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Adventi készülődés Hercegkúton
Karácsonyi játszóház és vásár
A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában minden évszakhoz, fontosabb ünnephez kapcsolódva rendezünk
iskolán kívüli programokat is a gyerekek és a szülők
közreműködésével. Az őszi játszóház után, most a
karácsonyi ünnepkörhöz kötöttük ezt az alkalmat.
A szülők és a tanító nénik segítségével szép karácsonyfadíszeket, üdvözlőlapokat, asztali- és ablakdíszeket készíthettek az érdeklődők. A gyerekek sokféle tevékenység között válogathattak: szalmadíszek,
papírcsillagok, angyalkák elkészítését tanulhatták
meg. Sok szülő készített nagyon szép tárgyakat, díszeket, sütött süteményeket, amelyeket a jelenlévők
megvásárolhattak, így is támogatva alapítványunkat.
A délután zárásaként bábelőadást nézhettünk meg,
amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Ezúton köszönjük meg minden közreműködő szülőnek, hogy
munkájukkal, ötleteikkel, vásárlásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Reméljük, ez az együttlét mindenki számára élmény
volt, s talán sikerült megidézni az ünnep hangulatát,
megérezni a közös munka és szórakozás örömét.
tanítók

December 21-én (hétfőn)
16.00 órától a Művelődési Házban
KARÁCSONYI MŰSOR,
melyen versekkel, énekekkel,
németül előadott betlehemmel,
tánccal, zenével
örvendeztetik meg a gyerekek a
szülőket és az érdeklődő közönséget!
Mindenkit szeretettel várunk!
A következő verssel kívánunk a
kedves olvasóknak
boldog karácsonyi ünnepeket!

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelemben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben!
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A legszebb prédikáció
És vala Trajánusz császár idején egy ifjú, ki növendéke vala a rétorok iskolájának. De katonának álla,
hogy a kereszténységet ő is irtaná.
Történék pedig, hogy egy napon álruhába öltözék az
az ifjú és kiméne az erdőbe, a hegyek közé, hogy
megtalálná a helyet, ahol a keresztények embervért
isznak és emberhúst esznek, miként a hír rólok
beszéle. Kiméne tehát és talála lábaknak nyomait, s
juta azokon egy mély barlangba.
Elrejtőzködik pedig ottan és elalulék. Lőn pedig,
hogy éjten-éjjel egybegyülének a keresztények, és
letűzvén fáklyáikat az oltár köré, zsoltárokat
zengedezének. A katona pedig fölébrede az énekre.
És végighallgatá a zsoltárt és végighallgatá az olvasást Izajás próféta jövendöléséről, és végighallgatá
annak magyarázatát, melyet egy élemedett ember
mond vala. És akkor megmozdula a lélek az ő szívében.
A hívek pedig ismét éneklének és annak utána
járulának az oltárhoz, az élemedett emberhez, ki
papjok vala, és aki kenyeret vőn és megszegé és
szétosztá, és kelyhet vőn és mindenkinek ad vala egy
korty italt Jézusnak emlékezetére.
Aztán letérdele, és fölemelvén szemeit, imádkozzék:
Miatyánk…
És tovább imádkozék a távol levő testvérekért, ellenségekért is. A katona pedig könnyeze. És
mikoron elvégződött az ájtatoskodás, előlépe rejtekéből, és letevén kardját a pap lába elé mondá:
- Fogadjatok be kérlek, magatok közé. Soha úgy embert nem hallottam szólani, mint te szóltál. Fogadj
be engem a gyülekezetbe, hogy mindennap hallgathassalak. És megkeresztelkedvén, járula ő is mindennap az oltárhoz, és hallgatá az örök életnek igéit.
És szóla egyszer, mondván:
- Honnan tanultad uram ezt az ékes beszédet? Mert
csodálatos az, hogy másképpen beszélsz, mint a rétorok tanítják, és mégis minden beszéded úgy ragyog, mint alkonyatkor a felhők pompás tüze.
Az agg pedig felelé:
- Az én beszéden együgyű, mint a gyermekek beszéde, csak a mennyei igazságok azok, amelyek ragyognak benne. Hallanád csak egyszer az én mesteremet,
Simeont, ki Bosztrában lakik. Ő tud csak beszélni az
ékesszólásnak minden pompájával.
Az ifjú rétor attól fogva mindig Simeonnal álmodik
vala.

