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Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja 
egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, 
kérésüket. A felnőttek pedig fáradoznak meglepeté-
seiken. Hangulatossá igyekeznek varázsolni a kará-
csony ünnepét. De a belső magatartásunknak is azo-
nosulni kell az ünneppel. Karácsony ünnepére meg-
változik az ember belső világa is. Mérséklődik a dur-
va viselkedés, halkabb lesz a hangoskodó szó, most 
másra is figyel az önző tekintet. Az ünnepen kisimul 
az ökölbe szorított kéz, szóra nyílik a lezárt száj, kitá-
rul a haragban összeszorult emberszív. 

Mindez a hatás Betlehemből, az istálló 
jászolából sugárzik.  A Gyermek ontja sugarát az em-
berek szívébe. Ő más mint a többi újszülött kisded. 
Teste ugyan megegyezik más csecsemőével. Ő is te-
hetetlen és dajkálásra szorul. Mégis a végtelen Isten 
lakozik benne. Szeméből a mindenható Isten néz 
felénk. Arcáról az Isten jósága sugárzik. Ajka az örök 
igazságok kinyilatkoztatója. A kicsi szíve a végtelen 
isteni szeretetet dobogja. Az Istengyermek jött el a 
földre. A neve Emmánuel, azaz velünk az Isten. Az 
emberek között lakik az Isten. Magával hozta az ég-
ből a békéjét, az igazságosságát, az erejét és hatalmát. 
Valóra vált Izajás próféta 750 éves jövendölése: „ 
Gyermek születik, Fiú adatik nekünk s az Ő vállára kerül 
az uralom.”  Uralkodik a természet erői felett, ame-
lyek engedelmeskednek neki. Uralkodik az emberi 
szívekben, amelyek befogadják, és betölti azokat bé-
kéjével, irgalmas szeretetével és kegyelmével. 

 
Ez a kisded Jézus lép be a családokba a fenyő-

fák alá, amikor összegyűlnek a családok tagjai, a ki-
csik és felnőttek, az ifjak és az idősek. Ő fakasztja a 
mosolyt az arcokra, Ő simítja ki a gondterhelt ránco-
kat a homlokokon. Ő köti össze az emberek kezét. 
Ő lágyítja meg a megkeményedett szíveket. Ez a Kis-
ded vezet el az Istenhez, az Ő Atyjához. Ő békít ki 
bennünket az Istennel, Ő ajánlja, hogy bízzuk ma-
gunkat a gondviselő Istenre. Ez a Kisded kulcsolja 
imára a kezünket. Ő hív bennünket karácsony ünne-
pén a templomba, az Isten házába. Ő gyűjti össze 
jászolához azokat, akik Őt befogadják.  

 

KARÁCSONY 2010.  

Ez a Kisded segíti a bűnösöket a bűnbánat-
hoz. A szentgyónás után Ő kísér bennünket a szent-
áldozáshoz, hogy egyesüljünk vele. Ez a Kisded ve-
zeti át szinte észrevétlenül a teremtett embert a ter-
mészetesből a természetfeletti világába. Szent János 
apostol és evangélista írja evangéliumának elején: 
„Akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Is-
ten gyermekei legyenek!”  Nagy Szent Leó pápa pedig 
így kiált fel: „Ó ember, ismerd fel a te méltósá-
godat! Az isteni természet részévé lettél, vissza 
nem térj a régi romlottságba!” 
      Polyák József esperes-plébános 
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„Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a csa-
ládszeretetnek és egyszersmind a hazafiságnak is.” mondja az 
ismert magyar író, és ez gondolat lehet a mottója mai ün-
nepi eseményünknek is. 

Tisztelt Emlékező Közösség! Kedves Vendégeink! 
Kedves Hercegkútiak! 
260 évvel ezelőtt, Trautson herceg hívására mintegy száz 
család alkotta csoport – elhagyva baden-württembergi 
szülőhelyét – elindult Magyarország keleti területére, a 
járványok következtében elnéptelenedett pataki és regéci 
uradalomba. E súlyos döntésre a kivándorlókat a német 
földön akkoriban egyre fokozódó elnyomás, az éhínség és 
az elszenvedett természeti katasztrófák kényszerítették.   
Hittel felvértezve és reményekkel telve érkeztek erre, az 
akkor elhanyagolt, vad vidékre. De nem csüggedtek, pedig 
embertelenül nehéz sorsuk volt a kezdeti időszakban. Kitartó 
szorgalommal végzett munkával készítették elő a letelepedést 
itt a Hotyka-patak völgyében. Közülük mindössze négy 
család vándorolt tovább. Azok, akik hazatértek német hon-
ba, ott házasságot kötöttek, majd hamarosan hitvesükkel, 
ismerősökkel, rokonokkal tértek vissza falunkba.  
Közösen felépítették a kápolnát, majd összefogva, egy-
mást segítve házaikat. Művelésbe fogták a földeket, szőlő-
ket, és rövid időn belül megteremtették a megélhetés fel-
tételeit. A német szokásokat megtartva, de az ittenieket is 
elfogadva, élték életüket ez új hazában. Megszervezték a 
gyermekek oktatását is. Tekintéllyel bíró idősebb emberek 
végezték, akik német nyelven írást, olvasást, számolást, 
hittant és egyházi éneklést tanítottak a téli hónapokban.  
Napjainkig elődeink nyolc-tíz generációja élte le ezen a 
tájon küzdelmes földi életét úgy, hogy számukra mindig 
meghatározó volt a vallás, a római katolikus egyház szerepe. 
Az elődök tisztelete, a múltjuk iránti érdeklődés, a hagyo-
mányok ápolása az elmúlt korokban is megahatározó volt 
az itt élők számára. Úgy gondolom, ma egyre többen oszt-
juk azt a nézetet, hogy a múlt emlékeinek értékük, üzene-
tük, megtartó erejük van. Köszönjük mindazoknak a mun-
káját, akik a falvaink múltjának feltárásában részt vettek. 
10 évvel ezelőtt még csak sejtettük, ma már pontosan is-
merjük a falualapító elődeink szülőhelyét. Többen a jelen-
lévők közül már jártunk is e vidéken. Az ott élők is tudnak 
létezésünkről. Az ő segítségükkel tudtuk az egyes családok 
származását feltárni, majd ennek nyomán kezdett az elő-
dök szülőföldje felé irányuló érdeklődés fokozódni.     
Három éve, egy józseffalvi rendezvényen vetődött fel egy, 
az elődök szülőföldjéről származó emlékkő felállításának 
gondolata. Mi, Károlyfava, Rátka és Hercegkút civil képvi-
selői is csatlakoztunk ehhez a szándékhoz. Az emlékkő 
állítás ügyét felvállaló civil szerveződésünk, Dr. Hauser 
Zoltán rektor úr vezetésével elérte, hogy ez év őszén a 
szándék realizálódott.  
 

