
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2018.  ÁPRIULIS   HÓ,  19. ÉVFOLYAM  4. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

II. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál  
hercegkúti hangversenye 

„Legyen a zene mindenkié” – Ezzel a mottóval 

szervezett idén második alkalommal nemzetközi 

kórusfesztivált Sárospatak Város Művelődési Háza 

2018. április 28. és április 30. között.  

 

A sárospataki kórusok mellett idén is számos térség-

beli és külföldi kórus lépett fel három nap alatt,             

5 helyszínen : Sárospatak Bazilika, Sárospatak A 

Művelődés Háza, Sátoraljaújhely Nagyboldogasz-

szony  Templom,  Hercegkút Kisboldogasszony 

templom, Tolcsva – Szirmay-Waldbott Kastély.   

 

A fellépő kórusok voltak: 

Sárospatakról: a Gaudium Musici Női Kamarakórus 

és a  Művelődés Háza Kamarakórusa, Miskolcról: 

„In Aeternum” Bartók Kamarakórus és a  Hassler 

Énekegyüttes, valamint  a Miskolci Egyetem Bartók 

Béla Zeneművészeti Intézet vonószenekara, Sátoral-

jaújhelyről az Interwox Női Kar, Szerencsről a 

Hegyalja Pedagógus Kórus. 

 

Külföldi fellépőként érkezett a fesztiválra Kosd 

Vegyeskara, Tornalja Kórusa és Olaszországból két 

kórus Coro La Fonte (Verona) Coro Lorenzo 

Perosi  (Olbia).  
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 Coro La Fonte (Verona)  és Coro Lorenzo Perosi  (Olbia)   
kórusok vendégszereplése Hercegkúton 
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A Coro Lorenzo Perosi kórus Szardínia szigetéről, 

Olbiából érkezett és  vezetője: (karnagya) Maria 

Grazia Garau, akit  közel húsz éves barátság fűzi a 

Sárospataki Kamarakórus karnagyához, Sándor 

Zoltánhoz.  

 

Egyházi kórusként működnek és a tagokkal Sáros-

patakra érkezett lelkipásztoruk is és  vasárnap 

együtt concelebrált misét Tamás atyával a sárospa-

taki  Bazilikában.  

 

A másik kórus Veronából érkezett, nevük Coro 

Lafonte. Karnagyuk Lino Pasetto.  

 

A Lafonte kórus érdekessége, hogy a karnagy 

"családi kórusa", hisz 3 lánya, két vője és egy test-

vére is énekel a kórusban. 

A két olasz kórus egyházzenei művekkel vendég-

szerepelt a fesztivál keretében a hercegkúti temp-

lomban 2018. április 29-én vasárnap este.  

 

A különleges zenei élményt hálás tapssal jutal-

mazta a szép számban összegyűlt  közönség.           

Az önkormányzat és a Freundschaft 

Vegyeskórus Egyesület a koncert után a Művelő-

dési Házban vendégül látta a fellépőket.  

 

A 2018. április 30-án a II. Sárospataki Nemzet-

közi Kórusfesztivál záró koncertje egyben A Mű-

velődés Háza Kamarakórusa 50 éves jubileumi 

hangversenye is volt, ezzel a zárult az ünnepi 

rendezvénysorozat.  

 

