ legrangosabb borvidékei között. S mivel ez a 
Magyar Közlönyben is megjelent, bennünket, telepü-
lésvezetőket nagyon fellelkesített. 
 
És ennek már kézzelfogható bizonyítéka volt a hegy-
aljai településeken, hiszen 2014 január 29-én Mádon, 
Lázár János, -akkor még államtitkárként-, konszen-
zusos eljárással megállapodik a 27 hegyaljai település-
vezetővel, egyfajta támogatásról. Fontos hangsúlyoz-
ni, mind a 27 település kap az első 1,5 milliárd fo-
rintból.   
Hercegkút község önkormányzata ebből 60 millió 
forintot kapott, amiből meg tudtuk vásárolni a volt 
szövetkezeti pincét. 
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2014. július 2-án megalakult a Tokaji Borvidék Fej-
lesztési Tanács.  Amely tiszta, világos feladatokat 
határozott meg. Amelynek van munkaszervezete, 
de legfőképp van mellérendelve pénz is, ami nélkül 
megint csak tervek maradnának az elképzelések. 
A választások után is tartotta a kormány a szavát, 
és ismét lehetőséghez juttatta a 27 települést, 2,3 
milliárd forint jutott turisztikai attrakciókra. Ebből 
a pénzből sétányokat építettünk a településen. 
Tavaly pedig ismét csak 1 milliárd forint jutott az 
önkormányzatoknak. Ebből,  Hercegkútra eső 
részből, remélhetőleg véglegesen be tudjuk fejezni 
a Kőporosi pincesoron a munkákat. 
Tehát összességében elmondhatom, hogy mióta 
ismét polgári kormánya van Magyarországnak, 
közvetlenül, vagy közvetve 540 millió forint került 
Hercegkútra, közvetlenül a Világörökségi helyszí-
nek megmentésére vagy állapotának javítására. 
S nem beszélve a Hegyközségi Tanácson keresztül 
megvalósuló beruházásokról, amelyek már elindul-
tak. 
Összességében településvezetőként elmondhatom, 
hogy végre megmozdult valami Tokaj-Hegyalján. 
Oly' sok ígéret után most valóban körvonalazódik 
egy olyan jövőkép, mely hosszú évtizedek után 
végre méltó helyre emelheti a borvidéket.  
A Világörökségi cím természetesen önmagában 
semmit sem old meg, de egy olyan nélkülözhetet-
len elem, mely nélkül az előrelépés elképzelhetetlen 
Tokaj-Hegyalján.  
Előrelépés, amely úgy hoz fejlődést, fejlesztést, 
hogy közben nem veszlenek el azok az értékek, 
amelyekért a címet kaptuk. Úgy tudjuk megőrizni a 
természeti  és épített örökségünket, közösségein-
ket, hogy közben nem válunk skanzenné.  
Életteret, életlehetőséget, jövőképet biztosítunk 
fiataljainknak, hogy az egyetem vagy főiskola el-
végzése után legyen nekik miért, de legfőképp ho-
va hazajönni.  

S ha ők hazajönnek, akkor nem kell eladnunk a jö-
vőnket idegeneknek, hogy aztán napszámosok le-
gyünk őseink földjén! 
15 évvel Világörökségi cím elnyerése után pedig gon-
dolom a jelenlévők mindenképpen, de sokan, akik 
most nincsenek itt, ők is felteszik a kérdést, akár han-
gosan akárcsak magukban: 
- ki tudtuk-e használni a lehetőséget? 
- tudtunk-e élni a kínálkozó eséllyel? 
- mit mulasztottunk el? 
- megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy az 
együttgondolkodásban, összefogásban rejlő lehetősé-
get minél jobban használjuk? 
- döntéshozóként, a tőlem elvárható módon jártam- e 
el?  
 -a rendelkezésemre álló képességemet, kapcsolatai-
mat megfelelően használtam -e, hogy átmentsük mi-
nél többet az utánunk jövő generációknak mindabból 
a számtalan csodából, amit kaptunk elődeinktől, ami 
körülvesz bennünket itt, ahová születtünk, és ahol 
élni akarunk? 
Vagy pedig pillanatnyi, kicsinyes célok, pillanatnyi-
percnyi sikerek érdekében, rövid távú eredményekért 
beáldoztam a jövő lehetőségét? 
Ezekre a kérdésekre mindenkinek magának kell meg-
válaszolnia.  
Akik ma itt vagyunk, és ott vagyunk minden esemé-
nyen, ahol akár csak egy szóval is tehetünk az ügyért, 
mi mindannyian tudjuk a jó választ, azt hiszem… 
Köszönöm, hogy meghallgattak!” 
 