Az elődeink szülőföldjéről származó, Wehingen köz-
ségtől kapott, még szeptemberben hazaszállított termé-
szetes követ a templom mellett helyeztünk talapzatra. 
November 28-án, a szentmise után került sor az emlék-
kő avatására és megáldására. Az ünnepi eseményre az 
Egyházközség és a Hercegkúti Német Kisebbségi Ön-
kormányzat szervezésében került sor. Az avatáson ven-
dégként vettek részt az emlékkő ügyét felvállaló civil 
szerveződés tagjai, Józseffalva, Károlyfalva, Rátka és 
Sárospatak német kisebbségi és egyházi képviselői, va-
lamint azok a meghívottak, akik támogatták az emlékkő 
állítás ügyét.  
Az ünnepség keretében először a templomban egy em-
lékbeszédet hallgathattak meg résztvevők, majd az ün-
nepség a templom bejárata mellet az emlékkő leleplezé-
sével folytatódott. Ezt követően Polyák József esperes 
úr megáldotta az emléket, valamint a magyar és a német 
nemzeti zászlót. Az áldás után Hoffmann Mónika felol-
vasta az emléktábla magyar és német szövegét, majd 
Stumpf Andrásné, német kisebbségi elnök adott elő egy 
alkalomhoz illő szép német verset. Az ünnepség a Ma-
gyar himnusz és a Magyarországi németek himnuszának 
közös eléneklésével zárult. Az ünnep fényét emelte a 
helyi Freundschaft vegyeskórus szép éneke. 
Az ünnepség után fogadásra invitáltuk a meghívott ven-
dégeket, a kórus tagjait, valamint az egyházi és kisebb-
ségi képviselőket. A művelődési házban feltálalt finom 
ételeket Kerchner Istvánné és Éva lánya készítették, a 
család több tagjának közreműködésével. Munkafelaján-
lásukat ezúton is megköszönjük. A süteményért Gönc-
falvi Jánosnénak mondunk köszönetet. Köszönet illeti 
mindazokat, akik a fogadás előkészítésében és lebonyo-
lításában részt vettek. Hálásak vagyunk továbbá Matisz 
Zoltánnak (Technometall Kft, Sárospatak), Kertész 
Lászlónak (Elga-Zár Kft, Olaszliszka) és Iván István-
nak a négy emléktábla elkészítéséért. 

Naár János 
 
(Naár János alábbi ünnepi  a templomban hangzott el) 

Emlékkő avatás Hercegkúton 
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 Hercegkút részére az emlékkövet Wehingen település 
adományozta, és képviseletében Josef Bär polgármester 
adta át kis ünnepség keretében. A 417 kilogrammos 
természetes mészkő darab a wehingeni Schlossbergről 
(Várhegyről) származik.    
Ez az emlék, a falualapító elődök szülőföldjének egy kis 
darabja, amely szándékaink szerint emlékezteti a mai 
utódokat a sváb-alemann eredetre, szimbolikusan kife-
jezi a származáshoz való kötődésünket. De legyen ez a 
kő az elődök iránt érzett tiszteletünk és megbecsülé-
sünk szimbóluma is. Életük példájával olyan értékeket 
hagytak ránk, melyekből mindennapi életünkben mi, 
mai utódok is meríthetünk. Ilyenek: a hit, a szorgalom, 
a helytállás, a bátorság, a kitartás, az összefogás, az ál-
dozatvállalás és még sorolhatnám. Ezek az értékek 
azonban csak akkor örökíthetők tovább, ha minden 
nemzedék magáévá teszi és gyakorolja.  
A falualapító elődök egyben az egyházközségünk alapí-
tói is voltak, és ők voltak azok, akik nemcsak megál-
modták, de részt is vettek ennek a templomnak az épí-
tésében. Ők hozták és adták tovább a következő gene-
rációknak az Isten iránti tiszteletüket és szeretetüket. 
Ez a templom attól szép, hogy élet van benne, hála őse-
inknek. Ez a legfontosabb indoka annak, hogy a temp-
lomunk mellett állítottuk fel az emléket. Bármikor, ha 
erre járunk, emlékeztessen bennünket tehát a templom-
építő elődökre is. 
Kedves gyerekek! 
Tudnotok kell, hogy a jelenségek a múltban gyökerez-
nek.  Előzménye volt annak, ami most történik, és en-
nek folytatása, valamilyen következménye lesz a jövő-
ben. Tiszteljétek az idősebbeket. Ismerjétek meg a kö-
zös múltunkat. Ápoljátok az elődök hagyományait és 
adjátok majd tovább. 
Tisztelt Emlékezők!  
A mai napon esperes úr az emlékkő mellett két zászlóra 
is fogja kérni a mindenható Isten áldását. Egy magyar 
és egy német nemzeti zászlóra. A magyar zászló és rajta 
a szent koronás címerünk, magyarságunk jelképe.A né-
met zászló pedig az ősök és az ottmaradott rokonaink 
hazája iránti tiszteletünket fejezi ki.  A két zászló együtt 
a hazafiságunkat és az eredetünket jelképezi. A német 
zászlót a trautsonfalvi gyökerekkel rendelkező, Német-
országban élő Andreas Leitner ajándékozta egyházköz-
ségünknek. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik 
kieszközölték az emlékkő felajánlását számunkra, majd 
az adományozóktól átvették azt, azoknak, akik haza-
szállították az emléket, azoknak, akik talapzatra állítot-
ták, és azoknak a jó szándékú embereknek, akiknek a 
felajánlásából és közreműködésével elkészült az emlék-
tábla. Ez az emlékkő hirdesse a mi hitünket és helytállá-
sunkat, és bátorítsa a jövő nemzedékeit, hogy hitüket 
megtartva, erős lélekkel legyenek méltók a múlthoz. 
Szívből kívánom, hogy a zászlókra és az emlékkőre 
adott áldás áradjon ki minden jelenlévőre, a falu min-
den lakójára, és minden innen elszármazottra. 
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December képviselő-testületi ülés 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2010. december 1-én tartott  ülésén első napirendi pont-
ként tárgyalta az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepcióját. E napirendet előzetesen részletesen tár-
gyalta a Pénzügyi-Költségvetési Bizottság, melynek elnö-
ke, Naár Ferenc ismertette a testületi ülésen a bizottság 
véleményét.  
 A napirendhez kapcsolódóan kiadott és testület által 
jóváhagyott előterjesztést az alábbiakban olvashatják.  
 