Köszönetet mondunk a szervezőknek, hogy Her-

cegkút is helyszín biztosíthatott a nemzetközi 

fesztiválnak! 
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Április 10-i képviselő-testületi ülés 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete  
2018. április 11--én megtartott ülésén a TOP-4.1.1-15-
BO1-2016-00057 „Az egészségügyi alapellátás fejleszté-
se Hercegkút és Makkoshotyka településen” pályázattal 
kapcsolatos döntéseket hozott. A polgármester emlé-
keztette a jelenlévőket arra, hogy  a korábbi ülésen már 
döntés született arról, hogy megkérésre kerül a kötele-
zően előírt nyilvánosság biztosítása, a projektmenedzs-
menthez igénybevett szakértői szolgáltatás ellátása, illet-
ve a  műszaki ellenőrzéshez igénybevett szakértői szol-
gáltatás ellátására az árajánlat. A beérkezett ajánlatok 
alapján a testület a következő határozatot hozta:  
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Her-
cegkút és Makkoshotyka településen” TOP-4.1.1-15-
BO1-2016-00057  építési tárgyú beruházás  
- projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szol-
gáltatás ellátásához kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
alapján úgy határozott, hogy az ABAÚJ CONTROL 
Kft-vel (3876 Hidasnémeti, Petőfi utca 11. Cégjegyzék-
szám: 05-09-030367, Adószám: 26186830-2-05 e-mail: 
abaujcontrol@gmail.com, képviselő: Váncza-Fehér 
Ádám ügyvezető) köt szerződést a projektmenedzseri 
feladatok ellátására  bruttó 711.200,-Ft vállalási díj elle-
nében.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a vállalkozói szerződés megkötésére. 
- eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatok alapján úgy 
határozott, hogy PARTIUM Group Kft-vel (Papp 
László ügyvezető, 4032 Debrecen, Kartács u 2. 1/21 
info@partiumgroup.hu)  köt szerződést az eszközök 
szállítására  bruttó 4.832.095 ,-Ft vállalási díj ellenében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szállítási szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület„Az egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Hercegkút és Makkoshotyka településen”TOP-4.1.1-15-BO1
-2016-00057 pályázat alábbi szolgáltatásaira történő 
ajánlatkérésre felhatalmazza a polgármestert: 
-  kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 
-  műszaki ellenőrzéshez igénybevett szakértői szolgál-
tatás ellátása 
Az ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a vis 
maior tartalék  címen 15 mFt támogatási igényt nyújt be 
a Belügyminisztériumhoz a  „Hercegkút Kőporosi pin-
cesor 9. hrsz. és Gombos-hegyi pincesor 377. hrsz köz-
területen történt pincebeszakadások munkáira.  
Határozatot hozott a képviselő-testület arról, hogy be-
nyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések  támogatására Óvodai, iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás alcélra 
20.000.000,-Ft támogatási igénnyel.  

Egyebek között a polgármester előterjesztette azt a javas-
latot, hogy a Községháza épülete hátsó oldalának szigete-
lését célszerű lenne a szomszéd ingatlan udvarának felújí-
tási munkálataival egy ütemben elvégeztetni, amihez az 
önkormányzatnak az anyagköltséget kell felvállalni.  
A képviselő-testület két fiatal hercegkúti szőlőtermelő 
megkeresése alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Hercegkút Pogánykút, Kőporos dűlőben található önkor-
mányzati tulajdonú mezőgazdasági területek csereszerző-
dését előkészítse. 
 

Április 27-i képviselő-testületi ülés 
A képviselő-testület 2018. április 27-i rendkívüli ülésén 
döntött a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda intéz-
ményvezetői álláshelyének meghirdetéséről, tekintettel 
arra, hogy a megbízott intézményvezető megbízatásra 
2018. május 31-én lejár.  
Építtetői kezdeményezésre döntött a képviselő-testület  a 
„Hercegkút Petőfi S. - Kossuth L. - 44 hrsz-ú - 87 hrsz-ú 
utak által határolt terület beépítési koncepciója és szabá-
lyozási elvek” elfogadásáról az alábbiak szerint:  
„Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Hercegkút Petőfi S. - Kossuth 
L. - 44 hrsz-ú - 87 hrsz-ú utak által határolt területre vo-
natkozó beépítés javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 
1./ Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a tárgyi terület beépítésére vonatkozó koncepció 
leírásával és a szabályozási elvekben rögzített feltételek 
alkalmazásával. 
2./ Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a településrende-
zési eszközök készítése során az érintett területre vonatko-
zó beépítési koncepció a településszerkezeti tervben, a 
szabályozási elvek a helyi építési szabályzatban és a szabá-
lyozási tervben beépítésre kerüljenek.” 
Határozatot hozott  a képviselő-testület„Az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Hercegkút és Makkoshotyka települé-
sen”TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00057 pályázat szolgáltatá-
saira benyújtott ajánlatokról  - kötelezően előírt nyilvá-
nosság biztosítása ellátásához kapcsolódó ajánlattételi 
felhívás alapján úgy határozott, hogy a Zemplén Televízió 
Kht-val köt szerződést a kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosítása bruttó 139.700,-Ft vállalási díj ellenében.  
- műszaki ellenőrzéshez igénybevett szakértői szolgáltatás 
ellátása beérkezett ajánlatok alapján úgy határozott, hogy 
Bodrog Construct Kft-vel (Horváth András ügyvezető, 
3950 Sárospatak, Illyés Gyula u  18.)  köt szerződést az 
műszaki ellenőrzéshez igénybevett szakértői szolgáltatás 
ellátása  bruttó 279.400,-Ft vállalási díj ellenében.  

