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Búcsú és templommegáldás Kisboldogasszony ünnepén
Istenfélő falualapító elődeink fontosnak tartották,
hogy elsőként egy kis kápolnát építsenek, s csak
ezután építették fel szerény hajlékaikat. Alig telt el
három évtized, s már megszerezték a királyi engedélyt a – méretét tekintve az egyházi közösség
nagyságának megfelelő – templom építésére. 230
évvel ezelőtt, 1787-ben kezdték meg nagy összefogással és jelentős áldozatok árán templomunk építését. A megalapított egyházközséget az elődök a
Szűzanya oltalmába ajánlották, a megépült templomot 1788. szeptember 8-án Kisboldogasszony tiszteletére szentelték. Ez a templom azért maradhatott
fenn számunkra, mert az egymást követő nemzedékek megtartották és tovább örökítették hitüket,
mindig meghallották a harang hívó szavát. Ezt a
templomot – őseik szokásait és hitét is megtartva –
mi is különös odaadással gondozzuk. Ehhez a Jóisten mindig rendelt támogatókat, ahogyan legutóbb
is történt.
A templom legutóbbi állagmegóvási munkálatai –
ahogyan erről az elmúlt év utolsó lapszámában már
beszámoltunk – 2016 őszén megkezdődtek, s az 1.
üteme 2016. december 10-én lezárult. Ennek keretében statikai helyreállítási és homlokzati vakolatjavítási munkák kerültek végrehajtásra a templomtest
szentély oldali részén és teljes hosszban a lábazati
szinten. A statikai és külső homlokzati helyreállítás
statikai szakvélemény alapján került megtervezésre.

A 2. ütem keretében került sor a tetőszerkezet megerősítését befejező művelet végrehajtására, az iránytörést követő szarufatalpak fogópárszerű összekötésére feszítőcsavaros egyedi acélszerkezettel. A templomtest homlokzati felállványozása után eltávolították a lábazat és a tetőszint közötti falfelületeken a
meglazult, sérült vakolatrétegeket. Ezt követően a
terméskő falfelület fugáinak tisztítása után a durva
vakolat pótlása történt meg. A kijavított felületre
alapvakolat, majd simítótapasz került felhordásra,
üvegszövet beágyazással. A homlokzati vakolt párkány és nyíláskeret fellazult részeinek leverése után
párkányhúzás készítésére került sor zsaluzással, külső vakoló cementes mészhabarccsal. Nedvszívás
kiegyenlítő és tapadást elősegítő céllal alapozó réteget vittek fel ecseteléssel illetve hengereléssel a teljes
homlokzati falfelületen. Az így előkészített felületre
kézi felhordással dörzsölt színezett (sárga) ásványi
nemes vakolat került.
Az 1. és 2. ütem az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának 14 millió forintos anyagi támogatásával valósulhatott meg.
A munkálatok 3. ütemét a torony külső felújítása
jelentette. Ennek keretében került sor a falak, párkányok, párkányfedések javítására, a homlokzati vakolat megerősítésére és színezésére.
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Ennek 4 millió forintos költségét az Egri Főegyházmegyétől igényelt és kapott támogatás finanszírozta.
Mindhárom ütem kivitelezési munkálatait a
Homolya Mihály ügyvezetésével működő sárospataki székhelyű HMG Építőipari és Kereskedelmi
Szolgáltató Kft. végezte. A munkát az elfogadott
ütemterv szerint igyekezett végezni, esetenként
azonban az időjárás akadályozta azt, de a kitűzött
július 15-i határidőre befejezte.
A műszaki ellenőri feladatokat Omelka László
(Komplex 97 Mérnöki Iroda Kft., Sárospatak) felajánlásként, ingyenesen látta el, támogatva ezzel is
az Egyházközséget. Folyamatosan figyelemmel kísérte a munkálatokat, szükség esetén konzultált a
kivitelezővel. Megállapította, hogy a kivitelező a
tervezett munkálatokat hiánytalanul, a szerződésben feltüntetett anyagok felhasználásával I. osztályú
minőségben elvégezte. Az átvételi eljárásban a Főegyházmegye főépítésze is részt vett.