Előterjesztés a képviselő-testületnek Hercegkút Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
70.§-a szerint a jegyző által elkészített  következő év gaz-
dálkodására vonatkozó költségvetési koncepciót a pol-
gármester a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai 
általános választásának évében legkésőbb december 15-ig 
benyújtja a képviselő-testületnek.   
Hercegkút Község Önkormányzata 2011. évi költségve-
tési rendeletének elfogadása  során a következő irányel-
veket és szabályozásokat javaslom  figyelembe venni a 
képviselő-testületnek. 
 
Bevételek tervezése 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat  3. sz. és 8. sz. melléklete tartalmazza a 
helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak  és a 
normatív,  kötött felhasználású támogatásainak irányszá-
mait, a 6. számú melléklet az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vo-
natkozó  kiegészítő támogatások igénylésének szabályait.  
Ezen mellékletek alapján az önkormányzatnak november 
12-ig a normatíva igénylésre vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget kellett tenni.  A koncepció ké-
szítésekor az előző évekhez hasonlóan teljes körűen még 
nem  ismertek a normatívák alapösszegei, nincs adat a 
pénzbeli, természetbeni szociális és gyermekjóléti  felada-
tok után járó normatíváról, valamint a SZJA kiegészítés 
adóerőképesség alapján normatíva összegéről, így a táblá-
zatban a 2010. évi adat szerepel.  
A  normatíva igénylésében szerepel a körjegyzőség fenn-
tartására a székhely település által igényelhető alap és 
ösztönző hozzájárulás, melynek összege az elmúlt évi 
mértékkel megegyezik.  
A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó  alap hozzájáru-
lást  továbbra is a közoktatásról szóló törvényben szabá-
lyozott oktatás-szervezési paraméterek alapján határozza 
meg a költségvetési törvényjavaslat.   

Az alap hozzájárulást  az óvodai neveléshez, iskolai 
oktatáshoz teljesítménymutató alapján képlettel kell 
kiszámolni az óvodai csoportokra, iskolai évfolyamcso-
portokra meghatározott átlaglétszámok, az óvodai, ne-
velési, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkere-
tek, a pedagógusok heti kötelező óraszáma figyelembe-
vételével. Az évfolyam csoportokra így kiszámított tel-
jesítmény-mutató szerint jár az alap hozzájárulás.   Az 
alap-hozzájárulás összege  2.350 eFt/év/mutató, a ki-
egészítő közoktatási normatívák közül igényelhető to-
vábbra is a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett csoportok után igényelhető nor-
matíva  40 eFt/fő/év összeggel.  Különleges gondozás 
keretében nyújtott ellátásra Megyei Pedagógiai Szakértő 
Intézet szakvéleménye alapján  az idei tanévben 1 fő 
óvodás és 2 fő  iskolás után igényelhető emelt összegű 
normatíva.   
A  szociális alapellátás finanszírozása keretében igényel-
hető normatívák terén ismét változás lesz.  2010. évtől 
az ún. „Otthonközeli ellátás” keretében differenciált 
összegű normatív támogatást igényelhetett az önkor-
mányzat. 2011. évtől a  szociális étkeztetésre,  a  házi 
segítségnyújtásra, időskorúak nappali ellátására ismét 
önálló jogcímen igényelhető normatíva. Fenti jogcíme-
ken az önkormányzat 2010. évre összesen 7.519 eFt 
normatívát igényelt,  ugyanazon ellátotti létszámra az új 
jogcímen igényelhető összeg ezzel megegyezik.    
A központi költségvetési kapcsolatból származó másik 
jelentős bevételi forrás az átengedett személyi jövede-
lemadó, és a jövdelemdifferenciálódás és iparűzési  
adóerőképesség  alapján járó SZJA kiegészítés.  
A saját bevételek közül a  helyi adóbevételek körében 
jelentős bevétel emelkedéssel nem számolhatunk.  A 
magánszemélyek kommunális adója a jelenlegi adómér-
tékkel - 6000,-Ft/év/  ingatlan.  Az iparűzési adó 2010. 
évben a tervezett 2.300 eFt helyett 1.331 eFt lett,  a 
vállalkozók kommunális adója 180 eFt helyett 141 eFt. 
Javaslom a képviselő-testületnek ezen adónemek 2011. 
január 1-től történő megszűntetését és a helyben letele-
pedni szándékozó vállalkozások számára előnyös adó-
környezet kialakítását.  
A gépjárműadó esetében az adó alapja a személygépjár-
művek esetében a gépjármű hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett teljesítménye  (kW) , az adó mértéke a gép-
jármű gyártási évétől függően 120 Ft/kilowatt - 300 Ft/
kilowatt között van a törvényben szabályozva.  
A szakfeladatok bevételeit a jelenleg hatályos  térítési 
díjak, bérleti díjak (szállásdíj bevétel) alapján javaslom 
tervezni. Átvett pénzeszközként tervezhető a mezőőri 
szolgálatra igényelhető támogatás, a közhasznú foglal-
koztatás támogatása.   

