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Nyugdíjas Találkozó 2010
Hercegkút Község Önkormányzata és a Hercegkúti
Római Katolikus Egyházközség szervezésében 2010.
november 12-én volt megtartva idén a Nyugdíjas
Találkozó. Pénteken délután két órára szép számban
gyűltek össze a meghívottak a Művelődési Házban és
kezdetét vette az ünnepség a hagyományos koreográfia szerint. Joósz Antal Művelődési Ház vezető
üdvözölte a résztvevőket, majd dr. Stumpf Enikő
körjegyző köszöntője következett. Ezután a
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
kisdiákjai egy fergeteges lakodalmast adtak elő, ami
mindenkit jó kedvre derített a borongós novemberi
délutánon.
A disznótoros estebédet követően Joósz Antal és
Braun Balázs tangóharmónika játékát hallgathatták
és akinek kedve volt, dalra is fakadt. Koch Attila és
felesége, Irma a közelmúltban ünnepelte 50. házassági évfordulóját, részükre Naár Józsi bácsi egy szép
dalt is előadott a harmónikások kíséretében.
Hoffmann Jánosnak köszönhetően pedig a Katolikus Rádió is üdvözölte a Nyugdíjas Találkozó résztvevőit és a kívánságműsorban lejátszott műsorszámot a teremben kihangosítva hallgathatták meg.
A desszert elfogyasztását követően már többen táncra is perdültek Májer Attila muzsikájára. Kellemes
hangulatban telt a várakozás fél ötig, amikor a kis
óvodások megérkeztek a terembe a Márton napi
lámpásaikkal és vidám kis dalocskájukkal mosolyt
csaltak a megfáradt arcokra is. Kötetlen beszélgetéssel és tánccal ismét egy szép délutánt töltöttek
együtt a hercegkúti Nyugdíjas Találkozó résztvevői.
Az ünnepi köszöntőt az alábbiakban olvashatják:
„Tisztelt Ünneplő Közösség!
Hercegkút Község Önkormányzata nevében
meleg szeretettel köszöntöm településünk nyugdíjas
polgárait ezen a szép ünnepen. Nekem jutott az a
megtisztelő feladat, hogy a mai napon, az idősek
napján köszönthetem Önöket, akik hosszú élet
munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk
mögött.

Engedjék meg, hogy külön köszöntsem körükben
Rák József polgármester urat, valamint községünk
díszpolgárát, Csehi Ferenc karnagy urat, akik aktív
nyugdíjas éveiket élik közösségünk szolgálatában.
Köszöntöm a községi önkormányzat egykori alkalmazottait és mindannyiukat, akik elfogadták meghívásunkat, hogy ismét egy kellemes délutánt töltsünk együtt.
Kedves Nyugdíjasok!
Október elseje az Idősek Világnapjaként ismert.
Hercegkúton az Önkormányzat és Egyházközség
szervezésében éppen egy évtizede ünnepeljük szüret után, általában november elején a településünkön élő időseket. Minden évben egyszer köszöntjük
a nyugdíjas korúakat, de szeretetüket, bölcsességüket az év minden napján érezzük.
A költő így fogalmaz az idősek elismeréséről:
„az öregek megbecsültek,
Bölcsességük útmutatás,
Imára kulcsolt szív-kezekben
Igaz a hit, nem ámítás.”

A Hercegkúti Római Katolikus
Egyházközség és
Hercegkút Német Kisebbségi
Önkormányzata szervezésben

2010. november 28-án
(vasárnap) a 9.00 órakor
kezdődő szentmisét követően
lesz az őshazából érkezett

„Emlékkő” megáldása
Mindenkit szeretetettel várunk!
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Kedves Nyugdíjasok!
A családok gondoskodása mellett a helyi közösség életét szervező önkormányzat is mindent meg
tesz azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben
megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.
Célunk, hogy olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi az időskorhoz méltó
derűs életet:
•Idén EU-s támogatás révén a falu közepén 750
méter hosszban megújult a járda, amely az akadálymentes közlekedés feltételeit teremti meg a
falu legforgalmasabb részén.
•Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása című sikeres pályázatból ezen épület bejáratának, vizesblokkjának akadálymentesítése is
meg fog történni.
•A „Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése Hercegkúton” címmel
folyamatban van egy pályázatunk, melynek keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
kiépítését is tervezzük.
Évről évre egyre többen veszik igénybe a szociális
ellátás keretében a napi egyszeri meleg étkeztetést, a házi segítségnyújtást végző szakképzett
gondozónő munkáját. Az orvosi ellátást akadálymentesített rendelőben helyben kaphatják meg,
bár sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel. Nappali ellátást nyújtó intézményként működik a korszerűen felszerelt idősek klubja, mely aktívan
részt vesz a helyi közösség életében kirándulások,
programok szervezésével.