És elindula Isten segedelmével és mene Bosztrába,
mely város vagyon Arábiában. A mondott Simeon
pedig az a cirenei vala, aki annak idején Jézusnak
keresztjét vivé. Megtére pedig annak utána az a Simeon, és immár aggottan püspöke lőn a híveknek,
és szól vala mindenkor a Szentlélek erejével. És a
katona hallgatván őtet nagy álmélkodással,
megbuzdula az ő szívében, és a püspök elé borulván
mondá neki:
- Messze földről jöttem hozzád, de köszönöm Istenemnek, hogy téged hallhattalak. Mert a te prédikációd oly gyönyörűséges, mint az égen pompázó szivárvány.
Amaz pedig felele:
- Istené a dicsőség. Én csak az ő szolgája vagyok, és
a beszédem is az ő szolgálata. De mi az én fakadó
beszédem Ignácz püspökéhez képest, kinek fején az
Úr keze nyugovék. Őt hallanád!
És küldé a rétort Antiókiába, hogy hallgatná
Ignáczot, ki Teoforosznak is mondatik, mivelhogy
Istent hordozza vala a szívében.
Ignácz vala egykoron ama gyermek, kit Jézus a tanítványai elé állított vala, mondván:
- Legyetek olyanok, mint ez a kisded.
S Ignácz öregségében is ártatlan marada, mint a
gyermekek.
És a katona hallgatván őtet. eltelék szívében menynyei gyönyörűséggel, és mondá:
- Íme, az ember, ki méltó, hogy Isten szeresse.
És hallgatá őt napokig, és hetekig, mígnem megjelenté neki magát, s eléje térdele, mondván:
- Óh, uram, boldog vagyok, hogy téged láthattalak
és hallhattalak. Nincs nagyobb rétor náladnál sehol
e világon, és nem is lesz soha többé. A föld elvész a
hallgató lába alól, amikor Te megszólalsz, s liliommezők hullámzanak körülötte, angyalok szárnya suhog a levegőben. Visszatérek immár hazámba, és
elmondom, hogy hallottam az emberi ajknak legpompásabb prédikációit.
Amaz pedig felelé:
- Az én szavam fakó cserép és hasadt kürt. De ha
szép prédikációt óhajtasz hallani, menj el és hallgasd
meg az én mesteremet, Jánost, ki az efezusi híveknek atyja, és aki mennydörgés fiának neveztetik.
Mert az ő szava megrázza a holt földet is, és az ő
mondásai mint a villámok a sötét éjszakában. A katona pedig a fejét rázá, mondván:
- Nem szólhat szebben.
Amaz pedig felelé:
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- Menj el és halljad. Mert nemhiába szerette őt valamennyi tanítványai között legjobban a mi urunk, Jézus.
És a rétor elmene Efezusba. Vala pedig a nap szombat, amikor
megérkeze, és a hívek összegyülekezének a zsinagógában, hogy Istent imádnák, és várják vala a püspököt ájtatos várakozással. És némelyek mondák:
- Vajon eljö-e?
Mások pedig felelék:
- Bizonnyal eljö, ha beteg is. Mert soha még szombat el nem múlt az
ő szava nélkül.
Vala pedig ott nagy sokaság, mivelhogy nagy messzeségekről is
eljövének sokan, hogy láthassák és hallhassák az Úrnak legkedvesebb tanítványát.
És mondanák fohászkodva:
- Oh, bár el ne maradna.
S egyszer csak örömzúgás hallatszék kívülről, mint méhkasnak örvendő megzúdulása:
- Jön! Jön!
Mert igen elaggott vala már akkor a szent ember, járni sem bír vala,
hanem széken hozzák őt be a zsinagógába.
És az ő feje fehér vala, mint a hó, és orcái hervadtak, mint az elhervadt rózsáé:
A hívek odasereglének a templom közepére, ahová Jánost letevék,
körülötte tolongván:
- Oh, áldott szentje az Istennek, csakhogy láthatunk.
És csókolják vala kezét és ruháját szent örvendezéssel.
Ő pedig felemelvén remegő kezeit, megáldá őket, és mosolygó arccal rebegé:
- Fiacskáim, csak szeressétek egymást…
És vala az ő szava, mint a galambok búgása.
És semmi egyebet nem tuda szólani, mivelhogy immár igen elaggott
vala. A rétor pedig ott térdele a többi között, és tekintetét az aggra
emelvén, orcája könnyekben fürdőzék: És kiáltá repeső szívvel,
mondván:
- Oh, ez a legszebb, ez a legszebb!...
(Válogatta Polyák József esperes úr Gárdonyi Géza novelláskötetéből)

Vinkler Józsefné:
Karácsonyi kívánság
December elején
Én már alig várom,
Hogy hulljon a hó
S jöjjön a karácsony.
Legyen végre csend
Nyugalom és béke
Szeretet költözzön
Az emberek szívébe
Tudjuk a karácsony
A szeretet ünnepe
S, hogy így is legyen
Tennünk is kell érte.
Próbáljuk meg egymást
jobban elviselni
A másikban nem mindig
Csak hibát keresni.
Nyújtsunk hát egymásnak
Segítő jobbot,
Mert csak így lesz a karácsony
Igazán boldog!

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
HÉTFŐ
8.00 - 9.30
KEDD
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
CSÜTÖRTÖK
14.00 - 16.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00

Makkoshotyka
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
8.00 - 9.30

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Egyesületi ülés Rakamazon
November 16-án Rakamaz Város Német Kisebbségi
Önkormányzata adott otthont a Borsod-AbaújZemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi
Egyesülete soron következő Elnökségi ülésének. Bón
Ibolya a NKÖ elnöke tájékoztatót tartott eddigi munkájukról, eredményeikről. Beszámolójában kitért arra,
hogy a nehézségek ellenére sok tervüket sikerült megvalósítani. Saját honlapjuk van, ahol az aktuális programokat, információkat ismerhetik meg a német kisebbséghez tartozók és más érdeklődők. Nagy örömmel
vettek részt a II. Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon Károlyfalván, ahol a nyugdíjas egyesület mutatta
be műsorát, ill. lepcsánkát és almás lepényt kínáltak a
gasztronómiai utcán nagy sikerrel. Tokaji német nyelvi
tábor is jól sikerült, melyen Rátka, Rakamaz és Hercegkút kisdiákjai vettek részt. 2009. év legnagyobb sikereként élhették meg, amikor értesítették önkormányzatukat, hogy a Német Belügyminisztérium „Essen auf
Rädern” pályázatán kisbuszt nyertek. Majd az elnök
átadta a „Sváb disznótoros estre” a meghívókat, melyet
évek óta nagy sikerrel rendeznek meg Rakamazon. Ezt
követően az egyesület 2010. évi munkatervét vitattuk
meg, valamint az elnökségi ülések helyszíneit jelöltük
ki.
A Közgyűlés időpontjáról is döntött az elnökség, 2009.
december 7-én 15 órától Hercegkúton a Művelődési
Házban lesz. Héring Istvánné egyesületi elnök tájékoztatót tartott a kisebbségi önkormányzatokat érintő
egyesületi- és regionális iroda keretében végzett feladatokról. Szeretném tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a
B.-A.-Z. Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi
Önkormányzata Közmeghallgatást tart 2009. december
7-én .

B.-A.-Z. Megyei Német
Délután Hercegkúton

Kisebbségi

Hercegkút adott otthont 2009. december 7-én 14 órától a B.-A.-Z. Megyei Német Kisebbség Területi

Kisebbségi Önkormányzat /NKTKÖ/ Elnökségi ülésének, melynek napirendjén szerepelt a 2010.évi munkaterv,
a 2010. évi költségvetési koncepció, 2009. év értékelése,
valamint a kulturális és pénzügyi bizottság beszámolója.

A 2009. év értékelését az alábbiakban olvashatják: „Tisztelt Elnökség, Kedves Vendégek!