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu 
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Az egyes jövedelempótló támogatások  közül a rendsze-
res szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási 
támogatás  kötött felhasználású támogatásként történő  
90 %-os mértékű kiegészítése továbbra is megmarad. A 
jelenleg hatályos rendelkezésre állási támogatás helyett a 
bérpótló járandóság címen kaphatnak ellátást a nem fog-
lalkoztatott álláskeresők, ezen ellátás 80%-a igényelhető a 
központi költségvetésből. Az alanyi jogú ápolási díj 75 % 
- a igényelhető kötött felhasználású támogatásként.  
A  közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról szóló 
szabályozást a csatolt részletes tájékoztatóban olvashat-
ják. 
Fejlesztési bevételek körében  2011. évben kizárólag a 
megítélt pályázati támogatásból (TÁMOP 3.2.3, IKSZT) 
realizálható bevételek tervezhetők.  
Hercegkút Község Önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének bevételei a „KONCEPCIÓ 2011. melléklet”  sze-
rint tervezhetők.  
Kiadások tervezése:  
A működési  kiadások tervezése során az előző évek 
költségvetéséhez hasonlóan elsősorban az  önkormány-
zat kötelező feladatai ellátásának alapul vételét javaslom.  
Hercegkút Önkormányzata a jelenlegi szabályozás szerint 
ÖNHIKI támogatásra várhatóan 2011. évben sem  lesz 
jogosult, így  a korábbi években önként vállalt feladatok 
finanszírozásán túl (BURSA, sport és közművelődés tá-
mogatása) további kötelezettségek vállalásának nincs 
forrása.  A racionális gazdálkodás szempontjainak figye-
lembe vétele a működési és fejlesztési kiadások tervezése 
során elkerülhetetlen.   
Az önkormányzatnak  fejlesztések, beruházások  finan-
szírozására   pályázati támogatások elnyerése esetén, illet-
ve év közben befolyó - fejlesztési célokra felhasználható 
- bevételi forrásokból nyílhat majd lehetősége.   
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését a várható be-
vételek és az ismert kötelezettségek  alapján a koncepció 
elfogadásakor meghatározott irányelvek figyelembe véte-
lével kell megtervezni.  Az Áht. 71.§(l) bekezdése szerint 
a jegyző által elkészített  költségvetési rendelettervezetet 
a polgármester    2011. február 15-ig nyújtja be a képvi-
selő-testületnek. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi 
költségvetés összeállításához javaslataikat, véleményüket 
ismertessék!” 
A költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tárgyalta a 
képviselő-testület az intézményi étkeztetés nyersanyag-
normájának meghatározásáról és a térítési díjakról szóló 
előterjesztéseket, valamint elfogadta az iparűzési adó 
eltörléséről szóló rendeletet. 
A képviselő-testület az intézményi étkezést igénybe ve-
vők 2011. január 1-től hatályos bruttó térítési díját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Napi háromszori étkezést igénybevevő intézményi dol-
gozók térítési díja :         380,-Ft. 
- Napi egyszeri étkezést igénybe vevő intézményi, hivata-
li dolgozók térítési díja:      315,-Ft.  

-  Napi egyszeri  étkezést alkalomszerűen igénybe vevő 
vendég étkezők térítési díja: 550,-Ft. 
- Óvodában napi háromszori étkezés: 335,-Ft     
- Iskolában napi háromszori étkezés: 380,-Ft     
- Szociális  étkeztetés (napi egyszeri meleg ebéd biztosítá-
sa) intézményi bruttó térítési díja  350 ,-Ft.  
- Az ebéd kihordásáért fizetendő bruttó térítési díj   30 ,-
Ft. 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér  
A 2. napirendi pont keretében döntött a képviselő-
testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás 
(Művelődési Ház épületének felújítása)  kivitelezőjének 
kiválasztásáról: „A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása 
Hercegkúton beruházás kivitelezésével az ÉPSZER Zrt 
Sárospatak vállalkozást bízza meg nettó   23.626.927,- Ft   
vállalási díj ellenében. 
A beruházás műszaki ellenőrzésével a képviselő-testület 
Rohály Antal (Sárospatak ) vállalkozót bízza meg bruttó 
300 eFt vállalási díj ellenében.  
A képviselő-testület felhatalmazza Rák József polgármes-
tert a benyújtott ajánlat szerint a Vállalkozási szerződés 
megkötésére.  
E napirendhez kapcsolódóan határozatot hozott a képvi-
selő-testület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében „Integrált Közösségi Szolgáltató tér 
kialakítása Hercegkúton” beruházás célra megítélt 
pályázati támogatáshoz szükséges önrész biztosítására  
történő hitelfelvételről, illetve az utófinanszírozású pályá-
zat miatt a  támogatás- megelőlegező hitel igénybevételé-
ről.             
Az ülésen Rák József polgármesterről tájékoztatást ka-
pott a testület az elmúlt időszak munkájáról és a követ-
kező időszak feladatairól, rendezvényeiről. 

dr. Stumpf Enikő körjegyző 

Anyakönyvi hírek 2010.  
Születések: 

1. Mudróczki Máté 
2. Jáger-Májer Balázs 
3. Lukács Levente Péter 
4. Szabó Vica Kata 

 
Halálozások: 

1. Stumpf  Erzsébet 
2. Hoffmann Jánosné 
3. Kerchner Ignácné 
4. Götz Vendel 
5. Kerchner Katalin 
6. Kassai János 

(Hercegkúton 2010. évben házasságkötés nem volt) 
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Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Német Kisebbség 
Területi Kisebbségi Önkormányzata 2010. december 6-
án ünnepélyes keretek között adta át a Borsod – Abaúj – 
Zemplén Megyei Németekért Díjat Rák Józsefnek, Her-
cegkút polgármesterének.  
Jelen voltak a megye tizenegy német települési kisebbségi 
önkormányzatának képviselői, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi Egyesülete 
Elnöke Héring Istvánné . Községünket Rák József pol-
gármester úr és felesége Rák Józsefné, Dr. Stumpf Enikő 
Hercegkút-Komlóska körjegyzője, Joószné Naár Erika 
Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzatának alel-
nöke, ifj. Naár Ferenc, ifj. Götz István Hercegkút Német 
Kisebbségi Önkormányzatának képviselői, valamint 
Stumpf Andrásné Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Né-
met Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának 
elnöke képviselte. 
Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól Hideg Imre, 
az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, és 
Czeglédi Natália kisebbségi referens. 
Az ünnepség a himnuszok / magyar és a magyarországi 
németek/ eléneklése után a károlyfalvi Sátorhegy német 
néptáncosainak műsorával folytatódott, melyet a díj át-
adása követett. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség 
Területi Kisebbségi Önkormányzata 2007. május 16-i 
ülésén döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Néme-
tekért Díj alapításáról, mellyel minden második évben 
elismeri a német kisebbségért végzett munkát. 
 