A helynek szelleme, művészete és mítosza van, 
mondta Dankó József nyugalmazott tanár, aki Ham-
vas Béla szellemében mesélt Tokaj-Hegyaljáról, an-
nak kiválóságáról, sokszínűségéről az előadásában. 
 
A kerekasztal beszélgetés során a meghívott vendé-
gek a személyes felelősségvállalás fontosságát hangsú-
lyozták az értékek megőrzése és a borvidék jövőjét 
illetően. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy 
kedvezőtlen demográfiai mutatók pozitív irányba 
mozduljanak el, a fiatalokat érdekeltté kell tenni ab-
ban, hogy otthon képzeljék el a jövőt, olyan kínálatot 
kell biztosítani, amely vonzóvá tudja tenni számukra 
az életet vidéken.   
A szellem nem tudás, nem intelligencia, nem művelt-
ség, nem okosság, a szellem a világelemek közül az 
egyetlen, amely számára nincs lehetetlen, amely bár-
mit akar meg tudja tenni, üzeni Hamvas Béla, amely 
jó útravaló lehet mindenkinek, de elsősorban a borvi-
déken élőknek, akik rendelkeznek ezzel a szellemmel.            
     (Forrás: www.tbft.hu) 



 

 
 

 

5 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2017. április 5-én tartott ülésén az alábbi napirendi pon-
tokat tárgyalta: 
1./ Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szó-

ló rendelet elfogadása 
2./ Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvo-

da intézményvezetői pályázat kiírása 
3./ Hercegkúti Konyha intézményvezetői pályázat ki-

írása 
4./ Egyebek 
 
Az 1. napirendi pont keretében a képviselő-testület jog-
szabályi felhatalmazáson alapuló kötelezettségének tett 
eleget és az alábbi rendeletet fogadta el:  
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 4/2017. (IV. 06.) önkormányzati 
rendeleteaz anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 
Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el: 
1. §  A rendelet hatálya Hercegkút Község Önkormány-
zata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi terü-
letén a házasságkötéssel (a továbbiakban: anyakönyvi 
esemény) kapcsolatban nyújtott többletszolgáltatásokra 
terjed ki. 
2. § E rendelet alkalmazásában 

1. hivatali helyiség: az Önkormányzat által biztosított, 
az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas he-
lyiség (3958 Hercegkút,  Petőfi u 110.)  szám alatti 
házasságkötő terem); 
2. hivatali munkaidő: A Bodrogolaszi  Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-
tában az Hercegkúti Kirendeltségre meghatározott 
munkarend; 
3.  alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali 
helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi ese-
mény során jogszabályban rögzített közreműködése, 
4. többletszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali 
helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzí-
tett közreműködése 

3. § (1) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról 
szóló törvényben meghatározott munkaszüneti nap 
kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütör-
tökig naponta 16 órától 19 óráig, pénteken 12 órától 19 
óráig, szombaton 10 órától 19 óráig terjedő időszakban 
tartható. 
 

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi 
eseményt a felek írásbeli kérelme alapján a jegyző akkor 
engedélyezi, ha a felek az anyakönyvi eljárásról szóló tör-
vényben meghatározott követelményeket teljesítik. 
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem 
veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiség-
ben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását. 
4. § (1) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül és 
hivatali helyiségen belül történő lebonyolításáért nem kell 
többletszolgáltatási díjat fizetni. 
(2) A hivatali helyiségen kívül történő és a hivatali munka-
időn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 
nem kell többletszolgáltatási díjat fizetni. 
5. § Amennyiben az anyakönyvvezető nem a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 
kiadását kéri: 

a) hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvi eseménynél történő közreműködés esetén 
eseményenként 8.000,- Ft díjazás illeti meg, 

b) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli anya-
könyvi eseménynél történő közreműködés díjazásának 
mértéke anyakönyvi eseményenként 6.000,- Ft. 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba. 
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követő-
en bejelentett házassági szándék  alapján indult eljárások-
ban kell alkalmazni. 
 