Egyházközségünk képviselő-testülete úgy értékelte,
hogy a külsejében megújult, megszépült templomunkat egy ünnepi szentmise keretében kell megáldani. Így született az a döntés, hogy erre a legméltóbb a templombúcsú napja, Kisboldogasszony ünnepe lehet. Az ünnepi szentmise bemutatására és a
templom megáldására Feri atya Ft. Ficzek László c.
prépost, főszékesegyházi kanonok, érseki általános
helynök urat kérte fel, aki a meghívást örömmel elAz említett állagmegóvást szolgáló felújítási mun- fogadta. Az ünnepi eseményre polgármester úrral
kák eredményeként a teherhordó falak és az arra közösen természetesen meghívtuk a felújítás kiemelt
épített tetőszerkezet stabilitása több évtizedre biz- támogatójának a vezetőjét, Soltész Miklós államtittosítható. A főfalakon képzett felületi védelem fon- kár urat. Meghívtuk továbbá Hörcsik képviselő urat,
tos szerepet tölt be azáltal, hogy a külső homlokzat néhány szomszédos plébánost és polgármestert, a
tartósságát növeli, ugyanakkor meghatározza a kivitelező cég képviselőjét, valamint a szatmári Szatemplom esztétikai megjelenését is. Ez utóbbi is niszló község küldöttségét. Az ünnepre érkezett és
előadásával annak fényét emelte a lengyel partnertefontos célja volt a helyreállításnak.
lepülés, Rimanow kórusa, valamint részt vett a
Egyházközségünk fontos feladata a helyreállítás szentmisén a szintén határon túli szatmári Erdőd
eredményeinek megőrzése, fenntartása azzal, hogy sváb zarándokcsoportja.
kellő odafigyeléssel, megelőző beavatkozásokkal
gondoskodik a veszélyeztető tényezők (pl. beázás, Államtitkár úr a szentmise előtti köszöntő beszédében elmondta, hogy örömmel fogadta meghívásunviharkár, rongálás stb.) időbeni elhárításáról.
kat. Már két alkalommal járt Hercegkúton, ismeri a
falu nevezetességeit, sok helybélivel megismerkedett
és nagyon kedvező benyomást tettek rá. Beszédében
kiemelte, hogy a templomról való gondoskodás, a
megújult templom azt jelzi, hogy az itteni embereknek fontos a vallásuk, az egyházuk. Helynök úr
örömmel tapasztalta, hogy Szűz Mária születésének
emléknapján, amely mások számára munkanap, milyen sokan eljöttek a szentmisére.
Kiemelte, hogy a templom nem csupán az épített
örökség kiemelkedő emléke, hanem az Isten háza, a
keresztény közösség vallásos életének helyszíne, az
egymást követő és a mindig egymásra találó nemzedékek közös otthona is.
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A templom megszentelése és a búcsúi ünnepi
szentmise után helynök úr megáldotta a Belügyminisztérium 28 millió forintos támogatásból felújított
községi konyhát.
Ezt követően egy – a művelődési házban megtartott – fogadás keretében köszöntük meg az államtitkár úrnak és helynök úrnak az anyagi támogatást,
amely nélkül a felújításra nem kerülhetett volna sor.
Emlékül és emlékeztetőül Stumpf Imréné Hoffmann Ildikó Hercegkútról és lányának, Stumpf Diánának a hercegkúti templomról készült gyönyörű
olajfestményét, valamint Götz István és Naár Ferenc által felajánlott borcsomagokat adtuk. A fogadáson a meghívott vendégeken kívül a képviselőtestület tagjai és házastársai, valamint a polgármesteri
hivatal munkatársai vettek részt. Köszönetet mondunk ezúton is a felújított konyha dolgozóinak a
finom és bőséges ebédért, amelyet a vendégek dicsérő szavakkal illette.
Köszönjük azoknak, akik döntése nyomán a támogatást Egyházközségünk elnyerte, azoknak, akik a
munkálatok feltételeinek biztosításában, előkészítésében és végrehajtásában részt vettek és bármivel
hozzájárultak az ünnep sikeréhez. Külön köszönjük
polgármester úrnak, hogy a kezdetektől figyelemmel kísérte a felújítás teljes folyamatát és köszönjük
segítő közreműködését.
Naár János
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Ünnepi fogadás a búcsúi szentmisét követően
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Az ünnepi szentmisét követően az erdődi zarándokok
önállóan rózsafűzér imádságot végeztek a templomban, majd Rák József nyugdíjas polgármester idegenvezetésével a Sváb Tájházat tekintették meg.
A határon túlról, Szaniszlóról érkezett küldöttség tagjainak Rák József polgármester mutatta be Hercegkút
nevezetességeit. A lengyelországi partnertelepülésről,
Rymanow-ból érkezett kórust a Nádasi házaspár és a
jegyző kalauzolta évig a Templom, Málenkij robot
emlékmű, Sváb Tájház látnivalók között Struba Imre
tolmács segítségével.

