
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2018.  JÚNIUS   HÓ,  19. ÉVFOLYAM  6. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

XI. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál Gávavencsellőn 

A XI. Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválnak 
2018.  június 2-án szombaton idén Gávavencsellő 
adott otthont. A több mint egy évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező fesztivál felvonulással kezdő-
dött, melyen valamennyi fellépő kulturális hagyo-
mányőrző csoport részt vett. A B-A-Z Megyei Né-
met Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének 
tagságát alkotó német nemzetiségi önkormányzatok  
valamennyien önálló standot állítottak a fesztivál-
nak helyet adó  iskolaudvaron és itt a gasztronómiai 
utcában a nap folyamán saját ételspecialitásaikat 
kínálták.  
 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tircsi Ri-
chárd, a  Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Főosztályának főosztályvezetője, valamint Török 
Dezső, a  B-A-Z Megyei Önkormányzat elnöke. 
Ünnepi köszöntőjében a  főosztályvezetője azt 
hangsúlyozta, az idei április választáson egyedül a 
német kisebbségnek sikerült saját országgyűlési 
képviselőt juttatnia a parlamentbe. 
 
Az ünnepség szónoka Török Dezső példaértékűnek 
ítélte a megyei német nemzetiségi önkormányzatok 
együttműködését, kulturális értékek megőrzésében 
vállalt szerepét.  
Stumpf Andrásné, a B-A-Z Megyei Területi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjét az 
alábbiakban olvashatják:  
 

Tisztelt vendégek!  Grüss Gott!  
Isten hozta Önöket! Szép napot kívánok! 
Ich grüsse Sie sehr herzlich im Nahmen der Deu-
tsche Nationalitätenselbstverwaltung von Komitat 
Borsod-Abaúj-Zemplen. 
Szeretettel köszöntöm Önöket A XI. Regionális 
Német Nemzetiségi Fesztiválon Gávavencsellőn. 
Rendhagyó módon átlépve a megye határait Sza-
bolcsba jöttünk, ahol a vencsellői német nemzetiségi 
önkormányzat és települési önkormányzat ad ott-
hont rendezvényünknek. 
 
A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Területi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat kiválóan együttmű-
ködik a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetségi Egyesületével, mely-
nek oszlopos tagja a vencsellői német nemzetiségi 
önkormányzat, s felvállalták a házigazda szerepét. A 
fesztivál megyehatáron túl nyúló, érdekessége, hogy 
minden évben más nemzetiségi településen mutat-
juk meg magunkat. 
 
Megalakulásunk óta Sajószentpéteren, Károlyfalván, 
Miskolcon, Ináncson, Hercegkúton, Rátkán, Szeren-
csen, Rakamazon, Szendrőn, Sárospatakon jártunk 
már. 
Amikor önkormányzatunk elhatározta, hogy a rotá-
ció elvét követve más-más településen találkozunk 
egymással, elmondhatjuk, hogy helyesen döntöt-
tünk. 
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 Elvisszük egymáshoz a különleges sváb ételeket. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hagyományőr-

ző amatőr csoportok évről-évre előadhassák a hét-

köznapokon, szabadidejükben elsajátított német 

nemzetiségi dalokat, táncokat, verseket, színdarabo-

kat. 

Fesztiválunk programja olyan sokszínű, mint az 

ország, vagy akár egy nemzetiség kultúrája. 

Nagy öröm számomra, hogy a fellépők között  a 

legfiatalabbaktól a legidősebbekig minden korosz-

tály képviselve van. 

Nagy a vezetők, az idősebbek felelőssége, erősíte-

nünk kell identitástudatunkat, példát kell mutat-

nunk a fiataloknak, őrizzük meg hagyományainkat, 

a német nyelvet. 

Ismernünk kell a múltat, hogy megéljük a jelent. 

 

Szeretnék köszönetet mondani a házigazda Gáva-

vencsellői települési és német nemzetiségi önkor-

mányzatnak,  polgármester asszonynak, 

elnökasszonynak, szervező munkájukért, hogy he-

lyet adtak programunkhoz. Köszönöm mindazok 

munkáját, akik  biztosították a rendezvény sikeres 

lebonyolítását. 

Szeretném megköszönni Borsod – Abaúj – Zemp-

lén Megyei Közgyűlés elnökének, a 200.000,- Ft 

támogatását. Az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma 700.000,- Ft támogatását. 

Kérem, érezzék jól magukat! 

Viel Spaß! 

Stumpf Andrásné elnök 
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Partnerségi Találkozó 
Beaumont le Roger-ban 

Francia barátaink meghívásának tettünk eleget május 
elején. Több, mint három évtizedes hagyományuk 
szerint partnerségi találkozót tartottak, német és ma-
gyar partnertelepüléseik meghívottnak részvételével, 
Beaumont le Roger-ban.  
A négy nap alatt változatos programokat szerveztek 
a vendéglátó családok számunkra. 
Lehetőségünk volt Normandia több évszázados épí-
tett örökségét és természeti szépségeit megcsodálni.  
Alkalom nyílt a hétvégén a jövőbeni kapcsolatok 
tervezgetésére is. Megállapodtunk Jean-Pierre Le 
Roux polgármester úrral és a partnerségi comite  
vezetőségével arról, hogy a német-magyar ifjúsági 
csereprogram mintájára, megpróbáljuk a jövőben a 
francia-magyar kapcsolatot is kiszélesíteni.  
Az elvi megállapodás és szándék a felek részéről lét-
rejött.  
Jó okunk van feltételezni azt, hogy a diákok pozitív 
hozzáállásával megvalósítható lesz ez a tervünk is.  

    Rák József 
      polgármester 

 

Kedves hercegkútiak! 
 

Településünk egyik legfontosabb épülete, az iskola 

1928-ban épült.  