A tavalyi évhez hasonlóan a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzattal sikeresen megkötöttük, ill. felülvizsgáltuk az együttműködési megállapodást, biztosította működési feltételeinket. Továbbra is Czeglédi Natália kisebbségi referens
segíti munkánkat, akivel kitűnő a kapcsolatunk, pénzügyi
referens személyében változás történt 2009-ben.
Czeglédiné Vitárius Ágnes helyett Berkő Péter segíti munkánkat. A pénzügyi beszámolókat ő készíti el. Köszönet
lelkiismeretes munkájukért.
A B.-A.-Z MNKTKÖ törvényes keretek között működött
2009-ben is, 6-szor ülésezett az elnökség, 4-szer Miskolcon, 2-szer Hercegkúton. Feladataink elsődlegesen a német kisebbség kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolása, megőrzésével kapcsolatos, a kulturális autonómia megőrzésére irányuló tevékenység. A német nyelv
használatát továbbra is alkalmaztuk üléseinken, a jegyzőkönyvet is két nyelven készítette el Czeglédi Natália. A
német identitás tudatot erősítette bennünk az a szép és
értékes műsor, melyet januárban a magyarországi németek
országos gáláján láttunk. Márciusban elfogadtuk költségvetésünket. Az állami normatív támogatás összege 892 e
forint volt, a feladatalapú támogatás, melyet pályázat alapján nyertünk 328 e forint volt, a megyei önkormányzat
709 e forinttal támogatta működésünket. A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Kisebbségi Bizottsága pályázatán a II.
Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválra 200 e forintot
nyertünk. 2009-ben 2100 e forint támogatásból és 600 e
forint előző évi maradványból gazdálkodhattunk. Sok színes program jellemzi munkánkat.
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Májusban a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn előadásában 450 diák nézhette meg a Der Lehbkuchenmann című
gyerekmusikelt Sárospatakon a Művelődés Házában. Szeretnénk, ha jövőre is lehetőségünk lenne arra, hogy meghívjuk a színházat. Június végén Károlyfalva adott otthont a II. Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválnak. A
megye német nemzetiséghez tartozói, érdeklődök sokasága vett részt a fesztiválon. 2008-ban Sajószentpéteren
hagyomány teremtődött, amit 2009-ben Károlyfalván
folytattunk. Nagy sikere volt a gasztronómiai utcának,
ahol egyre többen mutatták be településük jellegzetes
ételeit. A kézművesek utcája is sok érdeklődőt vonzott.
Értékes képzőművészeti kiállításban gyönyörködhettünk
a helyi művelődési ház termében, a délutáni kulturális
program fergetegesre sikerült. A művelődési ház aulája a
régió német kisebbségi önkormányzatainak bemutatkozására adott lehetőséget. Információs táblák adták hírül a
vendégeknek jelenlétünket a megyében, mely egyben turisztikai felhívás is volt a jelenlévőknek. A nap zárásaként
szeretet vacsorán vettünk részt a vendégekkel és kultúrcsoportokkal. A regionális fesztivál jó lehetőség volt a
német kisebbség gasztronómiájának, kultúrájának, képzőművészetének, kézműveseinek, nyelvének bemutatására.
Köszönetemet szeretném kifejezni Károlyfalva NKÖ
elnökének és képviselőtársainak a sok munkáért, mellyel
biztosították a zökkenőmentes programot. 2010-ben
Miskolc város NKÖ lesz a házigazda, ismét várunk minden kedves érdeklődőt, szeretnénk még színvonalasabban
megrendezni a fesztivált. Az előző évekhez hasonlóan
2009-ben is támogattuk a megye német kisebbségi önkormányzatainak rendezvényeit 70 e forinttal. A B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzatok Szövetségi Egyesületével is jó a
kapcsolatunk. A jövőben más területi önkormányzattal is
szeretnénk felvenni a kapcsolatot. A hagyományőrző kultúrcsoportok szép számmal vannak jelen megyénkben.
Egymás rendezvényein való részvétel, a fesztivál lehetőséget ad a tapasztalatcserére is. A szűkös költségvetésünk
ellenére eredményes volt az idei esztendő, sok színes
programmal zártuk az évet. Megköszönöm képviselőtársaim aktív munkáját, kérem a beszámoló elfogadását.”

Legutolsó napirend a közmeghallgatás volt 15 órától, melyen a jelenlévők tájékoztatást hallhattak a NKTKÖ munkájáról, valamint felszólalt Dr. Rémiás Tibor a Herman
Ottó Múzeum muzeológusa, aki a tervezés alatt álló B.A.-Z. megyei kisebbségek könyvéről adott információt.
Ezután a hercegkúti Gyöngyszem Általános Iskola elsőosztályosai ” A répa”, Die Rübe című mesét adták elő
németül, nagy sikerrel.
A délután második felében a B.-A.-Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete Közgyűlése
ülésezett, melynek napirendi pontjai között szerepelt Hercegkút község német kisebbségi önkormányzat munkájának bemutatása, a szövetség 2009. évi költségvetés alakulása, valamint a közgyűlés 2010. évi munkatervének elfogadása.
A közgyűlés résztvevőit köszöntötte Rák József Polgármester.
Az estébe hajló találkozót szeretet vacsora zárta, ahol már
kötetlen beszélgetésre volt lehetőség.
Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki a délután szervezésében szerepet vállalt, így Hercegkút ismét
vendég szeretetéről tett tanúságot , „ide mindig érdemes
eljönni” hangzottak az elismerő szavak.
A közelgő ünnepekre fogadják jókívánságainkat a hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat nevében.
Stumpf Andrásné elnök

Frohe Weihnachten
und ein gesundes
Neues Jahr
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A jövő évre tervezett templomfelújítási munkákról
A mintegy 15 éve megkezdett helyreállító munkák
sorában a homlokzat felújítása, a tető korrózióvédelme, a templombelső rekonstrukciója, templomhajó
burkolása, valamint a berendezések restaurálása szerepeltek. 2005-ben a restaurátori munkával sikerült
megmenteni 140 m2 felületen a falfestményeket, és
statikai okokból felújításra került a szentély falazata
és padlózata.
Napjainkban a templomépület egyik kritikus része az
utoljára 1912-ben felújított toronysisak. A folyamatos
karbantartás ellenére a lemezfedésen olyan korróziós
károsodás következett be - különösen a lemezek illesztési vonalai mentén - amely az alatta lévő deszkázatot és néhány helyen a gerendázatot is végzetesen
károsította. A lábazati szigetelés hiánya miatt a falak
vizesedése a másik jelentős problémánk, amely mai
eszközökkel és módszerekkel már megszüntethető.
További gondunk, hogy a lépcsők miatt a mozgáskorlátozottak segítség nélkül nem tudják a templomot látogatni.
2008 novemberében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében „Vidéki örökség megőrzése” címmel pályázatot írt ki a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból forrás biztosítására. A támogatást műemlékek vagy helyi védettség alatt álló építmények felújítására, akadálymentesítésére, kapcsolódó zöldfelületeinek rendezésére lehetett igényelni.
Egy évvel ezelőtt az egyházközség képviselőtestülete
a felújítási munkák indokoltsága alapján egyhangúlag
támogatta a kérelem benyújtását, tekintettel arra is,
hogy az egyházi pályázóknak a munkálatok költségére
önerőt nem kellett bevállalni. A fejlesztés céljaként a
testület a helyi védettség alatt álló templom állagának
megóvását, építészeti értékének megmentését, a
templomkert kiegészítését a park és pihenőhely funkcióval, valamint az akadálymentes megközelítés feltételeinek megteremtését határozta meg. (Ez utóbbinak bevállalása a támogatási kérelem benyújthatóságának egyik feltétele volt.)
A testületi felhatalmazás után megkezdtük a pályázat
előkészítő munkáit. Elsőként el kellett készíttetni a
templom teljes építészeti tervét. A torony paramétereinek felmérésére - mivel annak korábbi tervei nem
fellelhetők - alpinisták segítségét vettük igénybe.