A kitüntető díj adományozására beérkezett a német ki-
sebbségi települési önkormányzatok ajánlása, melyet a 
kulturális bizottság megtárgyalt, és javaslatot tett a képvi-
selő-testület részére. 
A képviselő-testület az előterjesztést 2010. november  
29-i ülésén megtárgyalta, és döntését meghozta. 

2010. évben a képviselő-testület 22/2010.(XI.29.) számú 
határozatával Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Néme-
tekért Díjat Rák Józsefnek, Hercegkút polgármes-
terének adományozta.  
 
A méltatást Szebényi Gáborné Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkor-
mányzatának alelnöke tartotta:  
Laudátio 
Rák József Hercegkúton született 1945-ben. Itt végezte 
az általános iskolát, majd Sárospatakon a Rákóczi Gim-
náziumban érettségizett 1963-ban. Fiatal könyvelőként 
több évet töltött az Állami Erdőgazdaságnál, majd hosz-
szú éveken át szülőfaluja Termelőszövetkezetében köny-
velőként, majd főkönyvelőként tevékenykedett.  
1987. július 1-től 2000. szeptember 10-ig, polgármesterré 
választásáig az APEH köztisztviselője volt revizorként.  
Hercegkút Önkormányzata 1998-tól 2006-ig mint telepü-
lési kisebbségi önkormányzat működött, így közéleti sze-
repvállalása egybeesett a helyi német kisebbség képvisele-
tével és a B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Egye-
sületében alelnöki tisztség betöltésével,  ahol szakmai 
tudásával hozzájárult a Borsod – Abaúj – Zemplén me-
gyei német kisebbség megerősödéséhez. Koordinációs 
tevékenységével szorosabbá tette a megalakult német 
kisebbségi önkormányzatok együttműködését. Integráló 
személyisége, pozitív kisugárzása elősegítette a kölcsönös 
tisztelet kialakulását a szövetség tagjai között. Hercegkút 
minden évben helyszíne volta az elmúlt tíz évben a Szö-
vetség közgyűlésének.  
A tagönkormányzatok így folyamatosan figyelemmel 
kísérhették a német kisebbség érdekében végzett törek-
véseket: 
2002-ben kezdeményezésére megépült a Sváb Tájház, 
amit 2006. évben villámcsapás ért, de 2007-ben sikerült a 
rekonstrukciója 
Nagy hangsúlyt fektet a belföldi német kapcsolatok ápo-
lására megyén belül, illetve a dunántúli Tarjánnal. 
 

Ünnepélyes Közgyűlés a Megyeháza Dísztermében 

A díj átadása után  
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- Számos hazai és németországi település küldöttségét 
fogadta és mutatta be számukra a magyarországi néme-
tek, ezen belül Hercegkút hagyományőrzés érdekében 
végzett munkáját (Lautershausen, Halle, Bonyhád, 
Budaőrs, Budakalász stb.)  
- 2001-ben kezdődött a testvértelepülési kapcsolat építése 
a Németország Baden-Württemberg tartományában talál-
ható Obersulmmal, amit 2006. szeptemberében hivatalos 
testvértelepülési Megállapodásban rögzített a két önkor-
mányzat. Azóta számos csoport (tűzoltók, kórus, diákcse-
reprogram) vett részt Obersulmban különböző progra-
mokon 
- Rendszeresen támogatja a hagyományőrző csoportokat, 
valamint tagja a Freundschaft vegyes kórusnak. 
- Az általa vezetett Önkormányzat stratégiai kérdésként 
kezelte mindenkor a német nemzetiségi oktatást, nevelést, 
valamint az identitás megőrzése érdekében kulturális élet 
magas szinten tartását és bemutatását.  Ennek köszönhe-
tően a képviselő-testület 2008. évben úgy határozott, 
hogy a jelentős anyagi tehervállalás mellett önállóan tartja 
fenn a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Isko-
lát és Napközi otthonos Óvodát, aminek tanulói létszáma 
évről évre emelkedik.  
- 2010-ben jelent meg kezdeményezésére Hercegkút tör-
ténetét felkutató monográfia, e könyv előszavából idézem 
Rák József gondolatait:  
„Hálát adok a sorsnak, hogy ehhez a közösséghez tartozom, mely 
büszke származására, féltve őrzi hagyományait, ugyanakkor szor-
galmas, kitartó munkával építi a jövőt, és az eddig elért eredményei 
alapján bizakodva tekint az új évezred kihívásai elé.” 
A kitüntetést Stumpf Andrásné Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkor-
mányzatának elnöke adta át.  
Ezután Rák József kitűntetett az alábbi szavakkal köszön-
te meg az elismerést: 
„Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Főosztályvezető úr! 
Kedves Barátaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Ezekben a megható és ünnepélyes pillanatokban úgy ér-
zem, hogy első a köszönet. 
Köszönet és hála a Jóistennek, aki megengedte, hogy 300 
nappal egy súlyos műtét után ma itt lehetek.  
Köszönet azoknak, akik a kitüntetésre javaslatot tettek, és 
akik ezt támogatták. 
Köszönet azoknak, akik ehhez hozzásegítettek: 
családomnak, és elsősorban szeretett feleségemnek, akik 
mindig mellettem álltak, a polgármesteri hivatal munka-
társainak, elsősorban dr. Stumpf Enikő körjegyzőnek, a 
mindenkori képviselőtestületek tagjainak, a Német Ki-
sebbség Önkormányzatnak és természetesen Hercegkút 
közösségének, akik idén októberben negyedik alkalommal 
tiszteltek meg bizalmukkal és választottak újra, erre a nem 
könnyű, de nagyon szép szolgálatra. 
Amikor tudomást szereztem a kitüntetésről, amit ismét 
megköszönök, azt mondtam és most is az a véleményem, 
hogy nem csináltam semmi különöset, csak tettem a dol-
gom.  