Az idén 90 éves iskolánk kerek évfordulóját szeret-

nénk méltó módon megünnepelni. Terveink szerint 

az ünnepi alkalomra meghívnánk a község minden 

lakosát, valamint hazahívnánk az elszármazottakat 

is. Szeptember elsején, szombaton, kora délután, így 

közösen ünnepelhetnénk. Lenne lehetősége minden 

jelenlegi és egykori hercegkúti diáknak a találkozás-

ra, a szép emlékek felidézésére. 

 

Bízunk abban, hogy minden hercegkúti kötődik 

annyira első iskolájához, hogy magáénak érzi ezt a 

kezdeményezést.  

 

Kérek minden Hercegkúti Hírek olvasót, hogy elő-

zetesen tájékoztassa a rokonokat, ismerősöket a 

szándékunkról.  

 

Az elkövetkezendő napokban levelet küldünk majd 

minden hercegkútinak és minden elszármazottnak, 

tájékoztatva valamennyi érintettet a szándékunkról.  

Terveink között szerepel egy kiadvány szerkesztése 

is. Itt, a Hercegkúti Hírekben előzetesen, de majd a 

meghívó levélben ismét arra kérünk minden egykori 

diákot, hogy legyen aktív részese a könyv elkészülté-

nek. Amennyiben van egy vagy több érdekes törté-

nete, szép emléke, visszaemlékezése a hercegkúti 

iskolaéveiről írja ezt le! Azonkívül kérnénk minél 

több fényképet is. Osztályképeket, csoportképeket 

az elmúlt évtizedekből. 

 

A kiadvány szerkesztői ezen anyagokat majd össze-

foglalják. Ily’ módon kaphatunk majd reményeink 

szerint egy rendkívül színes, érdekes, olvasmányos 

könyvet iskolánkról.  
 

Tehát ne felejtsék, szeptember elseje,  

szombat délután:  

A hercegkúti iskola 90 éves 

 jubileumi ünnepsége! 
 

      Rák József 

     polgármester 
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Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
május 30-án tárgyalta a  Művelődési Ház 2017. évi mun-
kájáról  szóló beszámolót és a 2018. évi munkatervet, 
melyet az alábbiakban olvashatnak:  
A hercegkúti Művelődési Ház 2017-ben is a településen 
működő közösségek kulturális és szórakoztató rendez-
vényeinek volt a helyszíne, illetve az itt élők igényei sze-
rinti szolgáltatások nyújtására volt lehetőség. 
Az Intézmény dolgozóinak létszáma az elmúlt évben is 
két fő volt. Hetei Jánosné nyugdíjba vonulása miatt nov-
ember 22-től Baumgartner Józsefné vette át a feladatait. 
A nagyobb rendezvények lebonyolításában részt vettek a 
közmunka programban foglalkoztatottak is. 
Mióta lehetőség nyílik rá, minden évben január 2-án 
emlékezünk meg az elhurcolásról. Sajnos már csak két 
túlélője van községünkben ennek a tragikus történelmi 
eseménynek. Az emlékező szentmise után az Iskola fa-
lán és az épület előtt lévő emlékhelynél róttuk le tisztele-
tünket. Ezt követően a Művelődési házban kaphattunk 
tájékoztatást Kassai Balla Krisztina az elhurcolásról ké-
szített filmjéről, illetve a jelenlévők megtekinthették a 
Rátkai Német Nemzetiségi Önkormányzat kiállítását, 
amellyel szintén a Málenkij robotra hurcoltak emléke 
előtt tisztelegtek. 
Ugyancsak minden évben január 12-én emlékezünk 
meg a Don-kanyarban történt tragikus eseményekről is, 
amely a II. világháború legnagyobb magyar veszteséggel 
járó csatája volt. Polgármester Úr emlékező szavaival, a 
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület énekkarának köz-
reműködésével és a kegyelet virágaival tisztelegtünk a 
hősök előtt.  
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 24-én 
az Általános Iskola által szervezett versmondó versenyre 
került sor a Művelődési Házban. A színvonalas verseny 
több kategóriában zajlott, amelyen zsűritagként vettem 
részt. 
Február 10-én ismét sor került a Sváb bálra, amely iránt 
évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés. A rendezvény-
nek már hagyományosan a sárospataki Árpád Vezér 
Gimnázium ad helyet a hercegkúti Önkormányzat, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a civil szerveze-
tek közös szervezésében.   
Február 13-án, ill. 20-án a borászok tartottak megbe-
szélést és hallgattak előadást az egyszerűsített adó raktá-
rakról. 
Február 17-én vándorkiállítás bemutatására került sor a 
Művelődési Házban. A Tokajhegyaljai svábok kényszer-
munkán a Szovjetunióban címmel összeállított kiállítás a 
Zempléni Német Iskolaegylet segítségével jött létre. A 
kiállítás révén a történelmi esemény mélyebb megisme-
résére, interaktív feldolgozására is lehetőség nyílt az  

Iskola tanulói számára egy rendhagyó történelemóra kere-
tében. 
2017. február 23-án, Hercegkúton került megrendezésre 
a GULÁG-GUPVI Emlékév országos záróeseménye.  
Hercegkút közössége számára megtisztelő, hogy helyszíne 
lehetett a meghosszabbított emlékév zárórendezvényének. 
A felemelő ünnepség során a felszólalók kiemelték Her-
cegkút szerepét a tragikus történelmi eseményekre való 
méltó emlékezésben: /emléktábla, emlékmű, dokumen-
tumfilmek, könyvek/. 
24-én az Iskola farsangi mulatságát tartotta a Művelődési 
Házban. 
Február 25-én, a Hercegkúton működött zenekarok kö-
zös szervezésében tartottunk egy hangulatos estét, felidéz-
ve a régi szép időket. A nosztalgia jegyében zajlott esemé-
nyen sok érdeklődő vett részt. Fellépett a Fáziskésés, a 
Boris&The Bacons, a Kellers Jungend, a Hercegkúti 
Öregfiúk, a Dorf és a Pentagon zenekar. 
27-én a Nyugdíjas Klub tagjainak részvételével került sor 
a hagyományos farsangi fánk sütésre és mulatságra.   
 