Dr. Stumpf Enikő körjegyző ünnepi
köszöntője

Kedves Nyugdíjasok!
Mi fiatalok az idősebbek révén fedezzük fel saját
gyökereink gazdagságát, tanuljuk meg az életünket
felelősségteljesen megtervezni, elsajátítani azt a képességet, hogy azt értékeljük, ami valóban lényeges és
el nem múlik. Tudjuk azt, hogy egy élet során felgyülemlett tapasztalatot nem pótolhatja semmi, az évek
során megélt helyzetek nem sűríthetők egy könyv
lapjaira, vagy egy elmondott történetbe. Hercegkút
260 éves évfordulóján dr. Tamás Edit történész szakember és a helybeli eredetkutató, Naár János tanár úr
segítségével mégis arra vállalkoztunk, hogy egy új
kiadvány jelenjen meg Hercegkút múltjáról. Ennek
sikeréhez az előző generációk visszaemlékezéseinek,
tárgyi emlékeinek összegyűjtésére volt szükség, amit
ezúton is köszönünk. Sváb azonosságtudatunk megőrzése szempontjából fontos e kiadvány,
amely reméljük minden érdeklődő kezébe eljutott
már. A Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázat révén egy hagyományőrző szakkör is működik
az iskolában, melynek vezetője Joószné Naár Erika.
Ezúton is kérjük az idősek segítségét a helyi hagyományok felelevenítéséhez.
Végezetül azt kívánom Önöknek a magam és az önkormányzat nevében, hogy egészség kísérje idős
napjaikat, szerető család osztozzon örömeikben, segítsen gondjaikban.
A délután hátralévő részéhez egy derűs verssel kívánok Önöknek nagyon jó szórakozást kívánok!
Szép korúak, örök fiatalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok!

A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak lakodalmas műsora
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
Képviselő-testület novemberi üléséről
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2010. november 3-án tartott ülésén megtárgyalta a
2010.évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót és a 2010.évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést. Az írásban kiadott előterjesztés
kiegészítéseként elhangzott a polgármester részéről, hogy
2010. évi költségvetés elfogadásakor az év elején 13 mFt
forráshiánnyal számolt a képviselő-testület. Megállapítható, hogy ilyen nehéz anyagi helyzetben még nem volt az
önkormányzat, aminek több oka van: a helyi adóbevételek összege (gépjárműadó, iparűzési adó) jelentősen lecsökkent. A normatíva kevés, az önkormányzat támogatja a sportot, a kultúrát, a BURSA ösztöndíjjal a fiatalokat és nem utolsósorban a háziorvos finanszírozását is
ki kell egészíteni, hiszen többen Sárospatakra járnak orvoshoz. A nehéz gazdasági helyzet ellenére kifizetetlen
számlája az önkormányzatnak nincs és az idei évre tervezett beruházásokat is meg tudta valósítani. Az utófinanszírozási fejlesztési célú támogatások megelőlegezésére
ún. támogatásmegelőlegező hitelt kellett felvenni, aminek
kamatai az idei évet terhelik. Hangsúlyozta, hogy továbbra is figyelni kell a takarékos gazdálkodásra az intézményeknél. A körjegyző kiegészítésként elmondta, hogy a
Hercegkút épített örökségének megóvása beruházásra
július közepén benyújtott kifizetési kérelem alapján november 2-án megérkezett az MVH-tól a támogatás, amiből a támogatás megelőlegező hitel visszafizetése megtörtént. Ismertette az iskola és járdafelújítás beruházás
támogatásmegelőlegező hitel kamat kiadásairól készült
kimutatást, illetve a beruházások összköltségét. A járdafelújítás beruházáshoz kapcsolódóan a kifizetési kérelem
lezárását követően az EU Önerő Alapból megítélt 792
eFt támogatás lehívása a Belügyminisztériumnak meg lett
küldve. A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló
beszámolót és az előirányzatok módosítására vonatkozó
javaslatot jóváhagyta.
Munkatervben ütemezett napirendként tárgyalta a testület a 2011. évi Belső Ellenőrzési ütemtervet, valamint a
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót. Ez utóbbi napirend keretében a
polgármester beszámolt a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, a Társulási Tanács alakuló üléséről, továbbá jóváhagyta a testület a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot, valamint a
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulással a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodást.