A felújítási munkálatokat is magába foglaló építészeti tervet - mint már máskor is - Gáspár Gyuláné
(sz. Hoffmann Margit Éva) építész készítette el
térítésmentesen.
Az engedélyezéshez szükséges térkép és helyszínrajz elkészítésében Stumpf Miklós volt segítségünkre. Szabó Márton nyugdíjas sárospataki építész a felújítási munkák hatósági engedélyeztetésében fáradozott. A pályázat elkészítését jogi értelmezési tanácsaival dr. Stumpf Enikő körjegyző
segítette. Ezúton is megköszönjük a közreműködésüket, az önzetlenül végzett munkájukat. Az elkészült mintegy százoldalas dokumentumot ez év
január 9-én nyújtottuk be az Egri Főegyházmegyei
Hatóság jóváhagyásával.
A műszaki terv részletesen leírja az elvégezendő
munkálatokat, azok paramétereit és technológiáját.
Ezeket foglalom össze röviden a következőkben.
A templomtorony héjazatának cseréjét a sérült lemezfedés miatt sürgősen el kell végezni, megelőzve
a további szerkezetek károsodását. Ennek keretében a sérült gerendázat és deszkázat cserére kerül,
majd vörösréz lemez borítást kap mintegy 80 m2es felületen. A torony falszerkezeti részeinek védelmét szolgáló párkányfedések, fallefedések és a tetőkibúvó szintén cserére kerülnek. A bádogos
munkák után a fémszerkezetek villámvédelmét ismét meg kell oldani.
A templom teljes akadálymentesítését tervezzük a
sekrestye felőli bejárat irányából. A töredezett, helyenként lépcsővel is tagolt járda bontása után kellő
lejtésű és szélességű, érdes, csúszásmentes felületű
járda épül, mely mellett a falra, illetve acélkonzolra
rögzített fogódzók kerülnek elhelyezésre.
A talaj- és szivárgó vizek veszélyeztetik a falak
szilárdságát, felszívódva elszíneződést, salétromosodást, a falazó és kötőanyagok mállását okozzák.
A parkrendezés során, a nedvesség távoltartására, a
templom körül 143 m-es hosszban szivárgó rendszer létesítését tervezzük. (A rendszer már az 1912.
évi felújítás során megépült, de sajnos napjainkban
már nem funkcionál, mivel az eltelt száz év alatt
eltömődött hordalékkal és a szellőző aknák is már
néhány évtizede lefedésre kerültek.)
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A tereprendezéskor az elgyomosodott réteg cseréjével új gyepfelületet alakítunk ki, újabb örökzöld
cserjék telepítésével egészítjük ki a jelenleg még
hiányos növényzetet. Az idősek és gyerekek számára pihenőhelyeket alakítunk ki négy pad elhelyezésével, továbbá egy igényes megjelenésű ivókút létesül majd.
A fejlesztés árajánlatokon alapuló kalkulált összköltsége 9.664.111 Ft, melyből az egyéb kiadások
(kötelező műszaki ellenőrzés, tájékoztató tábla,
kiadvány a templomról, kommunikáció) összege
440.000 Ft. A benyújtott pályázat értékelése pontozásos rendszerben történt. Az előzetes pontozást a helyi LEADER Akciócsoport (Zempléni
Tájakért Vidékfejlesztési Egyesület) végezte. A
november 4-i keltezéssel megszületett bíráló bizottsági döntés alapján a tervezett fejlesztésre
9.664.111 Ft-ot nyert Egyházközségünk.
A felújítási munkálatokat két szakaszban tervezzük elvégezni. 2010. május-július hónapban a torony felújítására kerülne sor, a szivárgó rendszer
építése, az akadálymentesítés és a parképítés munkálatait pedig augusztus-október időszakára
(október 20-i befejezéssel) terveztük.
A projekt megvalósítása következtében a jövőben
várhatóan templomfenntartási költségeink csökkennek, részben abból adódóan, hogy a rézlemez
egyáltalán nem igényli a 7-8 évenkénti korrózióvédelmet (ez a torony vonatkozásában mai áron alkalmanként kb. 1,5 millió forint lenne), másrészt a
vizesedés megszűnése következtében nem lesz
szükség a folyamatos falfelület javításokra.
Naár János

Anyakönyvi hírek 2009.
Születések
Molnár Rafael Áron
Rák Dorottya
Fekete Balázs
Kerchner Milán
5. Maczó Hanna

1.
2.
3.
4.

Házasságkötések
1.

Gilicze Mihály – Naár Judit

Halálozások

Hajnal Barna
Sulyovszki Józsefné
Kiss János
Ulimájer János
Szóráth Sándor
6. Fischer József

1.
2.
3.
4.
5.