 
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:abaujcontrol@gmail.com
mailto:info@partiumgroup.hu
mailto:hercegkut@pr.hu
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Hercegkút szőlőtermelői és az érdeklődő lakosság 
számára Pásztor Péter, a Tokaji Szőlő-és Bortermelé-
si Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft 
ügyvezetője tartott tájékoztatót Hercegkúton a Mű-
velődési Házban 2018. április 16-án.  
„Tisztelt Termelők /Hegyközségi Tagok ! 
A Tokaji Borvidék Közösségi Infrastruktúra Prog-
ram 2017-ben elindult fejlesztése eredményeképpen a 
2018-as szüreti évben részleges induló kapacitással, 
de valamennyi tervezett szolgáltatását megkezdi. 
A Közösségi Beszerzési Rendszer  
A bodrogkisfaludi beszerzési központja 2018. au-
gusztusban megkezdi a szőlészeti és borászati anya-
gok forgalmazását, a 2017-ben elindított palackfor-
galmazás telephelyi kiszállítással egészítve ki. 
A Szolgáltató Borászati Központok 
Hercegkút: A 2018-as szürettől az üzem teljes ka-
pacitással  működik ! 
A szolgáltatások igénybevételére az előregisztráció 
elindul. 
Bodrogkisfalud: Az üzem pezsgőkészítési része 2018. 
októbertől működik, pezsgőkészítésre vonatkozó 
előregisztráció elindul. A 2019-es szürettől az üzem 
teljes kapacitással fog működni. 
Tállya: A 2019-es szürettől az üzem teljes kapacitás-
sal fog működni. 
 

Mobil infrastruktúra A mobil palackozó / csoma-
goló / szűrő szolgáltatásai 2018. júliustól érhetőek el. 
A regisztráció márciusban kezdődik. 
A Közösségi Borászati Szolgáltatások célja a 
korszerű borkészítési technológia biztosításával 
 magasabb minőségű borok készítése 
 a teljes borászati termékkör készítésének lehetősége 

(palackozott must, gyöngyöző borok, pezsgő) 
 beruházási költség nélkül, alacsony költségek mel-

letti termékelőállítás 
 a termelői összefogás infrastrukturális alapjainak 

biztosítása 

Javasoljuk és támogatjuk a termelői összefogást!  
 A kapacitások maximális kihasználása, a költségek 

optimalizálása érdekében célszerű az azonos minő-
ségű, jellegű végtermékek homogén kezelése.  

 A termelői közösségek (települések, dűlők) közös 
termékei nagyobb tételekben, új piacokon tudnak 
megjelenni.  

 A közös tételkezelés mellett biztosított az önálló 
termelői nyilvántartás, elszámolás, a  palackozás 
során megjeleníthető a termelőnkénti egyediség 
(palack, címke, … ). 