BURSA Ösztöndíjpályázatok elbírálása
E napirend tárgyalása során a körjegyző elmondta,
hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2011.
évi fordulójához való csatlakozásról a szándéknyilatkozatot a képviselő-testület a szeptemberi ülésén elfogadta. A pályázóknak október 29-ig kellett visszajuttatni
pályázatukat. 16 db „A” típusú pályázat és 11 db „B”
típusú pályázat érkezett. Korábbi B típusú pályázókal
együtt összesen 34 főt érint, 2010. évben az önkormányzatnak 960.000,-Ft-ba került az ösztöndíj folyósítása, amit két részletben kell átutalni egy központi
számlára. A vita során javaslatként elhangzott, hogy
jövedelmi helyzet alapján történjen az ösztöndíj megítélése. 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazat ellenében a képviselő-testület úgy határozott,
hogy az előző évekhez hasonlóan valamennyi hercegkúti állandó lakos diák pályázatát támogatja, a család
jövedelmi helyzetétől függetlenül 4.000,-Ft/hó összeggel. A 2000,-Ft megyei és 5.000,-Ft központi támogatással kiegészítve így minden felsőoktatási hallgató
11.000,-Ft támogatáshoz jut havonta. (Az önkormányzati ösztöndíjban részesülő hallgatók névsorát a lapban olvashatják)
Egyebek
Rák József polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet az önkormányzat által a májusi-júniusi esőzéseken követően benyújtott vis maior pályázatok eredményéről. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
hivatalos minisztériumi értesítő levél megérkezését követően, a lecsökkentett műszaki tartalom ismeretében
hoz döntést a támogatás felhasználásáról.
Az Egyebek napirend tárgyalása során
•jóváhagyta a képviselő-testület a Hercegkúti Német
Kisebbségi Önkormányzattal négy évvel ezelőtt megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását.
•a polgármester ismertette az Obersulmból a megválasztott képviselő-testületnek és a Német Kisebbségi
Önkormányzat tagjainak érkezett gratulációt
•a mezőőri állás betöltésével kapcsolatban tájékoztatás
hangzott el, hogy Stumpf Imre munkaviszonya betegsége miatt megszűnik, munkakörét Stumpf Antal veszi át, a településőri feladatokat Hézsely András fogja
ellátni.
A polgármester beszámolt az előző időszak eseményeiről és az önkormányzat előtt álló feladatokról, többek
között a településen belüli megfelelő vízelvezetés érdekében végzett kézi és gépi munkákról.
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A Hercegkúti Hírek áprilisi számában is hírt adtunk arról, hogy a Sárospataki Művelődési Házával és Erdőhorváti
Önkormányzatával
közösen
benyújtott
„Kreativitás, hagyomány és közösség”, nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében” című, TÁMOP –
3.2.3/08/2-2009-0036 azonosító számú pályázaton
elnyert támogatás révén jelentős összeg használható fel
Hercegkúton a hagyományőrző kulturális csoportok
működtetésére, programok szervezésére.
A program megvalósításának ideje: 2010. június 1 –
2012. február 28., a Hercegkútra eső támogatási összeg:
11.689 000- Ft.
A képviselő-testület a novemberi ülésen tájékoztatást
kapott az előkészítési időszak munkájáról és jóváhagyta
az oktatókkal kötendő szerződést, az eszközbeszerzésre
a tananyagfejlesztésre jutó támogatási összeg felhasználását. A projektben résztvevő csoportok munkáját koordináló személy az önkormányzat részéről Joósz Antal,
a Művelődési Ház vezetője.

A Hercegkúti Hírek a következő hónapokban a
nyilvánosság biztosítása keretében a projekt előrehaladásáról részletesen beszámol.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

Ve s z é l ye z t e t é s k u t y á va l
(Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet)