A 2./ Napirendi pont keretében a  Hercegkúti Gyöngy-
szem Német Nemzetiségi Óvoda intézmény vezetői pá-
lyázat kiírásáról döntött a képviselő-testület, tekintettel 
arra, hogy a jelenlegi óvodavezető nyugdíjazás előtti fel-
mentési idejét tölti. 
 
A 3./ Napirendi pont keretében a Hercegkúti Konyha 
intézményvezetői pályázat kiírásáról döntött a képviselő-
testület. Az előterjesztésben elhangzott, hogy 2016. nov-
ember 30-án a Hercegkúti Konyha Alapító okiratának 
elfogadása megtörtént, melyben rögzítésre került, hogy 
2017. június 30-ig a korábbi élelmezésvezető kapott az 
intézmény vezetésére ideiglenes megbízást, továbbá a ha-
tározat tartalmazza, hogy június 30-ig pályáztatási eljárás 
lefolytatására kerül sor.  
 
Az Egyebek keretében Rák József polgármester szólt ar-
ról, hogy a Hercegkúton építendő közösségi infrastruktúra 
épületének az építési engedélyezési eljárása lezárult.  Be-
számolt továbbá az előző ülés óta tett intézkedésekről és a 
következő időszak programjairól.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 

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

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

mailto:hercegkut@pr.hu
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Az együttesek a gregorián dallamoktól mai szerzőkig 

évszázadok kórusmuzsikáiból válogattak. Jó volt 

felfedezni a kórustagok arcán az éneklés és az össze-

tartozás örömét. 

A fesztivál sikeréhez a lelkes hallgatóság megnyilvá-

nulásai és a gyönyörű tavaszi napsütés is hozzájárul-

tak. 

A háromnapos zeneünnep záró darabja Mozart: Te 

Deum laudamusa méltán tükrözte ezt az összetarto-

zást, hiszen négy város együttesei adták elő D. Sán-

dor Zoltán vezetésével. 

Így valósulhatott meg Kodály Zoltán óhaja: 

„Egy jól szervezett vegyeskar a város egész társadal-

mát zenei öntevékenységre mozdítja.” Kodály sze-

rint mindennek eredménye a lelki emelkedettség, a 

boldogabb, igazabb, jobb ember. 

 

(A Művelődés Háza és Könyvtára - Sárospatak cikke 

alapján) 

2017. április 1-én este a szentmise után a Hercegkúti 

Római Katolikus templom egyik helyszíne volt az I. 

Sárospataki Kórusfesztivál keretében megtartott 

egyházzenei koncertsorozatnak. 

 

„Legyen a zene mindenkié!” mottó jegyében első 

alkalommal szervezte meg a sárospataki Művelődés 

Háza és Könyvtára az első Sárospataki Kórusfeszti-

vált. Ennek keretében négy napon át, négy helyszí-

nen, 12 kamarakórus műsorát tekinthették meg az 

érdeklődők. A repertoár ennek megfelelően sokszí-

nű volt, de ezek közül is fő szerephez az egyházi 

énekek jutottak. 

 

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét 

is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb ha 

ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, 

ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben mind 

egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak iga-

zán: Örvendjen az egész világ” 

 

Énekszótól volt hangos a Református Kollégium 

Imaterme, a végardói Görögkatolikus templom, a 

hercegkúti Római katolikus templom és a Sárospata-

ki Bazilika. 

 

A fellépő együttesek: Sárospatakról a Bazilika 

Laudate Énekegyüttese – Fedorcsák Katalin,  A Ga-

udium Musici Női Kamarakórus – Kelemen Judit és 

A Művelődés Háza Kamarakórusa – Sándor Zoltán 

irányításával. Tokajból Tokaj Város Vegyeskara – 

Pásztor Istvánné, Hercegkútról a Klang 

Singkapelle – Baloghné Rozgonyi Antónia, Sátor-

aljaújhelyről    az Intervox Női Kar – Majorosné 

Hódossy Ilona, és a Lavotta János Kamarazenekar – 

Dombóvári János, Szerencsről a Hegyalja Pedagó-

gus Kórus és Miskolcról a Bartók Kórus, mindkettő 

Sándor Zoltán karnagy vezetésével. 