 
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 
A szolgáltatást kizárólag a Tokaji Borvidéken regisztrált 
hegyközségi tagok vehetik igénybe. 
A szolgáltatásokról gyártási/műveleti naplót vezet az 
üzem, melyben rögzítésre kerül valamennyi munkarész, 
a felhasznált anyagok típusa és mennyisége. 
Az üzem három típusú szervezési formában készít bo-
rokat. 
Egyedi-önálló termelői tételek:A tartályban kizárólag 
egy termelő által beszállított szőlőből készül bor.  
Közösségi- önálló termelői tételek: A tartályban több 
termelő által beszállított szőlőből készül bor, a termelők 
előzetes megállapodása alapján.  
Közösségi puffer tételek:Az üzem által biztosított kö-
zösségi borkészítési forma.  2018-ban palackozott szá-
raz és félédes borkategóriában csatlakozhatnak a terme-
lők.  Ebben a kategóriában fogadjuk a présmustot és a 
mustaljat, valamint a pezsgősítésre nem kerülő alaptéte-
leket.” 
További információk: http://tokajiborvidek.hu/
Infrastuktura/ honlapon! 
  

Tokaji Szőlő-és Bortermelési 
 Közösségi Infrastruktúra Központ 

 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft  
tájékoztatója a 2018-as szüreti évben igénybe vehető szolgáltatásokról 

http://tokajiborvidek.hu/Infrastuktura/
http://tokajiborvidek.hu/Infrastuktura/
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Az ebéd végén a csaknem egy évszázadot átölelő 

kedves emlékekkel teli fotókönyv volt az a pont, 

amikor a meghatódottságtól nehéz volt szavakat 

találnia. A nagyszülők, a testvérek, a házastárs, a ba-

rátok, az építőbrigád a saját család fontos esemé-

nyei, a legkisebb dédunoka születéséig e könyvben 

örök emlék marad. Köszönjük, hogy izgalommal 

készülhettünk erre a napra, köszönjük, hogy van 

nekünk anyukánk, anyósunk, nagyikánk, dédink. 

Büszkék vagyunk, arra, hogy a családja lehetünk, 

segítse idős napjaiban szeretetünk, kívánunk leg-

alább ilyen egészségi állapotot még, s azt, hogy vele 

lehessünk.  

Isten éltesse, a Szűz Mária segítse! 

Köszönjük mindenkinek a jókívánságokat,  

sok szeretettel: a család 

 

Ünnepelni mindig jó, ünnepelni sok dolgot lehet, 

szerencsés az, aki családi körben ilyen szép születés-

napot ér meg. Nem a torta, az ajándék a fontos, ha-

nem azok, akikkel együtt lehetünk. Anyukánk, na-

gyikánk, dédink 1928-tól oly sok dolgot megélt, 

hogy nem győzzük történeteit, emlékeit befogadni. 

A legkisebbek is szívesen hallgatják a nehéz évekről, 

a vidám dolgokról, a vicces történetekről szóló visz-

szaemlékezéseket. 

 

 Április 27-én már kellemes kis meglepetést szerez-

tek az önkormányzat részéről érkező vendégek, cse-

rébe az ünnepelttől a régi szokásokról, esküvőkről is 

hallhattak történeteket.  

 

A szűk család szombaton ünnepelt, a három gyerek 

és családjaik körében töltötte a napot anyuka. Négy 

unoka és 4 dédunoka hatalmas virágkosárral is kife-

jezte szeretetét. Anyukám szóhasználatával élve 

„elhurcoltuk” Sárospatakra, ahol további meglepeté-

sek is érték. Ritkán megy ki az udvarból, s a gyönyö-

rű táj is megillette a születésnapost.  

 

 

 

90 év - Stumpf  Ferencné  

(született Stumpf  Mária 1928.04.27.) 
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Közbiztonsági fórum 

A Sárospataki Rendőrkapitányság munkatársai köz-

biztonsági fórumot tartottak Hercegkúton                

2018. április 16-án délelőtt a Művelődési Házban az 

érdeklődő lakosság számára.   