A program a délutáni órákban a Götz Pincészetben
zárult a vendégek számára, ahol megismerkedhette a
Tokaj-hegyaljai borkülönlegességekkel.
A lengyel kórus az előttük álló hosszú út miatt a Kálvária megtekintésére már nem maradt ideje, azonban a
szaniszlói vendégek a pincelátogatás után ezt a programot sem hagyták ki.
Hercegkút és Szaniszló település számára egyaránt
szomorú emléket jelentő közös kapcsolódási pontból
azonban a kölcsönös látogatások után a jelen generációi számára bíztató együttműködés körvonalazódik.
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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
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2017. szeptember 23-án tartott ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalta:
1./ Hercegkút településszerkezeti terv módosításának és
szabályozási terv módosításának jóváhagyásáról
2./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás
3./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról rendeletalkotás
1./ Napirendi pont előterjesztése során Rák József
polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
tavasszal elindított településrendezési terv módosítás
folyamatának lezáró döntését most tudja meghozni a
képviselő-testület, miután az állami főépítész kiadta a
végső szakmai véleményét a módosítási dokumentáció
alapján.
dr. Stumpf Enikő jegyző ismertette a végső szakmai véleményt, mely tartalmazza, hogy a főépítész a módosított
szabályozási terv képviselő-testületi jóváhagyása ellen
nem emel kifogást.
A képviselő-testület a következető rendeletet alkotta:
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2017. (IX.23.) önkormányzati
rendelete Hercegkút Község szabályozási tervéről
és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004.
(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormány rendelet 9. mellékletében meghatározott
- állami főépítészi hatáskörben eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály,
- környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben
eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztály,

- Bükki Nemzeti Park Igazgatósága,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
- népegészségügyi hatáskörben eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (nemzeti közlekedési
hatósági útügyi, vasúti és hajózási hatáskörben),
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (nemzeti közlekedési
hatóság légügyi hatáskörben),
- közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető,
- Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Kft.
- örökségvédelmi hatáskörben eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,
- ingatlanügyi hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető,
- erdészeti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető,
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,
- bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető,
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda,
Hercegkút Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai
alapján
 Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány,
 Hercegkútért Közalapítvány,
 Heimat Néptánc Egyesület,
 Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület,
 Hercegkúti Tornaklub,
 Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület,
 Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület,
 Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület,
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről
és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Sárospatak Város Polgármesteri Hivatal Építésügyi hatóság,
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5.§ hatályát veszti.
2. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8.§ (12) bekezdése hatályát veszti.
3. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8.§ (20) bekezdése hatályát veszti.
4. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8)Maximális traktusszélesség lakófunkciójú épület esetében (az összefüggő tetőidom fesztávolsága): 9,0 méter.”
5. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9.§ (11) bekezdése hatályát veszti.
6. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12/A.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12/A § Világörökségi területek, országos védelem alatt
álló területek
(1) A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII törvény
alapján Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj az
UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a
Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel
rendelkező helyszín, amelyet a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté,
és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület.
(2) A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá
nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet
alapján Hercegkút teljes kül- és belterülete Tokajhegyaljai történelmi borvidék néven történeti tájként műemléki védelemben alatt áll.”
7. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 13.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott
területsávjai mentén építményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.”
8. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 16.§ (5) bekezdése hatályát veszti.
9. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 17.§ (2) bekezdése hatályát veszti:
10. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi
építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkor-

mányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 21/A.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
11. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi
építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22.§ (1) bekezdése hatályát veszti.
12. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi
építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22.§ (2) helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében ipari
gazdasági területen nem építhető lakóház, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény.
Gazdasági területeken a megengedett zajterhelési határérték nappal 55 dB, éjszaka 45dB, üzemi tevékenységtől származó zaj kibocsátás esetén.
A határértékek akkor érvényesítendők, ha a területen
van valamilyen védendő létesítmény.”
13. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi
építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3)A szennyvízcsatorna kiépítése után a keletkező
szennyvizeket közcsatornába kell vezetni.”
14. § Hercegkút Község szabályozási tervéről és helyi
építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22.§ (4) helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
"(4) Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben
terhelje, ne okozzon környezetveszélyeztetést, ill. környe
zetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.”
15.§ Záró rendelkezés
A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba,
és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.
2./ Napirendi pont keretében a BURSA Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról hozott döntést a képviselő-testület. A jegyző
tájékoztatta a testületet, hogy az Ösztöndíjpályázat következő évi fordulójához 2017. október 1-ig lehet a csatlakozási kérelmet rögzíteni. Ezzel egyidejűleg lehet
megküldeni a hallgatóknak a pályázati felhívást és november végéig kell dönteni a támogatás mértékéről.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat megtételére
és a pályázati felhívások közé tételére.
3./ Napirendi pont keretében a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok szám
ról szóló rendeletet alkotta meg a képviselő-testület.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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TOKAJ - Közösségi Infrastruktúra Alap Projekt ( KIAP)
Amint arról a Hercegkúti Hírek 2016. októberi számában
már olvashattak, Magyarország Kormánya a Központi
költségvetés Földművelésügyi Minisztérium fejezet terhére támogatásba részesítette a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács szakmai feladatai ellátását, melynek segítségével Tokaj- Közösségi Infrastruktúra Alap Projekt
valósul meg a Tokaji Borvidéken. A Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanács a Projekt végrehajtására létrehozta a
Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.
A településrendezési terv módosítását követően 2016.
októbert végén tárgyalta meg Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Megállapodás megkötését e
Nonprofit Kf-vel a Hercegkút Gombos-hegyi szőlők
alatt található 034/8 hrsz ingatlan hasznosítására vonatkozóan. A közbeszerzési eljárások lefolytatását követően
2017. augusztusában a beruházó Nonprofit Kft részéről
megtörtént munkaterület átadása a kivitelező cég részére
és folyamatosan történik a munkavégzést.
A TOKAJ - Közösségi Infrastruktúra Alap Projekt
( KIAP) rövid ismertetése:
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint a borvidéken belüli folyamatok meghatározó szakmai koordinátora/irányítója, a hegyközségi tagság, mint tulajdonosi
közösség, valamint a Tokaji bor, a Tokaji márkanév,
mint kiemelkedő nemzeti érték védelmében készítette
elő a Közösségi Infrastruktúra Alap Projektet.
A projekt közvetlen célja a korszerű technológiával készült, minőségi tokaji borkészítés lehetőségének biztosítása a termelők részére. A projekt közvetett célja a Borvidék megújulásnak elősegítése, a fejlődés indukálása.

A projekt tartalma
Korszerű borászati szolgáltató üzemek: A Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsa által alapított non-profit kft három, a szőlőterületek arányban meghatározott körzet központban zöldmezős
beruházás keretében létrehoz egy-egy korszerű borászati üzemet,
mely üzemek elsődleges feladata
szőlőfelvásárlási, szőlőfeldolgozási és borászati technológia szolgáltatások nyújtása a
termelők részére. Az üzemekben biztosítható a gyors szőlő a
mérlegeléstől l a mustalj szűrésig, a komplett borkészítési technológia egésze és önálló elemei egyaránt. A beruházás része az üzemekben keletkező jelentős mennyiségű melléktermék (törköly)
hasznosítása is. A termelő döntése alapján az üzemek szolgáltatásként alkalmasak a szőlő átvételétől a palackozásra kész borig
(sőt akár pezsgőig) végigvinni a technológiai folyamatot, de a folyamat elemei önállóan is igénybe vehetőek.
Mobil borászati infrastruktúra: A korszerű borászati technológia,
a minőségi borkészítés egyik alaptörvénye, hogy minél kevesebbet
mozgassuk a bort, kerüljük a felesleges fejtéseket, szállításokat. A
projekt fontos eleme a közösségi mobilinfrastruktúra, melynek
keretében mobil (gépkocsira szerelt) komplett palackozó sor, szűrőrendszer és csomagolórendszer rendelhető a pincészetekhez, ahol
a helyszínen történik a bor palackozása, szűrése,csomagolása.
(www.tbft.hu közleménye alapján)
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Hercegkút Kőporosi pincesor helyreállítása beruházás