„3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy a játszótérre beenged, illetőleg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
Felhívom az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy a kutyákat ne hagyják az utcán kóborolni,
mert ezzel a fenti szabálysértést követik el!
A rendelkezés betartását a mezőőr és a településőr fokozottan figyelemmel kíséri!
Az utcán kóborló ebek a településen élők (különösen a kiskorúak, kismamák és idősek)
biztonságérzetét csökkentik és a köznyugalmat veszélyeztetik!
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Kellergassenfest 2010. – Rohrendorf
Dr. Rudolf Danner polgármester meghívására immár másodszor látogathatott el szeptember 35-én az ausztriai Rohrendorfba a pinceutca fesztiválra Hercegkút küldöttsége: Derczó István Hercegkút díszpolgára, Götz István alpolgármester, ifj
Götz István NKÖ képviselője, Naár Ferenc képviselő, Stumpf András szőlész-borász, Stumpf
Andrásné NKÖ elnöke személyében. Szállásunk,
csakúgy, mint két évvel ezelőtt a kremsi Borászatiszőlészeti középiskola Kollégiumában volt. Péntek
délután közel 150 vendéggel telt meg a kollégium.
Viszontláthattuk obersulmi barátainkat is: Harry
Mursot, Obersulm polgármesterét , Johen Dichtet
obersulmi polgármesteri hivatal jegyzőjét, a
Willsbachi kórust. Magyarországról a balatonfüredi
Bórlovagrend küldöttségét üdvözölhettük. A
Kellergassenfest 16.30 órakor kiállítás megnyitókkal
kezdődött, Rudolf Kudjelka festőművész képeit tekinthettük meg a Spilauer pincében. A partnerségi
pincében a bajor Ebersbergi Kolostor és a borászati
cég „Weidlinger Hof” történelmi vonatkozásairól
nyílt kiállítás, melyet Bernhard Schäfer, ebersbergi
történész nyitott meg. A pince előtt szemtanúi és
fültanúi lehettünk, a balatonfüredi Balatonvin borlovagrend avatási ceremóniájának,, mely Harry Murso
obersulmi polgármester borlovaggá fogadása okán
történt. Ezzel is elismerték a partnerkapcsolatok
ápolásáért történő fáradozását. Ezt követően végig
sétáltunk Ausztria leghosszabb, gránit-macskakővel
kirakott pinceutcáján, Rohrendorfban. 2100 m
hosszan, szőlőhegyektől övezve terül el. Több mint
71 számozott pince található itt, melyek a hatalmas
löszfalba ágyazva rejtőznek a présházak mögött.