 

 

„Legyen a zene mindenkié” 

A Klang Singkapelle fellépése Sárospatakon 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj47rjvy8nTAhWGO5oKHepSAnMQFghBMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.amuvelodeshaza.hu%2Fi-sarospataki-korusfesztival%2F&usg=AFQjCNHEjuYj2j_xwha_DgwV6jZmryBmZA
http://www.amuvelodeshaza.hu/i-sarospataki-korusfesztival/
http://www.amuvelodeshaza.hu/i-sarospataki-korusfesztival/
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A rendkívül változékony időjárás ellenére esemé-
nyekben és látnivalókban gazdag volt a mögöttünk 
hagyott hónap. Másodikán, vasárnap „kiscsoportos 
foglalkozás” keretében nyolcan felkerekedtünk és 
elmentünk a Szarka-kúthoz. Meglepődve tapasztal-
tuk, hogy a ház és környéke szépen és igényesen fel 
lett újítva, valószínűleg a mellette elhaladó Szent Er-
zsébet-zarándokútnak köszönhetően is. Sétálgattunk 
a tavaszi erdőben, majd megsütöttük a forrás mellett 
a szalonnát, amit jó étvággyal el is fogyasztottunk.  
 
Már indultunk volna hazafelé, amikor megjelent egy 
fiatalember, hogy a forrás gyógyvizéből vigyen haza 
magának. Kiderült, hogy Bodrogolasziból ifj.Durbák 
József volt a látogató, akiről hamarosan kiderült, 
hogy a Reiki (egy kézrátételes gyógymód és önfej-
lesztő módszer) tanára, aki rögtönzött „bemutatót” 
is végzett, majd megegyeztünk, hogy amennyiben a 
klubtagoknak van a tanítására igénye, meg fogjuk 
keresni. 

Április 10.-én a Művelődési Házban a Sárospataki 
Rendőrkapitány munkatársai tartottak előadást, 
melynek célja főleg az idősebbek felvilágosítása a 
betöréses-, besurranásos-, trükkös lopások meg-
előzése és ezzel kapcsolatos hasznos tanácsok is-
mertetése volt. (az előadás írásos anyagát ide be-
szúrni!!!) Az előadás végén a Polgármester úr fog-
lalta össze az előadás  lényegét, és mint a témában 
végzettségénél fogva szakértő még kiegészítette az 
elhangzottakat. Szomorúan kell megjegyeznem, 
hogy annak ellenére, hogy a rendezvény még a 
templomban is hirdetve lett, mindössze 13 fő tar-
totta érdemesnek, hogy eljöjjön és tájékozódjon 
egy ilyen mindennapjainkat érintő kérdésről. Mint 
mindig, a község vezetője most is tartott egy rövid 
tájékoztatást az aktuális helyzetről, és örömmel 
tudatta velünk, hogy a mai napon megérkezett az 
Önkormányzat bankszámlájára a határon átnyúló 
beruházás (pincesorok felújítása) még hiányzó 
önrészét kiváltó állami támogatás. 

A Nyugdíjas Klub 2017. április havi hírei 
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BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 
 
 

Ajánlások a betörések megelőzésére: 
A betörések nagy részét a délelőtti órákban és éjszaka követik el. A védekezés legmegfele-
lőbb módja a mechanikai és elektronikus védelem együttes kialakítása. Az idős emberek ide-
jük nagy részét otthon töltik, így őket ez a bűncselekmény leginkább akkor fenyegeti, ha 
hosszabb időre elutaznak. Erre az időszakra célszerű az említett technikák mellett más mód-
szerekkel is biztosítani a fokozott védelmet. 
 
Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN kóddal együtt! 
Ha mégis megtörtént a lopás, és észre is vették, ne szálljanak szembe a támadóval, mert álta-
lában többen vannak, és kiszámíthatatlanok a reakcióik! Hívjanak segítséget (járművezetőt, 
jegykezelőt, járókelőket, utastársakat) és mielőbb értesítsék a rendőrséget! Ha az iratok mel-
lett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt 
el, azt mihamarabb tiltassák le! 
 
Ajánlások a besurranásos lopások megelőzése érdekében:  
A besurranásos lopásokat jellemzően éjszaka követik el, de természetesen nappal is előfor-
dulnak, elsősorban családi házaknál és földszinti lakásoknál. Célszerű rácsot felszerelni a 
földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani. Az értékeket ne hagyják elől, zárják 
el, lehetőleg lemez- vagy pénzkazettákba! Ha rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet 
mérlegelve gondolják át, hogy szembeszállnak-e vele. 
 