Március 3-án Polgárvédelmi tennivalókról tartottak meg-
beszélést a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai 
A Nyugdíjas Klub tagjai havonta tartanak különböző té-
mákban programokat a Művelődési Házban, amelyek egy 
része szórakozási lehetőség, közösségépítő program, más-
részt a különböző szervezetek, egyesületek, intézmények 
rendezvényeinek segítése, támogatása céljából szerveződ-
nek. Március 13-ai összejövetelükön régi videóelvételeket 
nézhettek meg, amelyek segítségével felidéződnek a több 
évtizede lezajlott rendezvények, események. 
Március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon az eddigiektől 
eltérően nem ünnepségre hívtuk az intézmények női dol-
gozóit, hanem koncertjeggyel kedveskedtünk a lányoknak, 
asszonyoknak. 
Április 1-én este a szentmise után a Hercegkúti Római 
Katolikus templomban az I. Sárospataki Kórusfesztivál 
keretében a Művelődés Háza Kamarakórusa adott koncer-
tet. Az előadás után a Művelődési Házban egy kötetlen 
beszélgetésen láttuk vendégül a kórus tagjait. A fesztiválon 
Hercegkútról a Klang Singkapelle vett részt. 
Április 2-án véradásra került sor, 3-án a falugazdász tar-
tott fogadóórát a kistermelők részére.  
Április 10-én a Sárospataki Rendőrkapitányság munkatár-
sai tartottak előadást, melynek célja a betöréses, besurra-
násos lopások megelőzése. A szakemberek hasznos taná-
csokkal látták el az érdeklődőket értékeik védelme érdeké-
ben. 
Május 2-án véradást szervezett a Vöröskereszt sárospata-
ki szervezete a Művelődési Házban. 
 

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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Július egyik legfontosabb programja a X. Regionális Né-
met Nemzetiségi Fesztivál volt, amelyet 22-én, Sárospa-
takon rendeztek meg. Ezen a fesztiválon Hercegkutat a 
két kórus és a Heimat néptánccsoport képviselte. A hét-
vége további részében a Pusztavámi énekkar volt a ven-
dégünk, akik megismerkedhettek településünk nevezetes-
ségeivel. Gazdag programmal vártuk őket, amelyek során 
a megnézhették a templomot, az óvodát, a tájházat, a 
pincesorokat, a kálváriát. 
Július 29-én már 8. alkalommal került megrendezésre a 
Kiss János emléktorna öt csapat részvételével. Minden 
évben több, futballt szerető csapat méri össze erejét ezen 
az alkalmon, emlékezve a sportért sokat dolgozó Kiss 
Jánosra. 
Augusztusban számos rendezvény volt községünkben. 2-
án vette kezdetét a Magyarok kenyere búzagyűjtő nap, 
amelynek a Gombos-hegyi Pincesor volt a helyszíne. A 
program során a Kárpát-medence magyarlakta területei-
ről búzát gyűjtenek az adományozóktól, amelynek egy 
részét liszt, más részét kenyér formájában juttatják el a 
rászorulókhoz. A rendezvényre lovasszekérrel érkező 
búzaadományt MészárosFerenc atya áldotta meg, majd 
Fekete Csilla énekelt, Rák Eszter és Stumpf Soma nép-
táncot adtak elő. 
A Magyar Cserkészszövetség tagjai közül kb. 250-en 
Hercegkúton töltötték a nyár egy részét a II. Cserkész 
Kerületi Nagy Táborban, amelynek során helyi fiatalok is 
meglátogatták a cserkészek programjait. 
 
Augusztus 12-én került sor a X. Hercegkúti Nyitott 
Pincék Napjára. Ezen a programon a helyi csoportok 
fellépésén kívül a Zempléni Fesztivál programja kereté-
ben a Zsámbéki Lochberg Tánccsoport és a 
Schwowischi Buam Sramlizenekar műsorát nézhették 
meg az érdeklődők. A program keretében mutatták be a 
„partnerségi pálinkát” amelyet az Ausztriából érkezett 
Christian Krappel hozott el. A pálinka alapanyagait 5 
évvel ezelőtt gyűjtötte a partnertelepüléseken. 

Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat 
köszöntötték a gyerekek. Az óvodások és az iskola tanu-
lói egyaránt színvonalas műsorral, versekkel, dalokkal, 
jelenetekkel tették emlékezetessé szüleik számára ezt a 
szép napot. Ezeken a műsorokon a hangosításon és a 
helyszín biztosításán kívül gyakran segítek egy-egy dal 
zenei kíséretével hangulatosabbá tenni az előadást.  
Május 19-én került sor a Művelődési Házban Matisz 
Gyuláné Éva óvónő nyugdíjas búcsúztatására. A legki-
sebbek között eltöltött negyven év után megérdemelt 
pihenését kezdhette meg, amelyet egy kellemes, együtt 
töltött estével ünnepeltünk meg. 
27-én a már hagyományos gyermeknapi rendezvényre 
került sor, ahol sok érdeklődő gyermek és szülő vett 
részt. Programok sokasága várta a gyerekeket: kézműves 
foglalkozások, arcfestés, sportversenyek, lövészet, tűzol-
tósági bemutató, cukorágyú, ugráló vár, pizza, tejfölös 
lángos, innivaló. Mindenki megtalálhatta az érdeklődésé-
nek megfelelő programot. 
29-én a Hősök vasárnapján is már évek óta megemléke-
zünk a háborúkban elesett katonákról. Ezen a napon is a 
temetőben található kereszt előtt gyülekeztek az emléke-
zők. Köztük volt az ózdi Szent Kereszt Plébánia Jubiláte 
kórusa is, valamint a Fűzéri Hadtörténeti Egyesület ha-
gyományőrzői. Ugyanezen a napon került sor a Szent 
Orbán Zarándoklat hercegkúti állomására is. A kálvária 
tetején álló kápolna előtt tartott ünnepséget előadásukkal 
tisztelték meg az ózdi vendégek is.   
Egyre többször kerül sor arra, hogy az óvoda és az iskola 
ünnepségeit, programjait a Művelődési Házban tartja. 
Akár a rossz idő, vagy a helyhiány miatt kerül erre sor, 
méltó helyszínt tudunk számukra biztosítani. Az ünnep-
ségek technikai igényeinek biztosítását, hangosítását, a 
megfelelő berendezést, a díszletek kiegészítését igyek-
szünk igényeik szerint biztosítani.  
Júniusban mind a nagycsoportosok ballagását, mind az 
iskola évzáróját és ballagási ünnepségét is itt tartották. A 
gyerekek, a szülők és az érdeklődők megfelelő körülmé-
nyek között ünnepelhetik meg ezeket az évről-évre is-
métlődő alkalmakat. 
Június 4-én a lengyelországi Rymanow-ba utazott egy 
delegáció a „Dialog” fesztiválra a 2012 óta tartó együtt-
működés jegyében. A Freundschaft Vegyeskórus Egye-
sület kapott meghívást erre a fesztiválra, illetve Rák Esz-
ter és Stumpf Soma, akik magyar táncokkal léptek fel a 
Dialog Kultur program keretében. 
Június 10-én a II. Vámosújfalui Nemzetiségi Dalköri 
találkozón vett részt a Freundschaft Vegyeskórus.  
Érdekességként említem meg, hogy egyre több alkalom-
mal ad helyet a Művelődési Ház osztálytalálkozóknak, 
ahol régen nem látott, egykori osztálytársaikkal találkoz-
hatnak az egyes korosztályok képviselői. Nagyon jó kez-
deményezés, amely erősíti a közösséghez tartozás élmé-
nyét. Így történt ez június 10-én is, amikor az 1967-ben 
végzett diákok ünnepelték 50 éves találkozójukat. 
 

POLGÁRMESTEREK BORÁNAK ÁTADÁSA 
2018. JÚNIUS 2. 

A Polgármesterek Bora átadása hagyományosan a 

 Tokaji Bornapok nyitórendezvénye  
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12-én a Farkas Ferenc Művészeti iskola hercegkúti nö-
vendékeinek karácsonyi hangversenyét hallgathatták meg 
a szülők és érdeklődők. 
13-án a Vöröskereszt véradásra várta az embereket a Mű-
velődési Házba. 
16-án, szombaton este Tokaj Város Vegyes kara adott 
adventi koncertet a templomban. Az előadás után megte-
kintették a Málenkíj robot emlékművet, majd a Művelő-
dési Házban a Freundschaft Vegyeskórus tagjai egy sze-
rény vendéglátással fogadták a fellépő együttes tagjait. 
19-én karácsonyi játszóház és bazár várta az érdeklődő-
ket, ahol az iskola tanulói a pedagógusok segítségével 
készíthettek karácsonyi díszeket, apró ajándéktárgyakat 
23-án közös karácsonyi kántálással köszöntöttük az év 
talán legszebb ünnepét. Ezen az évzáró alkalmon egyre 
többen vesznek részt, a közös éneklés, a sült gesztenye 
forralt bor és tea gondoskodik a karácsonyi hangulatról. 
 
Könyvtár 
A könyvtár működtetéséhez a sárospataki Zrínyi Ilona 
Városi könyvtár dolgozói nyújtanak szakmai segítséget. 
Sajnos olvasó egyre kevesebb van, inkább csak a gyere-
keknek tudunk egy-egyrendezvényt szervezni illetve ezek 
segítségével is olvasásra buzdítani. A könyvtári együttmű-
ködés keretében évente négy alkalommal van lehetősé-
günk központi finanszírozású rendezvény szervezésére. 
2017-ben a Nyugdíjas találkozón szerepelt nótaénekes 
fellépését, író olvasó találkozót, illetve két kézműves fog-
lalkozás megtartását biztosították ebből a keretből.  
Rendezvényterv 2018 
Január:  

Megemlékezés az elhurcolásról, a doni áldozatokról 
A Polgárőr és Tűzoltó Egyesület évértékelő rendezvé-
nye       
Nyugdíjas Klub rendezvénye 
Baba-mama klub 
Szavalóverseny 

Február:  
    Farsangi mulatságok , Sváb bál 
Március:  
     A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Német Nemzetiségi  
     Önkormányzatok közgyűlése 
Április:    
     Tájékoztató a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi  
    Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft szolgáltatásairól 
     Véradás 
     Falugazdász fogadóóra 
     Közbiztonsági fórum 
     II. Sárospataki Kórustalálkozó hercegkúti programja 
     Baba-Mama klub 
Május:  
     Anyák napja 
     Néptáncbemutató 
     Hősök vasárnapja 
     Szent Orbán zarándoklat  
     Perlenfest              