Tisztelt Jelenlévők! 
A magyarországi németek himnuszában énekeljük: 
 „Egy nép fiai vagyunk 
 Német nyelv, német módi 
 Amit apáink magasra tartva 
 Számunkra igaz módon megőriztek.” 
És ebben minden benne van: feladatunk a mai korban is 
a nyelv, a hagyomány őrzése. Örülök, hogy hercegkúti 
sváb származású, magyar emberként ebben részt vehetek.  
Az utóbbi tíz évben mint a település vezetője igyekeztem 
mindezeket a törekvéseket elősegíteni: 
- megmentettük iskolánk önállóságát, ahol a heti öt órás 
német nyelvoktatással kistérségi szerepet is vállaltunk. 
tánccsoportjaink, kórusaink a hagyományőrzés legjobb 
képviselői 
- megépítettük és berendeztük a sváb tájházat (kétszer is) 
- az őshazából hozott szikladarabot a közelmúltban szen-
teltük fel 
- nyolc éve kiválóan működő kapcsolat és testvértelepü-
lésünk van Németországban és szépen alakul az osztrák 
kapcsolat is. 
- minden területen igyekszünk együttműködni a megyei 
német kisebbségi önkormányzatokkal és az országos ta-
lálkozókon is részt veszünk. 
 
Vannak terveink, elképzeléseink a jövő vonatkozásában is 
bőven, és együtt meg fogjuk oldani azokat is! 
Amint a Hercegkúton idén nyáron készült monográfia 
előiratában írtam, azzal szerettem volna befejezni mon-
dandómat, de az már elhangzott az előterjesztésben és azt 
csak megerősíteni tudom. 
 
Van már több elismerő oklevelem, de mégis a mai kitün-
tetés számomra a legbecsesebb, mert ezt az a közösség 
adta, ahova tartozok és remélem ez még sokáig így lesz.  
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és még egyszer kö-
szönöm a kitüntetést.  
 

Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzat 
tagjai a polgármesterrel és a körjegyzővel 
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Rák József köszönő szavai után közmeghallgatás követ-
kezett, melyben az elmúlt négy év munkájáról kaptak 
tájékoztatást az érdeklődők. 
Az ünnepélyes közgyűlést követően a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi 
Egyesülete közgyűlése ülésezett. 
Napirendi pontok között szerepelt az elnökség beszámo-
lója a 2010. évben végzett munkáról, a költségvetés ala-
kulása, a Területi Német Kisebbségi Önkormányzatba 
jelöltek listájának elfogadása, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatába delegált tag és póttagok 
megválasztása, a Közgyűlés 2011. évi munkatervének 
jóváhagyása. 
A közgyűlést állófogadás zárta, ahol Hideg Imre főosz-
tályvezető pohárköszöntőjében elhangzott Vaclav Havel 
cseh író, államférfi gondolata: „Csak az tud másokkal az 
egyenjogúság elve alapján értelmes együttműködést kiala-
kítani, aki tudja kicsoda ő, ismeri önmagát és képes az 
önmeghatározásra – de soha sem mások ellen – hanem má-
sokkal együttműködve.” 

Stumpf Andrásné  
Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Hideg Imre a B-A-Z Megyei Önkormányzat    
osztályvezetőjének pohárköszöntője 

Állófogadás az ünnepi közgyűlést követően a me-
gye német kisebbségi képviselőinek részvételével 
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A Heimat Német Néptánccsoport immár negyedszer 
kapott meghívást Bódvaszilasra, a helyi kisebbségi ön-
kormányzat által rendezett Német Nemzetiségi Délután-
ra. Természetesen elfogadtuk a meghívást, hiszen na-
gyon örültünk, hogy újra ránk gondoltak a szervezők. 
Már visszatérő vendégek vagyunk, ami számunkra nem 
kis dolgot jelent, mert jó érzés, hogy a bódvaszilasiak is 
támogatják, szeretik ezt a hagyományt, amit ápolunk és 
előadunk. 
November 20-án, esti órákban érkeztünk meg a telepü-
lésre, ahol helyi barátaink nagy szeretettel vártak minket. 
Fellépésünk után egy bűvész, Hegyaljai Sándor szóra-
koztatta a közönséget, ezt követően az Ináncsi Rozma-
ring Dalkör műsorát láthattuk. Majd következett a va-
csora, és a hajnalig tartó mulatság. 
Nagyon jól éreztük magunkat, igyekeztünk jó hangulatot 
varázsolni a terembe, ami persze mindig könnyen megy 
csoportunknak. Most annyira sikerült, hogy a Német 
Kisebbségi Önk. elnöke Greczmájer István nem akart 
minket hazaengedni, nagy meglepetésünkre. Nekünk 
sajnos indulnunk kellett, mert hosszú út állt még előt-
tünk. 
A következő hétvégén, november 27-én Rakamazra, 
disznótoros rendezvényre invitáltak meg bennünket. Az 
összekötőkapocs a tánccsoport és a Rakamaziak között 
Rák Gergely volt. Örömmel igyekeztünk eleget tenni 
ennek a meghívásnak is, hiszen Rakamazon még nem 
jártak a táncosok. 
Színvonalas előadások előzték meg a miénket. A 
Rakamazi Általános Iskola diákjai adták elő német nyel-
ven a Holle anyó című mesedarabot, nagyon ügyesen. 
Majd kisebb gyerekek táncoltak és ezután következett 
csoportunk. A műsor után igazi disznótoros finomságo-
kat ettünk és természetesen jót mulattunk a 
rakamaziakkal. 
Reméljük, hogy táncaink tetszettek a helyieknek és élve-
zetes műsort produkáltunk.  
 