Ajánlások a trükkös lopások megelőzése érdekében:  
A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemző, hogy az elkövető valamilyen ürüggyel 
bekérezkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét (pl. kér egy pohár vizet), illetve vala-
milyen módon megpróbálja eltávolítania szobából, majd összeszedi az értékeket, és sietősen 
távozik a lakásból. Az álvíz- és gázóra leolvasók a „mérőkészülékek leolvasásának”, a szere-
lők a „házban tapasztalt rendellenességek” elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba, ahon-
nan a sértett figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el. 
 
Az áldozattá válás fő okai : 
figyelmetlenség ,  óvatlanság, túlzott bizalom ,  jóhiszeműség, a biztonság elhanyagolása, 
idegenek beengedése a lakásba, ajtók be nem zárása, készpénz otthontartása,  
 
Gyakori elkövetési módszerek : 
Szolgáltató embereinek adják ki magukat 
Indokolatlan segítség kérés ( pohár víz ) 
Hatóság tagjának adják ki magukat 

 

Palatinusz Attila c.r.zls. 
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Április 23.-án ismét egy kisebb csoport tett egy autós 
kirándulást Vilyvitányba, ahol egy nemrégen kiépített 
tanösvény tetején egy szépen kivitelezett kilátóból 
gyönyörű kilátás nyílott a környező zempléni hegy-
vonulatokra. Jó szívvel tudom ajánlani a klub tagjai-
nak is, mivel a faluban van ezen kívül egy művészien 
készült Kálvária is. 

 
 

Április 27-én a Művelődési Házba jöttünk össze 
tizenöten, hogy meghallgassuk Durbák úr beveze-
tő előadását a Reiki-ről, majd ezt követően a gya-
korlatban is elkezdtük a „bemelegítést”.  
Úgy állapodtunk meg, hogy kb. kéthetente lenné-
nek a foglalkozások, amelyekre még bárki beje-
lentkezhet a jövőben. Az időpontokat illetően fi-
gyelembe fogjuk venni minden esetben az aktuális 
mezőgazdasági munkákat és a községi rendezvé-
nyeket. 
Április hónapban terveztük, hogy a Pogány-
kúthoz megyünk egy szalonnasütéssel egybekötött 
takarítási munkálatok végzésére, de az időjárás 
közbeszólt, így ennek pótlását május 2.-án szeret-
nénk elvégezni, ha az időjárás is kegyes lesz hoz-
zánk.                                                                                        
                                           Rák József nyugdíjas 
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A Reiki története 
A Reiki használatán és a gyakorláson keresztül magától 
értetődően tapasztalhatjuk meg az erényességet, a pél-
damutatásnak és a megnyugvásnak a terjesztése, vala-
mint ezek gyakorlása pedig érdem. A nagyszerű alapí-
tók érdemekben gazdag és erényes emberek. A törté-
nelem során mindazok, akik kiemelkedtek a bölcsek, 
filozófusok, zsenik közül és új tanításokat, friss irány-
vonalakat alapítottak, mind hasonlóak voltak és ren-
delkeztek a fenti tulajdonságokkal. Kijelenthetjük, 
hogy Usui is közéjük tartozott. Egy új módszert indí-
tott el a test és a lélek fejlesztésére, mely az univer-
zumban található Reikin alapult. A legenda szerint az 
emberek, akik meg akarták tanulni ezt a módszert, és 
gyógyulást szerettek volna, mind összegyűltek a világ 
minden tájáról. 
Usui mester – keresztneve Mikao, írói neve Gyohan –, 
a Gifu prefektúrában található Yamada körzetbeli 
Taniai faluból származott. Egyik őse Tsunetane Chiba 
volt, aki aktív katonatisztként szolgált a Heian időszak 
vége és a Kamakura időszak kezdete között (1180-
1230). Apja igazi neve Taneuji volt, ám Uzaemon né-
ven vált ismertté. Anyja a Kawai családból származott. 
Usui mester 1865. augusztus 15-én született. Gyerek-
korában nehéz körülmények között, keményen küzdve 
tanult, de tehetsége és képességei által kiemelkedett 
társai közül. Felnővén bejárta Európát és Amerikát, és 
tanulmányokat folytatott Kínában is. Bár igazán tehet-
séges volt, élete során nem mindig volt része sikerek-
ben. Szerencsétlen és szegény élete ellenére erősen 
küzdött teste és elméje megerősítéséért, a nehézségek-
től nem hátrált meg. 
1922 áprilisában Usui mester átköltözött Aoyama 
Harajukuba (Tokió) és intézetet alapított, ahol a nagy-
közönség számára oktatták a Reiki gyógyítást, és keze-
léseket is végeztek. Közelről és távolról is érkeztek 
iránymutatást és gyógyulást kereső emberek, akik sok-
szor hosszú sorokban várakoztak az ajtó előtt bejutás-
ra várva. 
1923 szeptemberében egy hatalmas földrengés okozta 
tűzvész pusztított Tokió Kanto körzetében. Mindenhol 
sérült és beteg emberek szenvedtek a fájdalomtól. Usui mester 
nagyon aggódott értük, így minden nap körbejárt a városban, 
gyógyítva őket. Odaadása számtalan emberéletet mentett meg. 
A fentiek jól írják le enyhülést nyújtó tevékenységeit, 
melynek során kinyújtotta szeretetteli kezét a szenve-
dők felé ebben a vészhelyzetben. 
A későbbiekben központja már túl kicsinek bizonyult 
a látogatók befogadására, így 1925 februárjában egy 
újonnan épített házba költözött, Nakano város pere-
mére. Ahogy elismertsége egyre nőtt, mind több hely-
re hívták az ország minden pontjából 