Augusztus 25-én ünnepeltük a Tokaji borvidék világ-
örökségi terület 15 éves jubileumát Hercegkúton a Gom-
bos-hegyi pincesornál. Az ünnepi köszöntők után előadá-
sokat hallhattunk Demeter Ervin kormánymegbízottól, 
Dr. Tardy Jánostól, a Világörökségi Nemzeti Bizottság 
volt alelnökétől, Szepsy István borosgazdától, majd a nyi-
tott pincékben folytatódott a program kerekasztal beszél-
getésekkel. 
A nyári vakáció idején, amikor elvileg több szabadidővel 
rendelkeznek a gyerekek, fiatalok, folyamatosan lehetőség 
van pingpongozásra, asztali focira. Több alkalommal ke-
rült sor közös filmnézésre is, és népszerű a közösségi 
meccsnézés, amikor elsősorban a fiúk együtt nézik a fon-
tosabb mérkőzéseket. 
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján került sor a 
felújított templom megszentelésére. A meghívottak és a 
megjelent hívők előtt Ficzek László c. prépost, főszékes-
egyházi kanonok megszentelte a templomot és a felújított 
konyhát. Az ünnepi alkalmon részt vett a lengyel testvér-
település, Rimanow kórusa, a szatmári Szaniszló község 
küldöttsége, illetve a szintén határon túli Erdőd sváb za-
rándokcsoportja is.  
A Művelődési Házban fogadáson vettek részt az anyagi 
támogatásokban és a munkálatokban résztvevők képvise-
lői, ahol a templomot és Hercegkutat ábrázoló festmé-
nyek átadására is sor került. 
Következő fontos esemény a minden évben november-
ben megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó. Erre az 
alkalomra november 10-én került sor. Az idősebb kor-
osztály ezen a napon együtt tölt egy délutánt, amit mindig 
igyekszünk érdekes, vonzó tartalommal megtölteni. A 
köszöntők elhangzása után tájékoztatást kaptak a Polgár-
mester Úrtól a településen zajló aktuális tennivalókról.  
Gyönyörködhettek a gyerekek verses dalos előadásában, 
finom estebéden láttuk vendégül a résztvevőket. De a 
programok még ezután sem fejeződtek be. A közelgő 
Márton napi lámpás felvonuláson résztvevő óvodások 
bevonultak a Művelődési Házba is, hogy mindenki meg-
csodálhassa a szép lámpásaikat és gyönyörködhessenek 
énekükben. Ezt követően Újvári Marika nótaénekes elő-
adásában hallhattak vidám dalokat, majd harmónikaszó 
mellett közös éneklés következett. Reméljük, hogy min-
den résztvevő számára emlékezetes esemény minden év-
ben a nyugdíjas találkozó. 
November 13-án a már hagyományosnak tekinthető 
Márton napi délutánra került sor az iskolás és óvodás 
gyerekek részvételével.  
Új kezdeményezésként november 27-én a Művelődési 
Házban került sor első alkalommal a Baba-mama klubra, 
ahol a kötetlen beszélgetéseken kívül pszichológiai taná-
csokat is kaphattak az érdeklődő kismamák. 
Az év utolsó hónapjában, decemberben is volt sok érde-
kes program: 6-án, Miklós napon a Mikulás látogatta meg 
a legkisebbeket, akiknek sok édességet ajándékot adott át.  
December 11-én a nyugdíjas klub tagjai készítettek aján-
dékot az iskolás gyerekeknek karácsonyra.  
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Június:    
          Óvodai ballagás 
          Író-olvasó találkozó /Nyulász Péter/ 
          Iskolai évzáró és ballagás 
          Gyermek-és Ifjúsági nap 
Július:   
           Kiss János emléktorna 
Augusztus:  
          Hercegkúti Bor és Gasztro Fesztivál 
          Zempléni Fesztivál 
Szeptember:  
       Ünnepség az Általános Iskola fennállásának 90.                                  
       évfordulója alkalmából 
Október:    
         Szüretvégi mulatság 
November:  
         Nyugdíjas találkozó 
         Márton-nap 
 December:  
        Mikulásjárás 
        Játszóház                  
        Egyesületek, civil szervezetek évzáró rendezvényei 
        Karácsonyi koncert 
       Kántálás 
Hercegkút, 2018. május 24. 
    Joósz Antalműv.ház vezető 
 
Júniusi képviselő-testületi ülésről 
2018. június 21-én megtartott ülésén Hercegkút Község 
Önkormányzat képviselő-testülete a  TOP-4.1.1-15-BO1
-2016-00057 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Hercegkút és Makkoshotyka településen” beruházás  
kivitelezőjének kiválasztásról döntött:  

 

ÚRNAPI KÖRMENET OLTÁRAI - 2018. JÚNIUS 3.  

A képviselő-testület úgy határozott, TOP-4.1.1-15-BO1-
2016-00057 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Her-
cegkút és Makkoshotyka településen” projekt Hercegkút, 
Kossuth u. 5/2. (Hrsz: 77) szám alatt megvalósuló kivite-
lezési munkáira közbeszerzésnek nem minősülő beszerzé-
si eljárásához kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján 
nyertes ajánlattevőként az  Industria 2000 Kft (3961 Vaj-
dácska, Fõ út 77. Farkas Zsolt ügyvezető 
industria2000kft@gmail.com)  ajánlattevőt hirdeti ki. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Rák József  polgármes-
tert, hogy a Industria 2000 Kft -vel nettó 17.176.209,- Ft 
+ 4.637.576,-Ft áfa, összesen bruttó 21.813.785,-Ft válla-
lási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.  
 
Ezen az ülésen döntött a képviselő-testület szolgáltatási 
szerződés megkötésről az augusztus rendezvény megszer-
vezésre. Rák József polgármester hangsúlyozta, hogy a 
helyi borászokkal, civil szervezetekkel több alkalommal 
volt egyeztetés az idei nyári nagy rendezvény  szervezésé-
ről. Idén első alkalommal külső szolgáltató bevonására is 
sor kerülne Vajtó László személyében, aki országos ta-
pasztalatokkal rendelkezik fesztiválszervezésben.  
 