Az előadás során szó esett a trükkös csalásokról, 

lopásokról, a házalókról, az árubemutatók jelentette 

veszélyekről, az otthon- és lakásvédelemről, az in-

ternetes csalók módszereiről. A vagyonvédelmi elő-

adás célja az volt, hogy felhívják az idősebbek  fi-

gyelmét a bűncselekmények elkövetési módszereire 

és azok megelőzési módjaira, hogy ezzel elkerüljék 

az áldozattá válást.  

 

  

Idén új helyszínen, a Művelődési Ház udvarában 
került sor az ebek kötelező oltására 2018.04.10-én 

A Művelődési Ház nagytermében 2018.04.10-én a  
Vöröskereszt szervezésében véradás volt 

A Semmelweis Kórház mobil szűrőbusza                 
tüdőszűrési lehetőséget biztosított  2018.04.12-én  

Falugazdász fogadóóra volt  2018. április 23-án  
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A hercegkúti borászok külső szakértő bevonásával 

az idei tavaszon már második alkalommal tartottak 

megbeszélést az idei  nyári nagy rendezvényről.  Az 

érintettek részéről elhangzott, hogy a  továbblépés-

hez vonzóbb, új, „ütősebb”  programra  lenne 

szükség! A legfontosabb kérdés, az időpont meg-

választása volt.  Tolcsvai Borfesztivál  előtt vagy 

után legyen? Milyen helyszínen? Augusztus 19 he-

lyett inkább augusztus 4-én? Augusztusig átadásra 

kerül a Kőporos i pincesor, legyen-e két helyszínen 

a  Fesztivál? Lesz forrás eszközök bérlésére, meg-

bízási díjakra, fellépőkre? Tisztán és világosan kel-

lene látni milyen irányban indulunk az elkövetkező 

évekbe! Egy lehetőség- megbízni egy tapasztalt 

rendezvényszervezőt, hogy segítsen a program 

összeállításában és menedzselésében!   

 

A műhelymegbeszélésen elhangzott véleménye 

között elhangzott, hogy a Sárospataki Bornapok is 

bizonyítja hogy aki nagy koncertre akar menni azt 

a boros fesztivál nem nagyon érdekli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tematikus programok előnye hogy a meghívot-

tak és a résztvevő fellépők, versenyzők, csapatok 

fix létszámot jelentenek, mint pl. Rátkán a 

töltöttkáposzta fesztiválon, ahol a borfogyasztás 

kevésbé lényeges.  

Kitörési lehetőségként fogalmazódott meg  egy 

egyedi gasztro- fesztivál köré szervezett zenei, bo-

rászati program.  A  német nemzetiségi  bor- és 

gasztro-fesztivál  keretében kóstolót lehetne  tarta-

ni  a meghívott szervezetek által delegált, küldött 

szakácsokkal, főzőmesterekkel, csapatokkal Bács-

kából, Baranyából, Tolnából, Pest megyéből, Fejér-

ből, Szatmárból, Bánátból, a Felvidékről…. Ahol 

mindenki hoz magával egy helyi ételspecialitást és 

azt főzi meg és kínálja a rendezvény helyszínen. 

A borászok bíznak abban, hogy május végére a 

programok, finanszírozási lehetőségek körvonala-

zódnak és  az érintettek egyetértésével egy nagysza-

bású fesztivált hirdethet meg az Önkormányzat, a 

Hercegkúti Világörökség Pincesorokért Egyesület 

a helyi civil szervezetek aktív közreműködésével.  