Ilyen meghívások és kérések kapcsán jutott el Kureba, 
Hirosimába, Sagába majd Fukuyamába.Egy váratlan 
betegség következtében 62 éves korában hunyt el egy 
fogadóban, ahol útja során megszállt.Felesége a Suzuki 
családból származó Sadako volt, és egy fia és egy lánya 
született. Fia, Fuji vitte tovább az Usui család nevét. 
Usui mester bölcs, szelíd természetű ember volt, aki 
nem törődött a külsőségekkel. Nagy és izmos teste 
volt, arcáról mindig mosoly sugárzott. Mégis, ha ne-
hézségekbe ütközött, határozott akarattal és állhatatos-
sággal szállt szembe velük, mindig megőrizve visszafo-
gott óvatosságát. Sokoldalú tehetség volt, aki szerette a 
könyveket, és széles ismeretekkel bírt a történelem, az 
életrajzok, az orvosi tudományok, a keresztény és 
buddhista szent szövegek, a pszichológia, a mondák, 
az átkok művészete, a jövendölés és az arcelemzés 
területén is. 
 
A Reiki gyógymód célja nemcsak az, hogy meggyógyít-
sa a betegségeket, hanem az is, hogy javítsa a szellemi 
állapotot egy Isteni eredetű spirituális képesség által, 
azaz egészségesen tartja a testet és lehetővé teszi a szé-
les értelemben vett jól-lét élvezetét.  
Ezek tényleg a műveltség legfontosabb alapelvei – az 
ősi bölcsek szintén ezeket az intelmeket követték. 
Usui mester kiemelte, hogy „ez csakugyan egy rejtett 
folyamat, mely megteremti a jó szerencsét, és emellett 
egy csodálatos gyógyszer is, mely enyhülést nyújt min-
den kór számára”. 
 
Ezzel tisztán és pontosan megfogalmazta tanításai cél-
ját. Usui mester mindig arra törekedett, hogy iránymu-
tatásait amennyire csak lehet, egyszerűen fogalmazza 
meg, hogy megértésük ne okozzon nehézséget. Min-
den alkalommal, amikor csendesen leülsz és imára kul-
csolod a kezed, amikor reggel és este és mantrázol, 
megteremtheted elméd tiszta és igaz valóját. Ez az az 
esszencia, mely segítségével a legtöbbet kihozhatod 
mindennapjaidból. 
Emiatt tud a Reiki gyógymód olyan könnyen eljutni 
bárkihez. 
 