Az ajánlata tartalmazza a plakátok készítését, reklámot 
több nyelven,  fellépőket, színpadot, hangosítást, rendez-
vény biztosítását. A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a szolgáltató tételes árajánlata alapján a Média a Bel-
városért Egyesületet (képviseli: Vajtó László, 3508 Mis-
kolc, Május 1. telep 3-5.) bízza meg a 2018. augusztus 4. 
napon Hercegkúton megrendezésre kerülő 
KELLERFEST (Sváb ételek mustrája és Borfesztivál)
megrendezésével.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 

mailto:industria2000kft@gmail.com
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Június 7-én Nyúlász Péter  íróval találkozhattak a  

kisdiákok  a  Művelődési Ház  
könyvtári programja keretében 

Író-olvasó találkozó  LAKOSSÁGI FÓRUM A  
TELEPÜLÉSI  

ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL 
Hercegkút  Község Önkormányzata a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
alapján a Településképi Arculati Kézikönyvének és az 
új településképi rendeletének készítését elvégezte. 
A  fenti dokumentum jóváhagyása előtt a teljes körű 
nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkor-
mányzat lakossági fórumot tartott 2018. június 21-én.  
A fórum keretében Rák József polgármester tájékoz-
tatást adott a szabályozás szükségességéről, Németh 
Sándor településtervező építész az elkészült Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvet mutatta be.  
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Suli-☼tár 

„Ballag már a vén diák….” 
Itt a nyár! Véget ért a tanév. Iskolánk negyedikes ta-
nulói számára nemcsak a tanév ért véget. Elérkezett 
az idő, hogy elballagjanak, elbúcsúzzanak iskolánktól, 
tanítóiktól, társaiktól. Június 15-én tartottuk ballagási 
ünnepségünket. Megható perceknek lehettünk tanúi, 
amikor a búcsúzó diákok dalokkal, versekkel köszön-
tek el életük első iskolájától.  Az itt töltött évek emlé-
keiről beszélt ünnepi köszöntőjében iskolánk igazga-
tója, aki egyben a negyedikesek osztályfőnöke is volt:  
„Kedves negyedikesek! 
A ballagási ünnepségeinkben éppen az a szép, hogy 
minden évben ugyanaz, de mégis más, mert az ünnep-
ség főszereplői évről évre változnak. Igen, kedves bal-
lagó diákjaink, Ti vagytok a főszereplői ennek a nap-
nak, értetek szólalt meg ma utoljára az iskola csengő-
je. A mai nap igen fontos számotokra. Ez a ti napo-
tok, az elválás napja.  Lezárul életetek egy szakasza, és 
egy új, reményekkel teli kezdődik.  Nehéz Tőletek 
elválni, hiszen mellettem lettetek kis elsősökből ko-
moly negyedikesek. Egy kicsit talán Ti is szomorúak 
vagytok, hogy el kell hagyni megszokott, megszeretett 
iskolátokat, tanítóitokat, barátaitokat. Arra kérlek ben-
neteket, hogy első iskolátok emlékeit őrizzétek meg 
magatokban, raktározzátok el, mint azt a sok ismere-
tet, tudást, amire a négy év alatt szert tettetek. Mi is 
megígérjük, itt maradó diákok és tanárok, hogy szere-
tettel fogunk rátok gondolni és hiányozni fogtok in-
nen. Mások lépnek a helyetekbe, azután majd jövőre 
ők is elballagnak, mert ez az élet rendje.  
Remélem, boldogan fogtok emlékezni az itt eltöltött 
évekre, kirándulásokra, táborokra, közös játékokra, 
barátokra!Ne feledkezzetek meg a hercegkúti iskolá-
ról, és azokról sem, akik lelkiismeretes munkájukkal, 
szeretetükkel, eljuttattak idáig titeket, s átsegítettek 
sok-sok nehézségen.  

 Jó dolog, hogy ötödik osztályban is együtt marad-
tok, ahová már nagy, felső tagozatosként fogtok 
járni. Búcsúztok tehát, s a búcsúzás mindig szomor-
kás. De vigasztaljon benneteket, hogy egy új iskola, 
új barátokkal, lehetőségekkel vár titeket.  Kívánom, 
hogy legyetek továbbra is szorgalmasak, váljatok 
sikeres, boldog felnőttekké! 
Herakleitosz szavaival búcsúzok tőletek: 
„Mindennap megszűnik valami, 
Amiért az ember szomorkodik, 
De mindennap születik valami, 
Amiért érdemes élni és küzdeni” 
Kedves itt maradó gyerekek! 
Sok szeretettel köszöntelek Titeket is ezen a derűs 
júniusi napon, amelyen azért gyűltünk össze, a diák-
ság nem kis örömére, hogy ezt a tanévet elbúcsúz-
tassuk. Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási 
évet, természetesen számvetést is végzünk. Én úgy 
érzem, elégedettek lehetünk, hiszen sokat tanultunk, 
teljesítettünk, eredményes tanévet zártunk. A tanév 
során múzeumban, könyvtárban, színházban vol-
tunk, kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat, ren-
dezvényeket és ünnepségeket szerveztünk. Legtöbb 
iskolai programunknak a Művelődési Ház biztosított 
megfelelő teret, igyekeztünk minden közösségi 
programra bevonni iskolánk tanulóit, a szülőket, 
hozzátartozókat.  
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Közel tíz hónapja, hogy 11 új kis diák lépett be a 
tudás kapuján iskolánkba, és mára már olvasni, írni, 
számolni és ügyesen gondolkodni tudó tanulóvá 
váltak. Már biztosan izgatottan várják már az első 
bizonyítványosztást, ők még ebben az évben szöve-
ges értékelést kapnak. Mindannyian nagyon szépen 
teljesítettek, kívánom, hogy a további bizonyítvá-
nyuk is ilyen eredményes legyen. A 2-4 osztályosok 
közül 10 diák ért el kitűnő eredményt, több tan-
tárgyból külön dicséretben is részesülve. 
 

Oklevelet és jutalomkönyvet vehetnek át kitűnő ta-
nulmányi munkájáért: 
2.osztályból: Gál Hermina, Gaál Rozália, 
Kerchner Milán, Sajószegi Tamás, 
3.osztályból:Májer Dóra, Sütő Loréna, Nezáczi 
Kata, Thúróczy Kitti  4.osztályból:Szabó Anna 
Sára, Füssi- Nagy Csongor. 
Gratulálunk a kitűnő tanulmányi munkájukhoz, to-
vábbi szép sikereket kívánunk! 
Iskolánk csak úgy működik eredményesen, ha belső 
és külső támogatók is segítik munkánkat. Nagyon 
fontosak számunkra a szülők, akik az iskolai rendez-
vényeinket segítik. Fontos számunkra az önkor-
mányzat erkölcsi és anyagi támogatása, mely egy 
biztos bázist, hátteret nyújt számunkra. Köszönjük a 
támogatásukat! 
 