Stumpf Zsanett 

 
 

 

Fellépések tömkelege novemberben  

Német Nemzetiségi délután Bódvaszilason  
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December 6.: Szent Miklós ünnepe 
A 3. században született Szent Miklós többek között a 
gyermekek védőszentje. Minden évben december 6-án 
emlékeznek meg róla a világ szinte minden táján. A her-
cegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségű Általános Is-
kola tanulói sem kivételek ez alól. Már november köze-
pén megkezdődtek a készülődések a várva várt találko-
zásra. Minden gyerekben érezhető volt az izgalom, a vá-
rakozás. A tanórákon történeteket olvastak Szent Mik-
lósról, kézügyességüket kihasználva apró tárgyakat készí-
tettek, rajzórákon pedig megálmodták érkezését. Termé-
szetesen versekkel, énekekkel és furulyás műsorral is ké-
szülődtek a diákok. A szereplők kiválasztásánál szinte 
alig lehetett dönteni a sok jelentkező közöl, hogy kik 
tegyék szebbé ezt a találkozást.  
December 6.-a elérkezett. A Mikulás az idén sem felejt-
kezett el a hercegkúti tanulókról, ajándékokkal megpa-
kolt zsákkal érkezett. Bekukucskálva az ablakon, már 
szépen kiöltözött diákokat látott, akik dalokkal hívogat-
ták. A gyerekek kedves verseikkel, énekeikkel, és a gyö-
nyörű furulyaszóval elkápráztatták az öreg Mikulást. Ezt 
a szép fogadtatást mindenféle finomságokkal teli csoma-
gokkal hálálta meg. Megköszönve az ajándékokat egy 
vidám dallal engedték tovább a Mikulást, hogy a többi 
gyerekhez is időben odaérjen. 
Az udvaron a gyerekek nagy meglepetésére lóháton meg-
érkezett a német Mikulás is a krampuszával.  

December 18-án, szombaton délelőtt rendeztük meg az 
immár hagyományosnak mondható karácsonyi játszóhá-
zat és vásárt a Művelődési Házban. 
A készülődés már korábban elkezdődött, hiszen a lelkes 
szülők és gyerekek sok szép egyedi ajándéktárgyat, ablak-
díszt, karácsonyfadíszt, mézeskalácsot és finom sütemé-
nyeket készítettek a vásárra.  
A játszóházban készítettünk varrással készült üdvözlőla-
pokat, gyöngy karácsonyfadíszeket, 
ablakdíszeket papírból, gipszfigurákat a karácsonyfára és 
ismét bepillantást nyerhettünk  a gyertyamártás rejtelmei-
be. 
A szokatlan időpont ellenére nagyon sok szülő, kisiskolás 
és óvodás gyerek is részt vett a munkálatokban, beszélge-
tésekben. A hangulatos délelőttöt a  szülők által előadott 
vidám bábelőadás zárta, mely nagy tetszést aratott a gye-
rekek és felnőttek körében. Köszönjük mindenkinek, 
hogy megtiszteltek jelenlétükkel, 
segítségünkre voltak, vásárlásukkal támogattak 
bennünket és örülünk, hogy ezzel a rendezvénnyel sike-
rült egy kicsit bensőségesebbé  varázsolni a karácsony 
hangulatát. 
 
December 20-án este 4 órától került bemutatásra az 
iskolások karácsonyi műsora és zeneiskolai bemutatója.  
Idén is nagy lelkesedéssel és örömmel készültünk az elő-
adásra, hiszen a Kisjézus születésének felelevenítése min-
dig felejthetetlen élményt nyújt. Betlehemes játékunkkal 
nagyszüleink, dédszüleink karácsonyát próbáltuk felidéz-
ni, s az ő idejükben eljátszott betlehemezést bemutatni. 
A szent énekekkel tarkított műsor után a gyerekek a ze-
neiskolában tanult hangszeres tudásukat mutatták be.  
A közös műsor, a karácsonyfa, a gondtalan együttlét 
mindenki számára megszépítette a karácsony eljövetelét. 
 
„Karácsony ünnepén 
az a kívánságom: 
Legyen boldog mindenki  
ezen  a világon! 
Itt is, ott is mindenütt 
legyen olyan béke,  
mint amilyen bent lakik 
az emberek szívébe!” 
 
Kellemes Ünnepeket kívánunk mindenkinek!     
 
Tanítók 

Suli☼tár 
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Szent Miklós püspök Patara városában született, amely a 
mai Törökország területén található.. Fiatal korában egy-
re csak azt a lehetőséget kereste, hogyan tudná Isten di-
csőségét szolgálni. Később pedig isteni jelre Myra püspö-
kévé választották. Miklósnak egyszer tudomására jutott, 
hogy a városban él egy család: apa, és három eladósorban 
levő lánya. Olyan szegények voltak, hogy a leányok nem 
tudtak férjhez menni, mivel hozománnyal nem rendel-
keztek, a nélkül pedig akkoriban elképzelhetetlen volt a 
házasság. Miklós az éj leple alatt felmászott a leányok 
házánál álló fára, és titokban bedobott az ablakon három 
zacskó aranyat. Innen ered az a ma is élő hagyomány, 
hogy gyermekek a mai napig kiteszik az ablakokba kitisz-
tított cipőiket, s várják a jóságos Mikulás bácsit, aki piros 
ruhába öltözve, fején püspöksüveggel, hátán puttonnyal 
járja az országot-világot, megajándékozza a "jó gyerme-
keket". A püspök azonban még számos csodatettéről is 
híres. Történt egyszer, hogy éhinség idején kiment a vá-
ros kikötőjébe, ahol búzarakománnyal teli hajókat vártak. 
A megérkező hajósokat arra kérte, adjanak néhány zsák 
búzát a szegényeknek, azok azonban tartottak a királyi 
helytartó bosszújától, mivel a búza ki volt számolva. Vé-
gül mégis engedtek Miklós kérésének, és az éhezőknek 
szétosztották a rakomány egy részét, amikor azonban az 
elszámolásra került sor, egyetlenegy zsák sem hiányzott. 
Miklós számos foglalkozásnak, így a molnároknak, a ke-
nyérsütőknek, valamint a szegényeknek, a diákoknak és a 
családoknak is a védőszentje. Miklós a gyermekek barát-
ja, meg is ajándékozza őket. Amikor a múltszázad fordu-
lóján a Mikulás még világos nappal járta a falut, a szigorú 
botos Mikulás előcsalta a kuckóba bújt gyereket, kifag-
gatta, tud e imádkozni. Járt a vessző, ha bebizonyoso-
dott, hogy nem tud, még az anyja is kikapott. A Mikulás 
alakja a mai gyerekek körében is népszerű. Az óvodában, 
iskolában is megajándékozta a gyerekeket idén is, a ki-
sebbeket pedig otthon látogatta meg krampuszaival 
együtt, akiknek a kicsik nagyon örültek. Volt, aki énekelt, 
verset mondott, de a félénkebbek sem maradtak ajándék 
nélkül, így a jó Mikulás ismét örömet tudott szerezni 
minden kisgyermeknek.           