Hercegkúti Bor és Gasztro Fesztivál 2018. augusztus 4.  
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Suli-☼tár 

 

2018. április 7-én „Gyöngyszemezgető” címmel 
tartottuk meg 5. alkalommal tavasznyitogató, iskola 
rendezvényünket. 
Ezen a szombat délelőttön a tavaszhoz kapcsolódóan 
többféle programot kínáltunk az óvodás és iskolás 
gyerekeknek. 
A Gyöngyszemezgető idén is cukorkakereséssel in-
dult. 
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 barkácsolásnál is majd minden gyerek megfordult. 
Itt léggömbből lehetett liszttel töltött figurákat készí-
teni, valamint papírból madarakat hajtogatni. 
A legnépszerűbb programokhoz, az arcfestéshez és a 
csillámtetováláshoz hosszú sorok kígyóztak egész 
délelőtt. 
A kisebbeknek az állatsimogató nyerte el leginkább a 
tetszésüket, ahol kecskével, hörcsöggel ismerkedhet-
tek. A bátrabb gyerekek idén másodszor próbálkoz-
tak a „kötéljárással” – több-kevesebb sikerrel. A ren-
dezvényünkön a különböző korú gyerekektől, felnőt-
tekig láthatóan mindenki jól érezte magát, vidám, kel-
lemes napot töltöttünk el együtt, így ezt a már hagyo-
mányos napot továbbra is szeretnénk megszervezni. 
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Minden tanévben, idén már 15. alkalommal kerül 
megrendezésre a német nemzetiségi iskolák tanu-
lói számára a versmondó verseny, melynek orszá-
gos megmérettetésére Budapesten kerül sor. Ahhoz 
azonban, hogy eljuthassanak oda diákjaink, természe-
tesen a házi versenyen is részt kell venniük. Ebben az 
évben április 6-án péntek délelőtt, az 5. órában került 
megrendezésre a helyi forduló, melyre ismét szép 
számmal, összesen 18-an jelentkeztek tanulóink. Min-
den osztályban 3-3 tanuló juthat tovább a megyei for-
dulóra. 
 
 A versmondás szempontjai ugyanazok, mint egy ma-
gyar versenyen: a szép kiejtés, a hangsúlyozás, a szö-
veghűség és az előadásmód. Ezeket a kritériumokat a 
zsűri- a tanító nénik- figyelték és értékelték. Nagyon 
nehéz volt a döntés, hiszen a diákok nagyon szépen 
adták elő a verseket.  
 
Hosszas töprengés után 12 tanuló örülhetett az ered-
ményes szereplésnek: 

1.o. Hünlich Ingrid, Szathmári Csongor Dávid, 

Demeter Dorka 

2.o. Oláh Gergő, Balla Ádám, Gaál Rozália 

3.o. Nezáczki Kata Szofi, Krucsay Aisa, Májer 

Dóra 

4.o. Füssi-Nagy Csongor, Boós Dominik, Tu-

rányi Gréta Fruzsina 

Ezek a diákok képviselhetik iskolánkat a megyei dön-

tőn április 20-án, mely Rátkán került megrendezésre. 
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Nyugodtan elmondhatjuk, hogy évek óta 

„törzsvendégek” vagyunk a rakamazi színjátszó 

versenyen, ahová az ország minden területéről érkez-

nek gyerekek, hogy meséket, történeteket, jeleneteket 

mutassanak be idegen nyelven. Ebben a tanévben 

április 13-án ,olasz, német és angol előadásokat lát-

hattunk. Nagyon színvonalas és érdekes rendezvény-

ről van szó, hiszen nem minden nap lehet látni ide-

gen nyelvű előadásokat a gyerekek bemutatásában. 

Éppen ezért, a négy év német tanulás egyfajta jutal-

maként a 4. osztályosok vehetnek részt ezen a meg-

mérettetésen. Mivel alsó tagozatban még nagyon fon-

tos szerepe van a meséknek, így legtöbbször egy is-

mert mesét adnak elő diákjaink.  

Idén egy magyar népmesét mutattunk be, természete-

sen német nyelven. Móra Ferenc: A didergő király 

című klasszikus verses meséje az örökké didergő ki-

rályról és a szeretet erejéről generációk megunhatat-

lan kedvence.  