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak a rendezvényeink és tanulmányi versenyeink 
támogatását. Köszönet a fenntartónknak, a Sárospa-
taki Tankerületi Központnak a szakmai segítségért 
és az anyagi támogatásáért. 
 
Kedves Gyerekek! Kívánom, hogy tartalmasan, vi-
dám hangulatban teljék a nyári szünet, vigyázzatok 
magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mind-
annyian együtt köszönthessük az új tanévet!  Ezek-
kel a gondolatokkal a 2017-2018-as tanévet lezárom! 
„Örvendezzünk hát mindnyájan, 
hogy szünidő, újra nyár van! 
Aki elfáradt, pihenjen, 
kinek mennie kell, menjen, 
szívében ne legyen tüske, 
iskolánkra legyen büszke! 
Ha jó volt a bizonyítvány, 
ujjongj, s ha egy kicsit hitvány, 
ne csüggedj el, nézz előre, 
bizonyítsd be majd jövőre, 
hogy többet érsz! De most vége, 
itt a vakáció végre!” 
 

Június 18-22. között a Gyöngyszem Német Nem-
zetiségi Általános Iskola részt vett az „Iskolai Kö-
zösségi Program megvalósítása a Sárospataki 
Tankerületi Központ iskoláiban” elnevezésű 
pályázatban (EFOP-3.3.5-17-2017-00018). Ti-
zenöten vettek részt a napközis programon az el-
sős, másodikos és negyedikes gyerekek közül. Na-
gyon érdekes és hasznos elfoglaltságot nyújtott a 
hét, mely két pedagógus vezetésével valósult meg. 
A gyerekeknek lehetősége volt kipróbálni magukat 
sport- és drámafoglalkozásokon is. A közösségi 
program témája a nemzeti és kulturális identitás, 
hagyományőrzés és az anyanyelvápolás volt. 
A program során a gyermekek közelebb kerültek 
az őshonos háziállatokhoz, illetve a paraszti állat-
tartáshoz. Népi mozgásos játékok, hagyományőrző 
kézműveskedés, állatkerti kirándulás várt a résztve-
vőkre. A közös játék, mozgás, alkotás során a 
résztvevők közösségi kompetenciái fejlődtek, meg-
tapasztalhatták az egymás segítésében, támogatásá-
ban rejlő örömet. A program során alkalmazott 
játék- és drámapedagógiai módszerek tartalma, a 
felidézett irodalmi és zenei-táncos műveltség érde-
mi élményeken keresztül formálta a kulturális iden-
titást.                                             tanítók 
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Kedves gyerekek! Kedves Szülők!  
Kedves kis Ballagók! 
Nagycsoportosok vagytok, iskolába készültök! Na-
gyon gyorsan elszaladt ez a három, illetve négy év, 
amit itt töltöttetek nálunk. Soha nem felejtem el azt a 
napot, amikor először jöttetek óvodába. Volt, aki az 
első pillanattól úgy viselkedett, mintha világéletében 
óvodába járt volna, volt, aki lassan, óvatosan fedezte 
fel előbb a csoportszobát, majd az udvart, volt, aki 
egész nap az óvónéni ölében akart ülni, s bizony volt 
olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukájába. Ölel-
gettük, vigasztalgattuk a sírókat, biztattuk a félénke-
ket, s közben arra gondoltunk, milyen nagy büszke-
ség számunkra, hogy ezek a családok a legféltettebb 
kincseiket, gyermekeiket ránk bízták. 
Valóságos csoda volt látni, ahogy nőttetek, egyre ön-
állóbbak lettetek, saját vicceket találtatok ki, bűbájos 
történeteket meséltetek nekünk, s egyszer csak azon 
kaptuk magunkat, hogy már ki is nőttétek az óvodát, 
s iskolába készültök. 
Ahogy mondani szokás, az egyik szemem sír, a másik 
nevet. Sír, hiszen nagyon fáj a búcsú, nagyon fogtok 
hiányozni nekünk, de nevet is, mert tudom, hogy 
mennyire jól fogjátok magatokat érezni az iskolában 
és rengeteg fontos dolgot tanultok majd. 

BALLAGTAK A NAGYOK…. 

Kedves Szülők! 
A mai nappal nemcsak gyermekeitek életében, de 
a sajátotokban is lezárul egy fejezet: véget érnek, 
habár nem mindenkinél az ovis szülői évek. Bí-
zom benne, hogy olyan szeretettel idézitek majd 
vissza ezt az időszakot, mint mi az óvoda dolgo-
zói. 
Köszönöm nektek a sok segítséget, megerősítést 
és az azonos célért végzett együttműködést. 
Shakespeare szavaival búcsúzom: „Az emlékezés-
hez nem emlék, hanem szeretet kell, mert akit 
szeretünk, azt nem felejtjük el.” 
 
Akiktől búcsúztunk: 
 

Bartusz Ármin 
Bujdosó Gábor 
Egeresi Máté Gábor 
Götz Róza Eliza 
Hetei Nathanael 
Jaskó Ákos 
Krucsay Leila 
Nagy Kitti 
Nagy Márk 

Göttliné Hutka Ágnes 
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Egy borongós júniusi napon, 7-én, útravalóval gaz-
dagon megpakolt hátizsákkal, kiscsoportos gyerme-
keket kísérő szülőkkel indultunk el a Nyíregyházi 
Vadasparkba. A nagy utazás már napokkal korábban 
beszédtéma volt, mindkét csoportban. Néhányan 
elmesélték korábbi emlékeiket, mások elmondták, 
hogy bizony ők még sosem jártak ott.  
 