Nemcsak
a
jellegzetes
Heurigét:
Zöldveltelinit, Rizlinget, Chardonnayt, Zweigeltet
kínálják a pincészetek, a jellegzetes osztrák ételeket
is meg lehet kóstolni : sültkolbász mustárral, töltött
burgonyagombóc savanyú káposztával, sajttálak, sült
malac, grillcsirke, sütemények.
A késő estébe nyúló pinceutcai sétálás, bórkóstolás, vacsora után tértünk nyugovóra. Másnap
Krems városában tettünk egy sétát. A város jelképe
a Steiner Tor, melynek falán emléktábla is hirdeti,
hogy két kerek, gótikus tornya a késői XV. századból való, a középső sisakos tornyot pedig 1754-ben
barokkizálták. Ezen a kapun át lehet megközelíteni a
gyalogosoknak szánt mai főutcát mely az Obere és
Untere Landstrasse nevet viseli. Végig sétáltunk a
szebbnél szebb házak között. Láttuk az Alte Post
fogadót, az erkélyes városházát. 11 órakor a
rohrendorfi polgármesteri hivatalban a partnerségi
fogadáson vettünk részt, ahol jelen volt a németországi Ebersberg, Obersulm, a magyarországi balatonfüredi Balatonvin borlovagrend, hercegkúti küldöttség és a rohrendorfi képviselőtestület.
A talákozó mottója a következő volt:
„Partner in einem Partnerschaftteam macht Sinn.”
Nagy meglepetésben volt részünk, Dr. Rudolf
Danner hercegkúti , augusztusi látogatása során,
minden egyes fontos mozzanatot megörökített
(péntek: kápolnaszentelés, szombat: kulturális program, díszpolgári cím átadás, vasárnap: felújított
templom és iskola megáldása). A képekből láthattunk viszont jó néhányat, egy kiválón megszerkesztett DVD-ről. Mindenki a hercegkúti történések részese lehetett, úgy gondolom sokkal jobb reklám
nem is kell Hercegkútról.
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Ebéd után Rorendorf szőlőterületeit és panorámáját
néztük meg a Konrádstornál. Ezután elbúcsúztunk
Derczó Istvántól és kollégájától, akik elfoglaltságuk
miatt korábban tértek haza Magyarországra, mi ezután Göttweigbe mentünk, a 449 méteres magasságban emelkedő bencés apátságba. Göttweiget „az
osztrák Montecassino”-ként is emlegetik: 1083-ban
Altmann passaui püspök alapította és 1094-ben átadta a bencéseknek. Vannak középkori részei, pl. az
Erentrudiskapelle, a templom kriptája és kórusa, de a
legnagyobb építkezések, melyek során gyönyörű barokk arculatát elnyerte 1714-1749 között folytak a
híres Johann Lukas von Hildebrandt építész tervei
alapján. Messziről is jól látszanak hagymakupolás
tornyai. 2001-től a Világörökség része. Ma is élő
apátság, 45 szerzetes él itt. Az étterem teraszáról
gyönyörű kilátás nyílt a Duna-völgyre és a wachaui
borvidékre. Wachau az osztrák Duna-kanyar legvadregényesebb szakasza, ahol 30 km hosszan ódon,
bájos kis falvak követik egymást, szőlőkkel borított
domboldalakon kanyarog az út – ez Ausztria egyik
legnagyobb borvidéke is, remek száraz fehérborokkal, rizlinggel és veltelinivel. Csak az autóból néztük
a csodálatos történelmi borvidéket, teraszos művelésű szőlőket, Dürnstein várát, ahol Oroszlánszívű
Richárd 1191-1193-ig raboskodott. Az estét szintén
a Kellergassenfesten töltöttük, kóstolgatással, nézelődéssel, tapasztalatcserével. Vasárnap a Lenz Moser
emlékműnél szabadtéri misével zárult ez a három
felejthetetlen nap.
Stumpf Andrásné , a Hercegkúti Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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„Kreativitás, hagyomány és közösség – Nem formális és informális
tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében” című
TÁMOP 3.2.3-08/2009-0036 projekt bemutatása
„Kreativitás, hagyomány és közösség – Nem formális
és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében” című TÁMOP 3.2.3 projektben
Hercegkút Község Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt. Projekt forrása: II. Nemzeti Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program
3. prioritás, Hercegkút Község Önkormányzata részére megítélt támogatás: 11.689.000 Ft.
A projekt általános célja olyan kreatív kezdeményezéseket tartalmazó, a hagyományokra épülő közösségi
tanulási alkalmak megteremtése, amely figyelembe veszi a helyi igényeket. Hercegkút esetében ez a helyi
hagyományok ápolása és fejlesztése oly módon, hogy
abba rendszerezetten bevonásra kerüljenek az itt élő
nemzetiségi hagyományok.
Hercegkúton októberben megtörtént a tananyagok
kidolgozása és az eszközök beszerzése ( video kamera,
digitális fényképezőgép és laptop), a csoportokat vezető
oktatók kiválasztása, melyet a képviselő-testület november 3-i ülésén határozattal jóváhagyott. A csoportok munkáját koordináló személy Joósz Antal, a Művelődési Ház vezetője.
2010. novemberétől a TÁMOP projekt keretében történik a helyi hagyományokat ápoló énekkarok és tánccsoportok és egy helyi hagyományokat feltáró csoport
működése. A következő 15 hónap során három alkalommal helyi rendezvényen mutatják be munkájukat,.
2011 nyár folyamán nemzetiségi tábor szervezésére
kerül sor.
Helyi szokásokat feltáró csoport: évszakokhoz, ünnepekhez, az emberi élet fontos fordulópontjaihoz
kapcsolódó helyi hagyományok, szokások, népi kultúra, műveltségi elemeinek felkutatása, megismertetése,
feldolgozása és bemutatása. Oktató: Joószné Naár Erika
Zenei hagyományokat feltáró csoport I.: magyar és
német népdalok felkutatása, feldolgozása, hagyományőrző énekkar működtetése. Oktató: Csehi Ferenc
Zenei hagyományokat feltáró csoport II.: az előzőeken kívül német nyelvű operett és könnyűzenei műfaj
képviselete. Oktató: Fábián Krisztina
Tánc hagyományok csoport I: A német nemzetiségi
és a magyar táncok hagyományainak feltárása, táncok
betanítása és bemutatása
Tánc hagyományok csoport II: A gyerekek
ismertjék meg és sajátítsák el a Magyarországi Német
Nemzetiségi gyermektáncok alapjait, hagyományait
Oktató: Borsósné Fischinger Henrietta és Gujdiné
Götz Julianna

A fotók a
„Helyi szokásokat feltáró csoport”
foglalkozásáról készültek
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Válogatás a Könyvtárból
kölcsönözhető könyvek kínálatából
Amint azt az októberi lapszámban ígértük ismét
közlünk egy listát a legújabb kiadványokból:
Fejős Éva: A mexikói
Sarah Dessen: Tökéletes
Iloyd Jones: Mister Pip
Monika Fagerholm: Az amerikai lány
Michelle Richmond: Úgysem ismered
Paulo Coelho: A győztes egyedül van
Fernando Morais: A mágus Paulo Coelho élete
Kurt Tepperwein: Itt és most élj!
Cecelia Ahern: Bennem élsz
Freancine Domen: Hogyan éljük túl önmagunkat?
Vekerdi Tamás: Kamaszkor körül
Dr. Wayne W. Dyer: Megoldás –
Minden helyzetből van kiút
Hamvas Béla: Három regény – Szilveszter
Bizonyos tekintetben
Ugyanis
Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése –
Középiskolásoknak 1. 2. 3. 4.
Joósz Antal Művelődési Ház vezető
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A Nyugdíjas Klub hírei
Az ősz ezer színével, langyos napsütéssel köszöntött
ránk. Ezért úgy gondoltuk, szeptember 21-én egy
„évadzáró” szalonnasütést rendezünk a „ligetben”.
Szokásunkhoz híven, reggel 9 órakor gyülekeztünk.
Az előkészített tűz mellé letelepedtünk, kicsomagoltunk, megvitattuk ügyes-bajos dolgainkat. A szalonnasütésre is sort kerítettünk, jóízűen elfogyasztottuk
és anekdotázással, beszélgetéssel, régi emlékek felidézésével töltöttük a délelőttöt.