Természetesen rengeteg próba, tanulás és gyakorlás 
előzi meg az előadásokat, melyeket nagyon szeretnek 
a gyerekek. A gyönyörű díszleteket idén is Zsuzsa 
néni, a rendkívül kreatív és ügyes takarító néni készí-
tette el, melyért „A legszebb díszlet” díját sikerült 
megkapnunk. Ezúton is köszönjük segítő munkáját, 
mellyel évről- évre hozzájárul a produkciók színvona-
lának emeléséhez. 
Tanulóink nagyon magabiztosan és ügyesen mozog-
tak a színpadon, így egy nagyon sikeres előadást tud-
hatunk magunk mögött. Egy különdíjat is kaptunk: 
Ambrus Bonifác, aki tudóst, favágót és szakácsot is 
alakított egy személyben, megkapta a „Legjobb férfi 
mellékszereplő” díját. Természetesen minden diák 
jutalomban részesült, így boldogan és elégedetten 
tértünk haza az emlékezetes nap után.  
 
Aki szeretné a mesét megtekinteni, látogassa meg 
rendezvényünket, melynek címe: 

 
Perlenfest  /Gyöngyszem-ünnep/, 
-ideje: 2018. 05.31. csütörtök 17 óra, 

-helyszíne: Művelődési Ház,  

Hercegkút 

Április 3. péntekje ismét izgalmakat tartogatott 
iskolánk tanulói számára, hiszen ezen a napon került 
megrendezésre a versmondó verseny megyei for-
dulója. 
A rátkai versenyen 12 tanuló, két kategóriában mér-
te össze tudását, a környékbeli nemzetiségi iskolák 
tanulóival. Sátoraljaújhely, Rátka, Rakamaz és Her-
cegkút évről-évre megküzd egymással, hogy mely 
iskola tanulói képviselhetik Borsod megyét az orszá-
gos versenyen, Budapesten. 
Idén is nagyon szoros volt a verseny, hiszen egy me-
gyei fordulóra mindenki alaposan felkészül. A ver-
senyt a rátkai iskolások néptánc műsora nyitotta 
meg. Ezután került sor a versek előadására, melye-
ket minden kategóriában szakavatott zsűri értékelt. 
A verseny után, amíg a zsűri meghozta a döntést, a 
diákok uzsonnát kaptak és megpihenhettek az udva-
ron a szép napsütésben.  Hosszas várakozás után 
végre megszülettek az eredmények: 
I.kategória: 
2. Helyezett : Hünlich Ingrid 1.o. 
3. helyezett: Szathmári Csongor Dávid 1.o. 
 

II. kategória: 
3. helyezett :Nezáczki Kata Szofi 3.o. 
 

Gratulálunk a nyerteseknek, büszkék vagyunk rájuk! 
Ízelítőül a vers, mellyel Hünlich Ingrid 1. osztályos 
tanulónk a 2. helyezést érte el: 
 

Heinz Erhardt: Tatü, tatü 
Die Jagd beginnt!- Tatü, tatü! 

ertönt es aus dem Horne. 
Der Jäger tutet hinten rein, 

dann kommt’s Tatü von vorne. 
 

Der Jäger nimmt zwei Gläser mit: 
am einen kann er drehen, 

dann kann er das, was weiter weg, 
ganz nah und deutlich sehen. 
Das andre Glas ist dazu da, 

den Schnaps daraus zu trinken- 
die Flasche ist im Rucksack drin 
gleich neben Brot und Schinken. 
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„Fenntarthatósági Témahét - Szemétgyűjtés”.-2018. április 27. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.773178432881400.1073741935.232717796927469&type=3
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A B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 
Rák József, Hercegkút polgármesterét a 

polgárőr mozgalom támogatásáért  
Plakett kitűntetésben részesítette.  