Szolgálatba állt Hercegkúton a településőr
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázaton Hercegkút Község Önkormányzat településőr foglalkoztatására nyert támogatást. A pályázat 100 %-ban támogatja a településőr munkabérét a minimálbér mértékéig és
annak járulékait, továbbá a munkavégzéshez szükséges
dologi kiadások fedezetére egyszeri 80 eFt támogatást jelent.
2009. december 1-től Stumpf Antal hercegkúti lakos állt
munkába településőrként, „TELEPÜLÉSŐR” felirattal
ellátott biztonsági mellényt, fekete sapkát (IRM által meghatározottak szerint), nagy teljesítményű zseblámpát és
kerékpárt kapott a munkavégzéshez.
A településőr feladatai közé tartozik a Támogató és Önkormányzat között megkötött Megállapodás szerint:
- A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot
ellátó személyek munkavégzésének támogatása.
- A hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez,
hatóságokhoz ellátó (Sárospataki Rendőrkapitányság, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, mezőőr) szervezetek
hez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
- A közvagyon helyben található elemeinek (pl. parkok,
játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében
való közreműködés.
- Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.
- A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalomirányításban.
- Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a
helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában.
-Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatározott további feladatok végrehajtása.
-A Településőr a közbiztonság szempontjait figyelembe
véve nappali és éjszakai járőrszolgálatot lát el !
Kérjük a lakosság együttműködését az új szolgálattal!
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Hősi emlékmű avatása Fűzéren
A Füzéri Várvédő Egyesület szervezésében 2009. december
5-én szombaton délután a II. világháború idején, Füzéren
hősi halált halt ismeretlen magyar katonák síremlékének
avatására került sor. Az eseményre meghívást kaptak Hercegkút Község Önkormányzat vezetői és a Fűzéren hősi
halált halt hercegkúti Espák Márton hozzátartozói is.
A Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai emlékhely és Hadisír gondozó Igazgatóság
részéről dr. Bíró Andor főtanácsos úr vett részt az avatáson. Szentesi Csaba őrnagy úr tábori lelkészként működött
közre a szentelési ceremónián. A Magyar Királyi Honvédség kötelékében egykor harcolt veteránok az egybegyűltekkel együtt hajtottak fejet bajtársaik sírja mellett .
Az esemény hangulatát fokozta, hogy korhű ruhában a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának díszelgő alegysége Jásdi Balázs főhadnagy vezetésével
katonai tiszteletadással vett részt az ünnepségen.
A síravatás a himnusszal vette kezdetét, majd Lackó Péter a
Füzéri Várvédő Egyesület nevében mondott ünnepi köszöntő, utána dr. Bíró Andor méltatta az esemény jelentőségét. A felszentelést követően a koszorúzás méltóságteljes
hangulatban zajlott katonai tiszteletadás mellett, végül díszlövést adtak le a katonák.
A szózat elhangzását követően a meghívott vendégeket a
kultúrházban vendégelték meg a szervezők, korabeli katonai csajkában tálalták a gulyást és a teát. Fűzér polgármestere, Horváth Jenő pohárköszöntővel üdvözölte a megemlékezésre összegyűlt közösséget. Lackó Péter ünnepi köszöntőjét az alábbiakban olvashatják: „A Füzéri Várvédő
Egyesület nevében köszöntöm önöket a II. világháború
idején , Füzéren hősi halált halt ismeretlen magyar katonák
síremlékének avatása alkalmából .
Külön köszöntöm dr. Bíró Andor főtanácsos urat , a Honvédelmi Minisztérium , Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Katonai emlékhely és Hadisír gondozó Igazgatóság igazgatóhelyettesét , a tisztelendő urat , Szentesi Csaba őrnagy
urat , tábori lelkészt , Hercegkút és Füzér községek elöljáróit. Hálás szívvel üdvözlöm közöttünk néhai Espák Márton , Füzéren hősi halált halt magyar honvéd leszármazottait , Brunáczki András, Lupis Elek és Kaselya György veteránokat , akik a Magyar Királyi Honvédség kötelékében
harcoltak , most pedig velünk együtt hajtanak fejet bajtársaik sírja mellett Végül , de nem utolsó sorban köszöntöm ,
a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának díszelgő alegységét Jásdi Balázs főhadnagy vezetésével . Kedves vendégeink ! Lapozzunk most vissza kis
falunk történelemkönyvében a 65 esztendővel ezelötti oldalakra . A Magyar Királyi Honvédség erejét megfeszítve próbálja feltartóztatni az országot elözönlő Vörös Hadsereget . Honvédeink keményen védelmeznek minden talpalatnyi földet , de a háború 1944 decemberében eléri Füzért
is . A falut a magyar csapatok – valószínűleg a lakosság
kímélése miatt - harc nélkül adják át . Utóvédként hátrahagynak egy golyószórós rajt , akik tőlünk néhány lépésre
foglalnak tüzelőállást . A raj tagjai tudják , hogy társaiknak
időre van szükség az új védvonal kialakításához , ezért szilárdan kitartanak.

Hősiességükre és leleményességükre jellemző , hogy harc
közben egyikük vizes rongyokat hoz a faluból , ezzel hűtik
a fegyver csövét , biztosítva a folyamatos tüzelést .
A túlerő azonban elsöpri a maroknyi honvédet . Ketten
holtan maradnak a tüzelőállásban , ők most itt nyugszanak előttünk . A harmadik katona megpróbál elrejtőzni a
közeli gazdasági épületben , de a községet elözönlő oroszok rátalálnak . A pincékből előbúvó emberek szemeláttára kivezetik a faluból és a zsidótemetőnél agyonlövik .
Zsoldkönyve alapján a füzériek értesítik a családot , akik
hazaviszik és Hercegkúton helyezik örök nyugalomra
Espák Mártont .
Nem ismerjük annak a nevét aki megadta az itt nyugvó
katonáknak a végtisztességet , de Isten áldja meg őt , és
azokat a kezeket akik ezidáig gondoskodtak e sírhelyről .
Eltelt 65 esztendő , de most végre itt a pillanat , hogy
hálás szívvel gondoljunk ezekre a katonákra . Ők a mi
hőseink ! Vegyünk hát példát róluk kitartásból, leleményből és önfeláldozásból .
A magyar baka tudta , hogy bajtársán kívül csak a Jóisten az aki megsegíti és áldozata nem lesz hiábavaló .
Ahogy a felvidéki katonanóta mondja:
„mert az Isten maga vigyáz a honvédre,
drága annak a földre hulló vére .”