Van egy régi, nagyon igaz mondás: Az ördög nem
alszik!
Vigyázzunk saját testi épségünkre, értékeinkre, figyeljünk szomszédainkra!
Ezen megfontolásból hívtuk vendégségbe a Sárospataki Rendőrkapitányság prominens képviselőit.
A Kapitány Urat és munkatársát, akik tanulságos
előadást tartottak és megszívlelendő tanácsokkal
láttak el bennünket.
Szeretnénk hagyományőrző jelleggel, évente kétszer- ősszel és tavasszal- megszervezni egy ilyen találkozó lehetőségét.
*
November 12. Idősek Napja Hercegkúton.
Önkormányzatunk figyelmessége, odafordulása látszik meg az idős lakosság felé, amikor évről-évre
megrendezi ezt az összejövetelt.
Jó érzéssel tölt el mindannyiunkat ez a közös
együttlét s örülünk annak, hogy kis falunk valamennyi korosztálya fontos építőköve, megbecsült
tagja közösségünknek.
*
Egyre többet hallunk az egészséges életmódról, a
mozgás fontosságáról, a zsírszegény táplálkozásról.
Ennek jegyében tartjuk-szinte már hagyományjelleggel- „salátabár” elnevezésű programunkat.
November 18-án került sor rá legutóbb, amikor is
reggel 9 órára összegyűltünk a Klub helységében,
hogy finomabbnál-finomabb salátákat készítsünk. A
hozzávalókat összedobtuk, elkészítettük, aztán jóízűen elfogyasztottuk ezeket az egészséges ínyencségeket.
Kellemes délelőttöt töltöttünk együtt!
A Klub dolgozói
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Sík Sándor: A legszebb művészet
A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.
Nem lenni bús, reményevesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit.
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt.
S járni amellett szép vidáman,
Istentől rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel.
Ez csak a végső simítás
A régi szíven, semmi más.
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged.
Az Úr nem szűnik meg tanítani,
Ezért kell sok harcot vívni,
Idősen is, míg csendesen a szív
az Úrban megpihen és kész vagy
az Ő kezéből venni, hogy minden Ő S te sem vagy semmi.
S akkor lelked kegyelmes atyja
A legszebb munkát is megadja.
Kezed imára kulcsolod ez mindennél dicsőbb dolog.
Áldást kérsz szeretteidre Körülötted nagyra és kicsinyre.
S ha majd munkád betellett,
S a végső óra elközelgett,
Engedsz az égi szent hívásnak,
Enyém vagy, jöjj, el nem bocsájtlak.
Sík Sándor verse
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Suli☼tár
Október 21-én, csütörtökön tartottuk a Művelődési
Házban szokásos őszi játszóházunkat.
A gyerekek és a szülők körében is egyre népszerűbbek az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások. Az iskolában folyó oktatónevelő munkának szerves részét képezi a hagyományőrzés, a jeles napokról való megemlékezés, a
régi szokások felidézése.
Ezen az októberi délutánon ismét sokan gyűltünk
össze, hogy az ősz kincseiből válogatva alkossunk
valami újat, szépet. Hagyományosan több lehetőség
közül választhattak a gyerekek. Őszi termésekből,
makkból, gesztenyéből, tobozból, kukoricacsutkából
készítettünk állatfigurákat, díszeket. A tevékenykedés során tapasztalatokat szerezhettek arról is, hogyan, mivel játszottak régen a gyerekek, amikor még
nem voltak készen kapható játékok.
Az őszi természet szépséges, színes leveleinek felhasználásával képeket, ablakdíszeket, alkothattak a
gyerekek, amelyekkel akár saját szobájukat, osztályukat is szebbé varázsolhatják. A tanulás is kellemesebb, ha a környezetet hangulatos, ízléses díszek
teszik harmonikusabbá.
Már hagyomány az őszi játszóházban a töklámpás
készítése. Ennek a látványos őszi dísznek az elkészítése nem is olyan egyszerű, de mégis szívesen dolgoznak rajta a gyerekek, mert látványos, kedves figurákat tudnak egy egyszerű tökből készíteni.
Az elmélyült munka közben lehetőség nyílt egy kis
nassolásra, teázásra is. Ezúton is köszönjük azoknak a szülőknek, akik erre is gondot fordítottak.
Jó hangulatban telt a délután, s a saját alkotásait
mindenki elégedetten vitte haza.
tanítók
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Szent Márton legendája
Szent Márton a kora középkor egyik legnépszerűbb
szentje volt. 15 éves volt, amikor a császár rendeletére apja helyett kellett lovagi szolgálatba lépnie. Lovag korában történt, hogy Amiens városába kellett
lovagolni kis csapatával. Hideg tél volt, a sűrű hóhullásban késő este érkeztek a város falaihoz.
(Megzörgették a kaput) Engedjetek be! Fontos levelet hoztunk.
Márton nyöszörgésre lett figyelmes. A kapuban egy
koldus didergett.
- Segítsetek, vitéz urak. Éhes vagyok, napok óta
koplalok, a hidegben majd meg fagyok. Szánjátok
meg a nyomorult koldust.
A lovagtársak csúfolódni kezdtek: - Majd bizony a
palástunkat adjuk oda!
- Mi is éheztünk, fáztunk, ne állj az utunkba!
- Hallgassatok! Bizonyosan azért került ez a szerencsétlen a mi utunkba, mert Isten nekünk rendelte,
hogy segítsünk rajta. Hogy akarsz segíteni, hisz a mi
élelmünk is elfogyott!
- Valóban, szegény ember, kenyerem nekem sincs,
de a köpenyem megosztom veled, legalább a hidegtől védve légy!
- Ostoba vagy! Hosszú még a tél, most Te fogsz
megfagyni fél köpenyben.
- Nem, barátaim, a jótett melege átjárja a szívet. Aki
másokon segít, meg nem rövidülhet. Azon az éjszakán Márton különös álmot látott. Ott állt az Úr trónusánál, körül a fényes angyali sereg. Az Úr vállán
Márton megpillantotta azt a fél köpenyt, amelyet az
este adott a szegény koldusnak. Az Úr pedig így
szólt:
- Tudd meg, Márton, ha bármi jót teszel a legkisebb
testvéreddel is, azt mindig velem teszed. Mikor Márton reggel felébredt, szilárd elhatározás született
szívében:
- Nem akarok katona lenni, Jézus barátja vagyok.
Nem kell a kard, a páncél, ami eddig védett. Nincs
rá szükségem, mert tudom, hogy engem Jézus segít
és erősít. Elmegyek és a szegényeket, árvákat, gyengéket fogom védeni.
Isten kegyelmet adott szolgájának, védte a gyengéket, szegényeket, sok barátot szerzett magának, mindenkit szerette.