A díjat a Polgárőr Szövetség 
2018. április 28-án megtartott közgyűlésén  

Miskolcon adták át.  
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BABA-MAMA KLUB   
2018. ÁPRILIS 23 

 

2018. április 8.  országgyűlési 
 képviselők választása 

Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös településen és a kije-
lölt szavazókörben Hercegkút 001.számú szavazókör BORSOD–
ABAÚJ–ZEMPLÉN 05.számú egyéni választókerületi szavazás 
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok  jegyzé-
kében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópol-
gárok száma  528 fő  
Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgárok száma 430 (81.44 %),  
Érvényes szavazólapok száma 428  

Országos pártlistás szavazóköri eredmény—Hercegkút 
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok  jegyzé-
kében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópol-
gárok száma  396 fő  Szavazóként megjelent, a szavazókörben lak-
címmel rendelkező választópolgárok száma 303, Érvényes szavazó-
lapok száma 299 

Német nemzetiségi  szavazóköri eredmény—Hercegkút 
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok  jegyzé-
kében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópol-
gárok száma  132  fő , Szavazóként megjelent, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma 127, Érvényes szava-
zólapok száma 125 Német nemzetiségi listára leadott érvényes szava-
zatok száma 125 

Nótár Zoltán MISZEP 1 

Melegh Károly FKGP  1  

Zádori Péter 
TENNI AKARÁS  

MOZGALOM 
 1  

Köteles László LMP  111  

Kindrusz-Zsiros Viktória CSP  2  

Dr. Hörcsik Richárd FIDESZ-KDNP  221  

Mikola Gergely JOBBIK  88  

Zaveczki Tibor DK  3  

MOMENTUM MOZGALOM  3  

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  7  

KÖZÖS NEVEZŐ 2018  1  

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT  2  

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MA-
GYARORSZÁGÉRT PÁRT 

 17  

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

 153  

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  84  

MAGYAR MUNKÁSPÁRT  1  

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  2  

CSALÁDOK PÁRTJA  3  

LEHET MÁS A POLITIKA  25  

TENNI AKARÁS MOZGALOM  1  

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok összesen:  299  
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12. forduló, 2018.03.25.  Vasárnap   15.00  
Vilmány - Hercegkút 3:0 
Bordás Cs, Ráski P, Bányai G, Hoffmann L, Horváth T, Bordás P, Matisz Á, Szécsi M, 
Ródé Zs, Matisz P, Majoros X, 
 
13. forduló, 2018.04.01.  Vasárnap   16.00  
Hercegkút - Kovácsvágás 4:1  U-19 Hercegkút - Monok 2:5 
Bordás Cs, Ráski P, Bányai G, Hoffmann L, Ródé Zs, Götz M, Jaskó B, Bordás P, 
Szabó M, Sánta T, Ringer Z 
Gólszerzők: Hoffmann L, Sánta T, Jaskó B, Bányai G 
 
15. forduló, 2018.04.15.  Vasárnap   16.30  
Hercegkút - Bodrogolaszi 8:2  U-19 Hercegkút - Mezőzombor 2:6 
Bordás Cs, Ráski P, Bányai G, Hoffmann L, Ródé Zs, Jaskó B (Ringer Z), Tuss P, 
Szabó M, Sánta T, Karai P, Erdős M 
Gólszerzők: Hoffmann L (5), Ródé Zs (2), Jaskó B 
 
16. forduló, 2018.04.21.  Szombat   17.00  
Ricse - Hercegkút  4:3  U-19 Monok - Hercegkút 5:0 
Bordás Cs, Bordás P, Bányai G, Hoffmann L, Ringer Z, Tuss P, Ulimájer D, 
Szabó M, Sánta T, Karai P, Erdős M 
Gólszerzők: Sánta T (2), Erdős M 
 
17. forduló, 2018.04.29.  Vasárnap   17.00  
Hercegkút - Sátoraljaújhely 0:9  U-19 Hercegkút - Sátoraljaújhely     0:10 
Bordás Cs, Ráski P, Bányai G, Hoffmann L, Ringer Z, Tuss P, Szabó M, Karai P, Erdős M, 
Kiss A, Szécsi M 
 

2018. Április 27.: TrachtTag! 