Hercegkút Község Önkormányzat képviseletében a
polgármester és a körjegyző, Espák Márton dédunokái
a család nevében rótták le tiszteletüket a hősök sírjánál
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Zempléni Nemzeti Park
A Zempléni Településszövetség közgyűlése 2009. december 3-án Erdőbényén tanácskozott. Az ülésen első napirendként tárgyaltunk a létrehozandó Zempléni Nemzeti
Park kérdésköréről. A közgyűlésen részt vett Dr.
Haraszthy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára, aki ismertette álláspontját a témával
kapcsolatban:
„A Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség az általa kidolgozott koncepció alapján kezdeményezte az 1984-ben
védetté nyilvánított Zempléni Tájvédelmi Körzet nemzeti
parkká történő átminősítését és ennek működtetésére egy
önálló nemzeti park igazgatóság létesítését. A javaslatban
nem szerepel újabb terület védetté nyilvánítása.
A szövetség koncepcióját a térségben több fórumon ismertették. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
is támogatta az indítványt, továbbá a térség három országgyűlési képviselője is hasonló tartalmú levelet juttatott el Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez. A minisztérium ennek ismeretében kezdte meg a
kezdeményezés szakmai megalapozottságának és megvalósíthatóságának vizsgálatát.
A hazai védett természeti területek általában a nagy ipari,
gazdasági központoktól távol helyezkednek el, illetve a
nemzeti park igazgatóságok székhelyeinek többsége hátrányos helyzetű térségben található. Mindezek miatt,
ahogy a világ legtöbb országában, így Magyarországon is
a nemzeti park igazgatóságok az adott térség fejlődésének
meghatározó szellemi központjaként tevékenykednek.
2002. és 2008. között a tíz hazai nemzeti park igazgatóság
– melyek ellátják a tájvédelmi körzetek őrzését, irányítását
is – által kidolgozott tervek alapján több mint 35 új objektum létesült. 2008-ban a nemzeti park igazgatóságok
együttesen 33 pályázaton nyertek támogatást további fejlesztésekhez.
Napjainkban a nemzeti park igazgatóságok 67 látogató,
oktató, bemutató központot működtetnek, ezek mellett
számos múzeumot, tájházat, tanösvényt, idegenforgalmi
barlangot is fenntartanak. A látogatók száma 2008-ban
elérte a 2,5 millió főt. A hálózat több mint 1500 ember
számára biztosít állandó és további száz számára időszaki
munkát. A védett természeti területeken gazdálkodók
közül háromezren bérelnek területet a nemzeti park igazgatóságoktól. 2007-2013 közötti időszakban a Környezet
és Energia Operatív Programban több, mint 36 milliárd
forint áll rendelkezésre természetvédelmi célokra, amely
kiegészül az egyes Regionális Operatív Programokban
található ökoturisztikai fejlesztésekre szánt összegekkel.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény
értelmében a nemzeti parki státusz nem jár együtt szigorúbb természetvédelmi szabályokkal. Nemzeti parkra és a
tájvédelmi körzetre - mint védett természeti területekre –
ugyanolyan jogi szabályozás vonatkozik, tehát a nemzeti
parki és tájvédelmi körzet jogi szabályozása között nincs
különbség.

Jelentős változást a területen az önálló nemzeti park igazgatóság létesítése okoz, hiszen ezzel a térségbe kerül az
irányítás, könnyebbé válik a kapcsolattartás az érintett
önkormányzatokkal, gazdálkodókkal, idegenforgalomban
dolgozókkal és a társadalmi szereplőkkel. Nem elhanyagolandó szempont, hogy az igazgatóság már önmagában
is munkahelyeket teremt és az általa megvalósítandó fejlesztésekkel továbbiakat is keletkeztet.”
A szakállamtitkár úr kérte, hogy az érintett szereplők
álláspontjuk kialakításakor vegyék figyelembe, hogy az
említett 35 objektum, ami 2002 óta létesült és amelyeket
jelentős részben helyi vállalkozók működtetnek, milyen
hatással volt az adott településre (Bakonybél, Dévaványa,
Drávaszentes, Felsőtárkány, Ipolytarnóc, Zalanszántó
stb.)
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vélemények kialakításakor vegyék figyelembe azt is, hogy a Zempléni Tájvédelmi Körzet meglévő szabályai, korlátai egy esetleges
nemzeti parkká nyilvánítással nem változnak, miközben
egy nemzeti park igazgatóság működése eddig valamenynyi térségben új munkahelyeket teremtett, növekedett a
turizmus, sorra létesültek az újabb és újabb beruházások
amelyek hatásaként megjelentek a vonzáskörzetükben a
magántőkéből létesült vendéglátó egységek.
Elhangzott, hogy a nemzeti parki státusz megadásának
lehetőségét előkészítő minisztériumi elemző munka rövidesen befejeződik, amelynek eredményéről tájékoztatni
fogják a térség polgármestereit is.
A közeljövőben 6-7 helyszínen megrendezendő egyeztető lakossági fórumokon is részt vesznek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársai, ahol további észrevételeket tehetnek az érintettek.
Rák József polgármester