Izgatottan és várakozással telve léptek be a picik a 
nagykapun. Az állatkertbe látogatás mindig nagy 
élményt jelent a gyerekek számára. Nehéz lenne fel-
sorolni, hány fajta állattal találkoztunk: zsiráf, orosz-
lán, orrszarvú, zebra, tigris, színesebbnél színesebb 
tollú madarak, halak, fókák… 
 

Mivel az időjárás is kegyes volt közben hozzánk, 
séta közben megpihentünk, és fagyiztunk a gyere-
kekkel. Délben kijöttünk a buszhoz és megettük a 
kirándulásra magunkkal hozott finomságokat. A 
délután folyamán jutott idő a játszótér izgalmas játé-
kainak felfedezésére is. A gyermekek csúszdáztak, 
kipróbálták a köteles átcsúszást, a mászófalat, egy-
szóval mindent, amit csak lehetett. Hazafelé aztán 
elcsendesedett a busz: a sok-sok élménytől kifárad-
va, pihengetve, ki-ki szépet álmodva ülte végig az 
utat. Nagyon jó nap volt, legalábbis a jókedv és az 
élménybeszámolók mind ezt mutatták.  

 

Óvónők 

HERCEGKÚTI GYERMEKNAP  
2018. JÚNIUS 16. Óvodai kirándulás 

Gazdag programkínálattal várta a helyi önkormányzat és a civil szerveze-
tek a hercegkúti gyermeknap résztvevőit. Ugráló vár, trambulin, kézműves 
foglalkozások mellett lövészetre, rendőr és tűzoltóautó bemutatóra is sor  

került. A konyha dolgozói pizzával és kakaóscsigával  készültek. 
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MEGTALÁLTUK  
TOKAJ-HEGYALJA HŐSEIT! 

 

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.  ke-

retein belül működő Világörökségi Gondnokság 

szelfipályázatot hirdetett Tokaj-hegyaljai fiatalok 

számára, azzal a céllal, hogy megismertesse a jövő 

generációjával Tokaj-Hegyalja világörökségi értékeit. 

Kiemelt célunk a Tokaji borvidék kulturális értékei-

nek megóvása és továbbadása a fiatalok számára, 

ezért a mai trendeknek megfelelően szelfiversennyel 

népszerűsítettük azt, elérve, hogy a fiatalok 

utánézzenek, olvassanak arról mit jelent a világörök-

ség, milyen értékekkel rendelkezik Tokaj-Hegyalja. 

VILÁGÖRÖKSÉGI SZELFIPÁLYÁZAT 

Az Instagram felületén olyan szelfikép feltöltése volt 

a feladat, ahol a készítő vagy készítők „önarcképén” 

túl világörökségi értéket is bemutat az alkotás. A 

@tokajwineregion; #tokajheroes hastagek használa-

tával lehetett pályázni. A fotók lehetséges témakörei 

Toka-Hegyaljához kapcsolódó tájak és jellegzetessé-

geik (motívumok, népszokások, tájegységek stb-

.), hagyományos közösségi értékek (házasság, család, 

vallás, hagyományok stb.), épített örökség 

(kastélyok, várak, ódon lakóépületek, templomok 

stb.) voltak. 

 

A beérkezett munkák közül a 10 legjobbnak ítélt 

alkotás a Jó éjszakát Mád! fesztiválon egy díjátadó 

keretén belül került kiállításra. A kiválasztás legfon-

tosabb szempontja az egyedi ötlet, kreativitás, minő-

ségi megjelenítés, jól látható Tokaj-Hegyaljai világ-

örökségi érték bemutatása volt.  

 

A játék fődíját idén Bódisz Ábel nyerte, aki a vilá-

gon egyedülálló hercegkúti világörökségi pincesort 

választotta helyszínéül, így alkotása egy 720p kame-

rás és GPS-es drónnal lett jutalmazva.  
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A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. által 

kiírt világörökségi szelfipályázat első díját Ábel fiunk 

nyerte el, amelynek átadása a Jó éjszakát Mád! elne-

vezésű program keretében zajlott le.  
 

A kép témaválasztása különösen fontos számukra, 

hiszen személyesen is kötődünk a helyszínhez. A 

hercegkúti pincesor az egyik legkedvesebb helyünk, 

ahová mindig szívesen látogatunk el feltöltődni. 

Még mielőtt bárki tréfára venné a dolgot, nem a bor 

miatt, hanem ott érint meg bennünket a környezet 

szépsége, az az örökség, amelyet a helyiek a szívük-

ben, a mindennapjaikban hordoznak, a hely csendje.  
 

És nem tudjuk feledni azt sem, hogy mindezt szere-

tett apósom, feleségem édesapja, a szépemlékű Haj-

nal Barna szerettette meg velünk. 

Bódisz Attila 

A második helyezett Koroknai Edit lett, aki kutyájá-

val a dűlőben készített képet, háttérben a csodálatos 

borvidéki tájjal. Váradi Zsolt harmadik helyezettként 

a Bodrog partját választotta témának. 

 

Segítséget nyújtott a fiataloknak a Tokaji borvidék 

megismerésében a Világörökségi Gondnokság web-

oldala, a  www.tokajivilagorokseg.hu. Az oldal célja 

egy komplex tudástár-értéktár megalkotása, amely 

tartalmazza a Tokaji borvidék területén található, 

védeni és megőrizni kívánt épített, természeti és kul-

turális értékek bázisát.  

 

A weboldalon jelenleg egy térkép segítségével lehet 

felfedezni Tokaj-Hegyalja épített örökségét. A tu-

dástár folyamatosan bővül. 

(www.tbft.hu)  

http://www.tokajivilagorokseg.hu/
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Sporthírek 
 

A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság végeredményei  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