Az élet gyorsan változik manapság, és az emberek gondolko-
dásmódja is változóban van. Hiszünk benne, hogy ha szeren-
csénk van, és sikerül mindenhol elterjesztenünk a Reiki gyógy-
módját, megóvhatjuk az embereket a morális összezavarodástól 
és a szellemi színvonal romlásától. Semmi nem alkalmasabb az 
emberek felemelésére, mint a hosszan tartó betegségek, krónikus 
bajok és rossz szokások elűzéséből származó előnyök. 

(Szerző:Balázs Attila ) 
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2017. április 1-én „Gyöngyszemezgető” címmel 
tartottuk meg 4. alkalommal tavasznyitogató, iskola 
rendezvényünket. 
Ezen a szombat délelőttön a húsvéthoz és a tavasz-
hoz kapcsolódóan többféle programot kínáltunk az 
óvodás és iskolás gyerekeknek. 
A Gyöngyszemezgető tojáskereséssel indult, ahol az 
ügyesebbek számos csoki tojást gyűjthettek össze. 
Az érdeklődők aszfaltrajzversenyre nevezhettek, in-
teraktív játékokat próbálhattak ki a számítógépes te-
remben, német nyelven játszhatták a jól ismert és 
mindenki által kedvelt udvari játékokat (Adj, király 
katonát! Mókusok, ki a házból! Fekete-fehér). 
A húsvéti előkészületnek számító tojásfestésnél is 
majd minden gyerek megfordult. Itt dekupázs techni-
kával, hagyományos festéssel, majd csipkedíszítéssel 
készültek a szebbnél-szebb tojások. 
A legnépszerűbb programhoz, az arcfestéshez hosszú 
sorok kígyóztak egész délelőtt. 
A kisebbeknek az állatsimogató nyerte el leginkább a 
tetszésüket, ahol nyúllal, báránnyal, kecskével, ismer-
kedhettek. A bátrabb gyerekek a lovaglást is kipróbál-
hatták. 
Ugyancsak bátorságra volt szükségük azoknak, akik 
„kötéljáráson” vettek részt, több-kevesebb sikerrel. 
A rendezvényünkön a különböző korú gyerekektől, 
felnőttekig láthatóan mindenki jól érezte magát, vi-
dám, kellemes napot töltöttünk el együtt, így ezt a 
már hagyományos napot továbbra is szeretnénk meg-
szervezni. 

Suli-☼tár 
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Április 5-én került sor Szerencsen a Hegyalja ma-
tematika verseny második fordulójára. 
Itt az első fordulóból továbbjutó 3. és 4. osztályos 
gyerekek mutatták meg matematikai tudásukat. 
Iskolánkból Füssi-Nagy Csongor ért el a 3. osztály-
ból 2., Hünlich Lotte a 4. osztályból 2. helyezést. 
Gratulálunk nekik a nagyon szép eredményért! 
 
Április 7-én rendezte idén a sátoraljaújhelyi Kazin-
czy Ferenc Általános iskola a XIII. Német Nemzeti-
ségi Versmondó Verseny megyei fordulóját. A ha-
gyományokhoz híven idén is négy település tanulói 
vettek részt a megmérettetésen: Rátka, Rakamaz, 
Sátoraljaújhely és Hercegkút. 
Ismét 4 kategóriában versenyeztek a diákok: 

I.  kategória: 1-2.osztály 
II. kategória: 3-4.osztály 
III. kategória: 5-6. osztály 
IV. kategória: 7-8. osztály 

A tét nagy, ugyanis csak 1 tanuló juthat tovább az 
országos versenyre Budapestre, ahová a megyék leg-
jobbjai kerülnek. 
Iskolánkból 12 tanuló vett részt a versenyen: 

I. kategória: Sajószegi Tamás, Balla Ádám, Gaál 
Rozália, Thuróczy Kitti, Krucsay Aisa, 
Sütő Loréna. 

II. kategória: Szabó Anna Sára, Boós Dominik, 
Boós Virág, Fischinger Boglárka, 
Hünlich Lotte, Balla Csaba. 

Minden tanulónak egy német verset kellett elmon-
dania, melyet a kéttagú zsűri a versmondás szem-
pontjai szerint értékelt. 
14 órakor kezdődött a rendezvény, melyet az újhelyi 
iskola táncosai nyitottak meg. Ezután osztályter-
mekbe vonultak a gyerekek, és egyszerre zajlott a 
verseny a 4 kategóriában. 
 