A Kőporosi pincesor korábbi projektek során helyreállított vagy károsodással nem érintett részein a
hercegkúti fiatal borászok a III. Őszváró Boros Kőporos programot rendezték meg 2017. szeptember
19-én.
A pincesor károsodással érintett részei munkaterületként lezárásra kerültek az idegenforgalom elől,
mivel két egymástól elkülönülő beruházás zajlik .
„Hercegkút Kőporosi pincesor területén történt
pincebeszakadások” kárainak helyreállítása vis maior
beruházás 2017. júliusában kezdődött meg.
A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló
1799/2016.(XII.20.) Korm. határozattal megítélt
41.400.000,-Ft támogatás igénybevételével
a
„Hercegkút Kőporosi pincesor helyreállítása” beruházás 2017. augusztusában vette kezdetét.
(drse)
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Suli-☼tár
Évnyitó, szüret
Minden nyár végén, szeptemberhez közeledve diákok és pedagógusok egyre többször gondolnak az
iskolára. Ki örömmel, ki sajnálkozva, hogy lassan
vége a vakációnak.
Szeptember első napján aztán benépesednek az iskolák, ismét találkoznak egymással a jó barátok, osztálytársak.
Iskolánk hagyományai közé tartozik, hogy még a
tanévkezdés előtt összejönnek gyerekek, szülők pedagógusok egy közös szalonnasütésre, ahol kötetlen
beszélgetéssel, játékkal hangolódunk az iskolai életre. Idén, augusztus utolsó napjának estéjén a gombos -hegyi filagória gyerekzsivajtól volt hangos,
mert ott tartottuk ezt a hangulatos találkozót. Az
első osztályba beiratkozott gyerekek itt ismerkedhettek egymással, leendő tanítóikkal, iskolatársaikkal.
Könnyebb így a kicsiknek félig-meddig már ismerősként belépni az első napon, az iskola kapuján
Szeptember 1-én reggel tartottuk a tanévnyitó ünnepséget, ahol már ünneplő ruhás izgatott gyerekek gyülekeztek, hogy megkezdjük a 2017/18-as
tanévet. Az igazgató beszéde után néhány verssel,
dallal köszöntötték a gyerekek a megjelent szülőket, vendégeket. A kis elsősök ajándékot is kaptak,
mielőtt elfoglalták helyüket az iskola tanulói között. Iskolánk nevéhez méltóan őket is
„gyöngyszemmé” avattuk, s megkapták a gyöngyszem feliratú pólót is.
Az idei tanévben is számos programot igyekszünk
szervezni, ami a tanuláson túl változatos időtöltést,
tapasztalatszerzést jelenthet a gyerekek számára.
Ilyen érdekes programnak szántuk azt a lehetőséget, hogy ellátogatunk egy szüretre, hiszen szőlőtermelő vidéken élünk. Az elmúlt években a kedvezőtlen időjárás miatt sajnos nem tudtuk megvalósítani ezt a tervünket
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Idén szerencsére az idő is gyönyörű volt, így a vendéglátó Molnár család meghívására szeptember 26án délelőtt részt vettünk egy szüreten. A gyerekek
lelkesen szedték a szőlőt, miközben persze kóstolták
is a finom szemeket. A legérdekesebb program persze mindenkinek az volt, hogy felszállhattak a traktorra és tehettek egy kört a szőlősorok között.
Amikor a munkában már elfáradtak, vidám játékra ,
mozgásra is volt lehetőség a szép őszi napsütésben.
Reméljük, szép élményekkel gazdagodtak a gyerekek
ezen a délelőttön, s ízelítőt kaptak a szüreti munkából is.
tanítók
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Szüreten a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
óvodásai

13

Csapadékvíz-elvezés megvalósítása a templomkertben

A templombúcsút követő héten az önkormányzat dolgozói a templomkert csapadékvíz-elvezetési
munkálatait végezték el az egyházközség önerős beruházásaként, az önkormányzat támogatásával.

Bursa Hungarica 2018. – pályázati kiírás

Hercegkút Község Önkormányzat kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév
első félévére vonatkozóan, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
( EPER-Bursa rendszer) regisztráció szükséges: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

2017. JANUÁR 1-TŐL A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE!
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
Makkoshotyka
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
KEDD
13.30 - 15.00
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
9.30 - 11.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
PÉNTEK
8.00 - 9.30
10.00 - 11.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Tudósítás a Magyar Cserkészszövetség II Kerületének
nagytáboráról
„ Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek
arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az
állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden
ember iránti szeretetet. „ (Péter 2. levél 1, 5-7)
Az idei nyáron is cserkésztestvéreinkkel szálltunk
táborba, mégpedig a teljes II. Cserkészkerület
együtt. A Magyar Cserkészszövetség II. Cserkészkerületében Borsod-Abaúj-Zemplén, és Heves megye
cserkészcsapatai vannak. A kerületi nagytáborunk
helyszíne Hercegkút volt. Isten segítségével cserkész
ifjaink a cserkészpedagógiai célok mentén színes, a
tudásukat, szellemi fejlődésüket, lelki épülésüket
szolgáló programokban vehettek részt. A fizikai állóképességük erősítésére adtak lehetőséget a túrák,
portyák, versenyek, különféle játékok, maga a tábori
építmények elkészítése.