Vándorlásai során Toursba érkezett. A városban
akkor halt meg a püspök. A nép Mártont kérte:
Légy a püspökünk! Légy a mi vezetőnk!
- Nem akarok püspök lenni. Én az Úr alázatos szolgája vagyok, nekem nem kell rang, méltóság! Nagyon megijedt Márton és elmenekült a város szélére,
ott bebújt a legkisebb ház libaóljába. A város lakók
egész nap keresték, nagy szomorúsággal kutatták.
- Ő a szegények gyámolítója, egyszerű, igazságos
pap. Ő legyen a mi püspökünk!
- Meg kell találnunk! Végtelen szeretete, jósága áldást hoz városunkra!
- Igazságos, megvédi az ártatlanul üldözötteket.
- Keressük! Meg kell találnunk!
Figyeljetek! Ott, a ludak óljában éktelen gágogás
van, nézzük meg!
- Ide bújt a ludak közé, de azok elárulták rejtekhelyét.
- Látom, nem bújhatok el a püspökség elől, a feladatot vállalom, ha egyszerű remete életemmel
együtt elfogadtok. Ígérem, az Úr hűséges pásztora
leszek, őrzöm a hit tisztaságát.
Ettől kezdve Márton a nép szeretett és hűséges
pásztora lett. Mindenki tisztelte és szerette. A Márton-napi lovaglás a köpenyét megosztó katonát idézi, a ludakkal történő ábrázolás a püspökség elől
bujkáló szerzetes árulóira emlékeztet.
A történelem lapjai úgy emlékeznek meg róla, mint
aki a legnagyobb külső és belső szorongatásban is a
testvéri szeretetet tette meg Isten szeretetének mércéjévé!
óvónők

Szent Mártonra emlékezve a hercegkúti óvodások minden évben útra kelnek kis lámpásaikkal,
idén a Nyugdíjas Találkozóra is betértek
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BURSA HUNGARCIA
támogatásban részesülők