A megmérettetés után kis uzsonnát kaptak a tanulók 
és tanítók, amíg a zsűri meghozta a döntést. 
16 órakor került sor a díjak átadására. Diákjaink 
idén is remekül szerepeltek, és 4 díjat szereztek meg: 

I. kategória: 3. helyezett: Thuróczy Kitti Alexa 
                              2. helyezett: Sajószegi Tamás          
     II. kategória: 2. helyezett: Balla Csaba 

helyezett: Hünlich Lotte. 
 

Hunlich Lotte már másodszor nyerte meg a megyei 

fordulót, így idén is ő képviselheti iskolánkat az or-

szágos döntőn.  Íme a nyertes vers: 

Heinz Erhardt 
Lieder der Wüste 
 
Die Sonne brütet, 
als sei sie ein Vogel, 
der auf seinen Eiern sitzt 
und schwitzt. 
 
Ein Sandkorn betet. 
Es möchte tiefer und tiefer 
zu seinen Brüdern sinken 
und trinken. 
 
Wie weit ist Nirwana ---? 
 
Über die Düne schreitet 
ein Leu. 
Blickt sich um, als wäre er 
hier neu... 
 
Ich muß weiter, denn 
aus der Ferne winken 
Fata und Mutta Morgana --- 
 
2 
Die Oase träumt im Schatten 
hoher Palmen, deren Wedel 
leise wippen, leise wippen. 
 
Ein paar tote Menschenschädel, 
die schon bessre Zeiten hatten, 
liegen 'rum, liegen 'rum. 
 
Plötzlich kommen zwei Kamele: 
erst ein großes schweren Schrittes, 
drauf ein kleines leichten Trittes. 
 
Sie benetzen ihre Kehle 
mit des Tümpels trüber Soße. 
 
Dann enteilen die Kamele: 
erst das kleine, dann das große.* 
 
A legnagyobb megmérettetésre május 19-én, pénte-
ken kerül sor a budapesti Német Nemzetiségi Gim-
náziumban. 
Minden tanulónak gratulálunk a szép eredmények-
hez!             
   

                                                                                                        

tanítók                                                                                                
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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             7.30-8.30                                   8.30 -  9.30 

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 

 

Szent Orbán Napok 2017.május.25.-28. 

A szent csontereklyéjének zarándoklata a Tokaji Borvidéken 
 

A Tokaji Borbarátnők Társasága szervezésében 

 2017. május 28-án ismét   

 Szent Orbán Zarándoklat lesz Hercegkúton.  

 
  Szent Orbánnak, a szőlő- és a bor Európa-szerte tisztelt védőszentjének csontereklyéjét a 

borvidéken Monokon őrzik, és idén 5. alkalommal járja körbe a borvidék településeit.  

 

2017. május 28., vasárnap  

13.30-15.00 HERCEGKÚT,  
Gomboshegyi Kálvária (rossz idő esetén: Római Katolikus Templom)  

Közreműködik a Freundschaft Vegyeskórus  és  
az Ózdi Egyházi Énekkar. 
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Harry Murso, Obersulm nyugalmazott polgármestere és díszpolgára,  
Hercegkút díszpolgára 2017. április 27-én   

 Szövetségi Érdemkereszt kitűntetést kapott az  obersulmi közösség szolgálatáért.! 
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Sporthírek 
 A ZEMPLÉN Csoport 2016/2017.évi bajnokság,  

tavaszi idény 

18.forduló 
2017.04.01    szombat   16:30       
Ricse - Hercegkút  4:2    
IFI 3:0 
Matisz Á, Orosz I, Horváth T, Szabó M, Tuss P, Szabó G (Ringer Z), Erdős M,  
Ráski P (Götz M), Bányai G, Kiss A, Egyed A (Papp D) 
 
Gólszerzők: Tuss P, Szabó G 
 
19.forduló 
2017.04.09    vasárnap   16:30      Hercegkút - szabadnapos  
 
20.forduló 
2017.04.16    vasárnap   16:30      Hercegkút - Cigánd II. 1:4 
Bordás Cs, Karai P, Tuss P, Orosz I, Erdős M (Braun Zs), Hoffmann L, Bányai G, Kiss A, 
Horváth T, Ringer Z (Pachman Zs), Götz M 
 
Gólszerző: Tuss P 
 
21.forduló 
2017.04.23    vasárnap   17.00 Hercegkút - szabadnapos 
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