Fűzér vára
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A Nyugdíjas Klub hírei
A Nyugdíjas Klub 5 éves fennállása alatt törekedett
a hagyományok ápolása mellett új hagyományok és
szokások kialakítására, megteremtésére is.
Egyike ezeknek a névnapok megünneplése, melyre
egy évben kétszer kerül sor:
Anna –nap tájékán köszöntjük a naptár első felében lévő névnaposainkat, Katalin-nap környékén
pedig azokról a klub-tagjainkról emlékezünk meg,
akik a naptár második felében ünneplik névnapjukat.
Ez utóbbira került sor november 26-án, melynek
délelőttjén a Katalin, Erzsébet, Mária és Jolán nevű
nyugdíjasainkat köszöntöttük.
Az ünnepeltek finom süteménnyel, üdítővel kedveskedtek nekünk, mi pedig meleg szavakkal, szívbéli jókívánságokkal halmoztuk el őket.
A délelőtt hátralévő részét kellemes beszélgetéssel,
énekléssel töltöttük.
A december az ünnepi készülődés hónapja. Ez idő
tájt már nem csak a lakásunkat öltöztetjük ünnepi
díszbe, de valahogy a szívünket is megtölti az ünnep-várás hangulata.
Ha lehet így fogalmazni, könnyebben kinyílik a
szívünk embertársaink felé és ha tehetjük, ha módunkban áll , szívesebben segítünk másokon.
Ebből a megfontolásból kerítettünk sort
december1-én a ruhagyűjtési akciónkra.
Ez is szinte már hagyomány-számba megy, hiszen
nem először vettük fel a kapcsolatot a sárospataki
Családsegítő Szolgálattal.
Velük közreműködve gyűjtöttük a ruhaneműt a
Művelődési Házban.
Reggel 8 órától délig tartott az akciónk, ami igazán
sikeresnek mondható: mintegy 60 zsáknyi ruha
gyűlt össze, amelyet másnap reggel a Családsegítő
Szolgálat el is szállított.
Örülünk, hogy segíthettünk, remélve, hogy ezzel a
rászorulóknak segítséget nyújtottunk.
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe.
Az lenne igazán jó, ha ebből a decemberi szeretetből az év mindennapjára jutna.
Híján vagyunk a szeretetnek mostanában, pedig a
szeretet az egyetlen olyan vagyon, amelyet minél
többfelé osztunk, lelkiekben általa annál gazdagabbá válunk.
Minden kedves Olvasónknak, békés , boldog, áldott karácsonyt, eredményekben, sikerekben gazdag Új esztendőt kívánunk!
A Klub dolgozói
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Suli-☼tár
November 20.
Egy ködös pénteki reggelen 10 harmadik osztályos tanuló részvételével keltünk útra, hogy –immár sokadik alkalommal- részt vegyünk a szendrői német színjátszó versenyen.
Immár 9. alkalommal került megrendezésre a
„Meséljünk, játsszunk németül” című rendezvény, melyet
német nemzetiségi iskolákban tanuló gyermekek számára
hirdettek meg.
Ez alkalommal egy általam írt mesét mutattak be a gyerekek „Die dumme Gans” címmel. A történet a baromfiudvar új lakójáról, egy csodaszép libáról szól, akivel a
többi állat megpróbál összebarátkozni. Sokféleképpen
igyekeznek a büszke állat kedvében járni, a liba azonban
furcsán viselkedik, értetlenkedve bámul. A mese végén
kiderül, hogy a liba nem értett egy szót sem az állatok
beszélgetéséből, mert nem tudott németül, ezért a többiek tanítanak neki egy dalt, így próbálva a nyelvi akadályokat legyőzni.
A gyerekek nagy beleéléssel adták elő a mesét. Sikerünket
nem csak a taps, hanem a zsűri értékelése is megerősítette, hiszen minden produkciót külön értékeltek. Ebben
külön dicséretet kaptunk a kiejtésért, a jelmezekért és az
előadásmódért. Nagyon örültünk a pozitív visszajelzéseknek, hiszen mi voltunk a verseny legfiatalabb résztvevői.

December 5-én tartottuk a hagyományos mikulásnapi
jótékonysági bálunkat.
Örömünkre sokan eljöttek a bálra, majd 100 főnyi vendég gyűlt össze a Művelődési Házban. Az estét az óvónők, és tanítók tánca nyitotta meg, ezután két fiatal szalontáncos szórakoztatta a közönséget. Végül a Klang
Singkapelle kórus dalaival záródott a megnyitó műsor.
A svédasztalos vacsora elfogyasztása után tánc következett, éjfélkor került sor a tombolasorsolásra, majd hajnalig folyt a mulatság.
Bálunkat többen támogatták ezúton is szeretnénk nekik
köszönetet mondani:
a hercegkúti önkormányzatnak, a német kisebbségi önkormányzatnak, a Polgárőrségnek, a Napfény Bt-nek,
Nyitrai Lászlóéknak.
Köszönjük a szülőknek is a tombolatárgyakat, valamint
azoknak a szülőknek is a hozzájárulását, akik nem tudtak
eljönni, de támogatták a bálunkat.
És külön köszönjük a PENTAGON zenekarnak, hogy
felkérésünket elfogadták, és ismét ingyen játszottak a
bálon.
Elmondhatjuk, hogy rendezvényünk sikeres volt, egy
vidám hangulatú estét tölthettünk el együtt pedagógusok,
szülők és vendégeink, az est bevételével a hercegkúti
óvodásokat és kisiskolásokat támogathatjuk.
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December 6. Mikulás napja
Minden gyerek izgatottan várja ezt a napot. December 5-én este már szépen sorakoznak az ablakokban a
gondosan kitisztított csizmák, cipők. A gyerekek nagy
izgalommal várják, hogy mikor hallják meg a Mikulás
bácsi szánkójának csilingelését.
December 6-a Szent Miklós püspök napja, aki Myra
városában lakott. Püspök volt, és valójában Miklós
volt a neve. A legenda szerint csendben, bőkezűen
segítette a szegényeket. Letette az ajándékot, és máris
eltűnt, nehogy felismerjék.
Az idők során Szent Miklós alakja kicsit megváltozott. Vörös püspökpalástjából fehér prémes, piros
bunda lett, püspöksüvegéből kucsma, a Szent Miklós
névből pedig Mikulás. Úgy gondol rá minden gyerek,
mint a nagy ajándékozóra, aki nem csak szóval hirdeti a karácsonyi szeretetet.
A Mikulás nemcsak az ablakokba kirakott csizmákat,
cipőket tölti meg, hanem ellátogat az iskolákba is.
Így történt ez a mi iskolánkban is. Mint minden évben, idén is már nagy lelkesedéssel várták iskolásaink
a várva – várt napot. Szép versekkel, dalokkal, zenével készültünk a Mikulás fogadására. Műsorunk után
következett az ajándékozás. tanítók

A mikulás az óvodában is járt

A legkisebbek még egy kicsit megszeppenve, de
hagyományainkhoz híven nagy örömmel adták
át az általuk készített rajzokat kedves vendégünknek. A kisebbek még félve, de a nagyobbak
már bátran nyúltak a csomagok után. A Mikulás
távozása előtt köszönetet mondott és megdicsérte a gyerekeket a szép műsorért, és megígérte,
hogy jövőre is ellátogat iskolánkba. A gyerekek
vidám dallal búcsúztatták a Mikulást.
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A mikulás az otthonukban is felkereste a jó gyermekeket

Vinkler Józsefné : Régi karácsony
Valamelyik este
Nagymamámat kértem
Meséljen, milyen volt
A karácsony régen

Aztán kántálók jöttek
Csillagot forgattak
S az ablak alatt énekelték
A Menyből az angyalt.

Csendes éj, boldog éj
Énekeltük zengve
Aztán hazaindultunk
A hidegtől kicsit dideregve.

Fogott egy kis széket
Enyém mellé tette
S mondanivalóját
Ekképpen kezdte:

Majd a kondás meg a csordás
Fújta meg a kürtjét
S kapott érte jó bort
No meg egy kis beiglit.