A tábor – mint minden cserkészprogram – egy keretmese köré szerveződött. A táborunk idén az antik
görög világba vezette el a fiataljainkat. Három
altáborba szerveztük a csapatokat, amelyek Athén,
Théba, Spárta városállamok nevét kapták. A tábor
vezetői különféle istenségek, mitológiai, történelmi
alakok szerepébe bújtak és az egész tábor alatt ebben a történetben ténykedtünk. Idén először egy
negyedik altábor a családos cserkészeké is megalaAz ismereteik, készségeik gyarapítására különféle kult, amely a Macropolis nevet kapta.
ismeretátadó vetélkedők, kézműves, érzékenyítő, A tábor alatt a legnépszerűbb programok a különféegyéb fejlesztő programok szolgáltak. Lelki épülé- le hadijátékok, sportvetélkedők (volt olimpia is),
sükre egy teljes napra csendes napot szerveztünk. társasjátékok, a kézműves program, a vásár, a porVasárnap Református és Római Katolikus ökumeni- tya, népzene, néptánc, különféle gyermekprogramok
kus Istentisztelet volt. Az Misét tartó katolikus atya a kicsiknek voltak. Egy nap megtekinthettük HerHercegkút plébánosa, az Istentiszteletet tartó tiszte- cegkút nevezetességeit, és délután a végardói stranletes Legyesbénye Bekecs lelkipásztora, mindketten don lazíthattunk egyet.
a kerület cserkészei. A cserkészlét alapja hazánkban
a vallásosság. Zászlófelvonás, levonás, és az étkezé- A cserkészek tábori élete pontosan meghatározott
sek előtt, után, a foglalkozások kezdetén, végén a napirend szerint zajlik. Ezáltal is a pontosságra, a
cserkész mindig imádkozik.
rend betartására neveljük az ifjúságot. Reggel ébresztő reggeli torna van, majd körletszemle. A napközbeni programok is előre tervezetten folynak. Az
esti programok a legnagyobb élményt nyújtók, amelyeket aki cserésszé lesz soha nem felejt. A tábort
éjszaka maguk a cserkészek őrzik, váltásban. Ez is
sok élményt rejteget azoknak, akik bátorságukat,
kitartásukat szeretnék megmérettetni.
A táborunkban idén 250 fő vett részt, több korosztályban. Hálát adunk Istennek, hogy a tábor minden
baj nélkül lezajlott, és cserkészeink egy életre szóló
élménnyel, testben, lélekben megerősödve indulhatnak neki az új tanévnek.
Bárány Zoltán csst. (792.)

15

16

Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság, őszi idény
1.forduló
2017.08.27. vasárnap 17:00
Hercegkút – Vilmány
2:3
Bordás Cs, Ráski P (Braun Zs), Erdős M, Bányai G, Szabó M, Szabó G, Hoffmann L,
Szécsi M, Tuss P, Götz M, Horváth T (Göttli Á)
Gólszerző: Erdős M (2)
2.forduló
2017.09.03. vasárnap 16:30
Kovácsvágás - Hercegkút 2:2
Bordás Cs, Sánta T, Erdős M, Bányai G, Szabó M, Hoffmann L, Karai P,
Szécsi M, Tuss P, Ulimájer D (Matisz P), Göttli Á
Gólszerzők: Erdős M, Szabó M
3.forduló
2017.09.10. vasárnap 16:30
Hercegkút - Olaszliszka 2:2
Bordás Cs, Sánta T, Erdős M, Bányai G, Szabó M, Karai P, Csomós M,
Szécsi M, Tuss P, Ráski P (Göttli Á), Ringer Z
Gólszerzők: Erdős M, Tuss P

Hercegkúti Hírek
Hercegkút község információs lapja
Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány
Felelős kiadó: Borsósné Fischinger Henrietta
Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő
Hercegkút, Petőfi u. 110.
Megjelenik: havonta
Nyilvántartási szám: ISSN 2060-4483

Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