"A" típusú pályázók 2011.
Bajusz László
Bányai Ferenc
Baumgartner Orsolya
Baumgartner Tünde
Bodnár Eszter
Cziczó Károly
Deák Marianna
Götz László
Gyükeri Ferenc
Horváth Eszter
Naár Anita
Rák Balázs
Rák Zoltán
Stumpf András
Stumpf Balázs
Tusori Eszter

"B" típusú pályázók 2011.
Braun Réka
Frikker Alíz
Gujdi Friderika
Hoffmann Brigitta
Hoffmann Gréta
Hoffmann Hajnalka
Hoffmann Márk
Pandák Péter
Stumpf Diána
Varga Regina
Zajácz Beáta

"B" típusú pályázók 2010.
Hoffmann László
Naár Csilla Katalin
Markovics Soma

"B" típusú pályázók 2009.
Stumpf Noémi
Schmied Nikoletta
Stumpf Zsanett
Stumpf Imre
Rák Balázs

A Hercegkúti Hírekben szeretnénk folytatni a
„Jelenlegi és egykori BURSA ÖSZTÖNDÍJASOK
bemutatkozása” rovatot.
A jelenlegi ösztdöndíjasok és a friss diplomások
bemutatkozó cikkeit a hercegkut@pr.hu
e-mail címre várjuk!

Lapzárta: minden hónap 20.
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HASZNOS TANÁCSOK A TÉLEN
KÖZLEKEDŐKNEK
(A B-A-Z Megyei Katasztófavédelmi
Igazgatóság felhívása alapján)
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és
KHT ügyeletek, Internet).
Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki
állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a
gumik állapotára.
Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát,
vonókötél, alkalmanként kismennyiségű érdesítő
anyag.
Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra,
hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott területek.
Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat.
Ne kockáztasson az előzésnél.
A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a
só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig
vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon
a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal
figyelmeztesse arra az Önt követő járművet is.
Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az előzéssel, nem tudja milyen az út állapota a
munkagép előtt.
Ha szembe találkozik munkagéppel csökkentett
sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti,
hogy szórás esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni
az ekéző jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való
találkozást.
Ha elakadás- veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni /esetleg fokozott sebességgel/, mert a balesetveszély lényegesen megnő. Itt a
fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza a
gépkocsi.
Kerülje az elakadást. Kezdődő hófúvás, intenzív
havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor
helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg
az út ismét járható. Az elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság
esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek
vagy a ráekézett hó.
Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne hagyja egyedül az
úton, vagy ha ott marad, akkor értesítési helyet és
módot jelöljön meg feltűnően látható helyen.
Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék
ruhát és ennivalót is becsomagol.

Szívből gratulálunk
60. házassági évfordulójuk
alkalmából

Hoffmann Mátyás és
Hoffmann Mátyásné
sz. Hoffmann Mária
hercegkúti lakosoknak.

A Hercegkút című új kiadvány
2000,-Ft/db áron megvásárolható a
községházán vagy postai utánvéttel .
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Sporthírek
Megye III. osztály, Zemplén csoport 2010/2011. évi bajnokság
9-11. forduló
9. forduló, Október 24. Vasárnap 1430
Pálháza - Hercegkút
5:0
IFI 1:2
Gyana G, Egyed S, Ringer I, Kiss A, Egyed A, Ródé Zs, Braun Zs, Szabó G (Horváth Márk), Balogh T,
Zajácz Á, Kiss G
10. forduló, Október 31. Vasárnap 1400
Hercegkút - Györgytarló 3:2
IFI 3:3
Gyana G, Egyed S, Hoffmann L, Ringer I, Kiss A, Egyed A, Ródé Zs, Braun Zs (Spinda B), Szabó G, Kiss
G, Kerchner R
Gólszerzők: Ródé Zs(2), Kiss A
11. forduló, November 06. Szombat 1300
Olaszliszka - Hercegkút
3:6 IFI 3:0
Gyana G, Egyed S, Ringer I, Egyed A (Horváth M), Ródé Zs, Braun Zs, Szabó G, Kiss G,
Kerchner R (Spinda B), Balogh T, Zajácz Á
Gólszerzők: Ródé Zs(3), Egyed S, Egyed A, Gyana G

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
RENDŐRSÉG : 107 ,
SP-I RENDŐRKAPITÁNYSÁG: 513-030
TELEPÜLÉSŐR:
06-30-955 8494
MEZŐŐR :
06-30-553 3330
POLGÁRŐRSÉG:
06-30-475 7133
ÖNKORMÁNYZAT: 346-101

Hercegkúti Hírek
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