Kevés alvás után
Másnap korán kelve
Mentünk ismét a
Pásztor misére.

Mikor kislány voltam
Én is alig vártam,
Hogy jöjjön a karácsony
S megkapjam mit vártam

Aztán felöltöztünk
Rokonokhoz mentünk
s az ablak alatt
Mi is énekeltünk

Másnap aztán persze
jó fáradtak voltunk
De a szaloncukornak
Örülni tudtunk.

Felvettem én is
Az ünneplő ruhát
S édesapámmal
Tettünk egy kis sétát.

Ekkor a falu
Méhkasként hemzsegett
Minden ablak alatt
Énekeltek karácsonyi éneket

Ma más a karácsony
Régen szerényebb volt
De az emberek között
A szeretet nagyobb volt

Mire a sétából
Lassan megérkeztünk
Édesanyám megfőzte
A kolbászlevest nekünk

Majd ismét csengő szolt
Az ajtó előtt állva
Pásztorok vártak
a bebocsájtásra.

Régen a gyerekek
Nem nagy ajándékot kaptak
De a kicsinek is
Örülni tudtak

Aztán rövid csend lett
Majd csengettyű csengett
S az ajtóban a karácsonyfával
Egy angyal érkezett.

Házigazdát kérték,
Hogy engedje ha teheti
A betlehemi játékot
Nekik eljátszani

A mai gyereknek
Bármit lehet adni
Nem tudnak már semminek
Igazán örülni

A feldíszített fácskát
az asztalra tette
Mi imátkozni kezdtünk
Ő elment sietve.

Így telt el az este
Harangoztak végre
S mi készültünk és mentünk
Az éjféli misére.

No de fejezzük be most már
Mondta a Nagymamám
Legyen mindig boldog a karácsony
Drága kis unokám.
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A Heimat Néptánc Egyesület
Bódvaszilason vendégszerepelt

Író-olvasó találkozó volt az
iskolában

A hercegkúti Heimat tánccsoport ismét meghívást
kapott Bódvaszilasra, a Német Kisebbségi Önkormányzat által megrendezett bálra. Tánccsoportunk
szeretettel fogadta a meghívást a rendezvényre,
amely november 21-én került megrendezésre. A
táncos bemutatók mellett egy vendég kórus és egy
bűvész is szórakoztatta a közönséget. A hercegkúti
csoport több tánccal is fellépett,amelyek nagy sikert
arattak a közönség körében. A fellépés után vacsorával kedveskedtek a bódvaszilasiak, amit mi jóízűen
fogyasztottunk el. Vacsora után hajnalig tartó mulatozás következett, ahol kedvünkre kitáncolhattuk
magunkat. A talpalávalót egy zenekar szolgáltatta. A
hosszú utat hazafelé közös énekléssel,beszélgetésekkel töltöttük. Bár fáradtan értünk
haza, de ismét egy új élménnyel gazdagabban. Reméljük, hogy a következő évben megrendezésre kerülő rendezvényre is meghívást kap a tánccsoport
Braun Réka

Zenemplén, Zenével a Zempléni
Kultúráért Egyesület
koncertet szervez
2009. december 19-re a hercegkúti
Művelődési Házban

Ez lesz az első komolyabb megmozdulása az újonnan alakult egyesületünknek. A belépő 300 Ft, ami
teljes egészében a kezdeményezés támogatására
folyik be!
Fellép az On the spot Sárospatakról, a Sikátor
Karcsáról és a Fáziskésés Hercegkútról! Mindenkit
szeretettel várunk, tegyük emlékezetessé az év utolsó napjait egy hatalmas koncertélménnyel. Találkozzunk ott! Mi ott leszünk!

A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános
Iskola kisdiákjaival Gyüre Lajos kassai író
beszélgetett az irodalomról
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Sikeresen szerepelt az országos versenyen Stumpf Diána

Stumpf Diána vagyok, a Sárospataki Református
Kollégium Gimnáziumának 12.b. osztályos tanulója.
A pályázatra, amin országos IV. helyezést értem el, a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola rajz tagozatán Balogh Istvánné Molnár Irén tanárnőm hívta fel a figyelmem.
A pályázatot a Reformáció hónapja alkalmából az
MRE Zsinati elnöksége, Kommunikációs Irodája és
a Református Pedagógiai Intézet írta ki. A szervezők
Ady Endre költő halála 90. évfordulójának is emléket
állítottak. A felhívásra a Kárpát medencéből összesen 127 különböző iskolából 968 pályázat érkezett.
A pályázatban kiírt négy kategória közül én az „Isten
harsonája” című kategóriában vettem részt, ahol a
feladat Ady Endre egyik versének illusztrációja és
verselemzése volt; én, a költő „Hazamegyek a falumba” című versét választottam.
Az eredményhirdetésre 2009. december 2-án, Budapesten a Baár-Madas Református Gimnáziumban
került sor.
Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nyitotta meg a rendezvényt és a pályamunkákból választott kiállítást,
elismerően méltatta az „alkotók” munkáit.
Nagyon örülök a lehetőségnek, s hogy részt vehettem egy ilyen eseményen.
Stumpf Diána

Ady Endre : Hazamegyek a falumba
Szigorú szeme meg se rebben,
Falu még nem várt kegyesebben
Városi bujdosóra.
Titkos hálóit értem szőtte
S hogyha leborulok előtte,
Bűneim elfelejti.
Vagyok tékozló és eretnek,
De ott engem szánnak, szeretnek.
Engem az én falum vár.
Mintha pendelyben látna ujra
S nem elnyűve és megsárgulva,
Látom, hogy mosolyog rám.
Majd szól: "Én gyermekem, pihenj el,
Békülj meg az én ős szivemmel
S borulj erős vállamra."
Csicsítgat, csittít, csókol, altat
S szent, békés, falusi hatalmak
Ülnek majd a szivemre.
S mint kit az édesanyja vert meg,
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek,
Úgy alszom el örökre.
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Sporthírek
Megye III. osztály ZEMPLÉN Csoport 2009/2010. őszi idény
2009/2010 Őszi idény végeredménye - felnőtt csapat

„Havat terel a szél az erdőn,
Mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
Miként lesz áldott fényű fa”

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Sikerekben gazdag Boldog
Új Esztendőt !

Hercegkúti Hírek
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