Joósz Antal Művelődési Ház vezető 

Mikulás az óvodában Miklós napja—Mikulás napja 

A bölcsődések és óvodások együtt                
köszöntötték a Mikulást 
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Egyesületünk, a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület hi-
vatalosan nem jogutódja a községben oly’ régen működő, 
és a történelem zűrzavaraiban többször  át- vagy ha úgy 
tetszik, újjászervezett Hercegkúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek, amelynek  megalakulásáról sajnos hiteles dokumen-
tum nem áll rendelkezésünkre, találgatásokba pedig nem 
szeretnénk bocsátkozni.  
Sem a Zempléni Levéltárban, sem pedig a tűzoltóság 
adatbázisaiban nem lelhetők fel az alapító okiratot vala-
mint a jegyzőkönyvek az alakulás körüli időkből.  
Azt viszont határozottan állíthatjuk, hogy Hercegkút , - 
akkori nevén Trauczonfalva - község jóval megelőzte a 
legtöbb monarchia korabeli települést  a tűz elleni harc-
ban, a tűzvédelem terén.  
Büszkék vagyunk  arra, hogy településünkön bizonyítot-
tan több, mint  másfél évszázados múltja van annak, 
hogy őseink közös erővel tettek azért, dolgoztak abból a 
célból, hogy növeljék a saját biztonságérzetüket, óvják, 
védjék vagyontárgyaikat az esetlegesen előforduló tűz- 
illetve káreseményekkel szemben. 
Az 1870-ben magalakult és  gróf Széchenyi Ödön nevé-
hez köthető Tűzoltó Szövetség egyik legfontosabb feladatá-
nak tekintette a tűzvédelem, tűzrendészet törvénybe ikta-
tását. A sokszori sikertelenség után a Szövetség József 
főherceghez fordult és közbenjárását kérte ez ügyben, 
ennek nyomán született meg az 53.888./1888. B.M. sz. 
kormányrendelet. Ebben a kormányrendeletben vannak 
felsorolva azok a tűzrendészeti előírások, amelyek az 
akkori különböző szintű államigazgatási szervekre nézve 
intézkedési kötelezettségként jelentkeztek. 
A tűzrendészeti kormányrendelet többek között arról 
rendelkezik, hogy „minden 50 lakóházat meghaladó köz-
ségnek okvetlenül milyen tűzoltó szereket kell bírnia”. E 
kormányrendelet végrehajtására lett kibocsátva 1889. 
január 25.-én, 5075-II. számon a Magyar Királyi Belügymi-
niszteri Körrendelet.  
 
E témában ebből az időből található először említés 
Trauczonfalva községről Zemplén Vármegye Alispánjá-
nak iratai között, amikor is a sátoraljaújhelyi járás 
főszolgabírája jelentést tesz az Alispánnak 681/1890 szá-
mon, hogy a járásához tartozó települések a tűzifecsken-
dők beszerzésére a szerződéseket megkötötték.  
Kivételként említi Trauczonfalvát „azon okból, mert az 
1850 év körül magokat fecskendővel ellátták”. Mivel 
azonban a jelentés szerint „a fecskendő már rozzant és 
hasznavehetetlen állapotban van”, így kér a falu számára 
ebben a levelében 520 forintot egy új beszerzésére. 
A hivatkozott hiteles dokumentumokból egyértelműen 
kitűnik tehát, hogy őseink jóval megelőzve  korukat, az 
akkori települések nagy többségével ellentétben nem vár-
tak egy központi intézkedésre, esetleg anyagi segítségre, 
hanem saját maguk gondoskodtak biztonságukról a tűz 
elleni védekezést illetően. Jó okunk van feltételezni, hogy 
nem csak ebben jártak elől… 

Az, hogy egyesületként, vagy milyen formában működtek 
ebben az időben, mint már említettem nem tudjuk bizto-
san. Valószínűsíthető, ennek a kormányrendeletnek a 
hatására alakulhattak valamilyen szervezetté. 
Az 1890 február 18.-án keltezett 24/1890. számú körjegy-
zői jelentésben olvashatjuk, „s hogy mennyire jelentéktelen 
intézkedésnek tartják e szabályrendeletet, mutatja azon 
körülmény, hogy minden tiltakozásom ellenére tűzoltó 
főparancsnoknak a kisbíró Frikker Jánost választották 
meg”. 
Ettől az időtől kezdve négy szakaszban mutatnám be az 
egyesületet. 
 
Az első szakasz a kezdetektől 1946-ig terjedő időszak.  
A valószínű megalakulás után a levéltárban már sok hite-
les feljegyzés, dokumentum lelhető fel, amelyek már Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületként említik a településért tenni aka-
rók csoportját. 
1925-ből találunk utalást arra, hogy pénzt különítenek el 
a tűzoltó felszelések pótlására. 
1927-ben vásárolják meg az új (harmadik!) tűzifecsken-
dőt. A saját pénzeszköz rendelkezésre áll, ám kérnek 
állami támogatás, ezért a bíró felhatalmazást kap a képvi-
selő testülettől, hogy kölcsönt vegyen fel a saját nevére, 
mindaddig, míg az állami pénz be nem folyik, melyből 
kifizetésre kerül az új eszközt. A régit Makkoshotyka 
községnek értékesítették. 
Találunk feljegyzést 1928-ból, mely szerint  tiszteletdíjat 
állapítanak meg a tűzoltó oktatónak, hiszen már nem 
csak az önkéntes tűzoltókat kell oktatni, hanem a Leven-
te Egyesület mindegyik korosztályát is. Tudjuk, hogy a 
gyakorlatok vasárnap reggelente voltak, az elméleti kép-
zéseket pedig főleg télen tartották. 
Már ekkor használják itt is az egész országban használa-
tos önkéntes tűzoltó köszönést, az 
„Egymásnak segítség!”.köszönési formát. 
 
A felszerelés elhelyezésére szolgáló szertár meglehetősen 
rossz állapotban van már a 1930-as évek közepére. 
Sztrisovszky Mihály plébános javaslatára a képviselő tes-
tület új helyet jelöl ki egy új szertár építésére a temető 
mellé, a falu központjába, egy kisebb magaslatra. ( A mai 
Sváb Tájház helyére.) Az új szertárat 1935 november 7.-
én adják át, és érdekesség, hogy megint tudnak vásárolni 
egy új tűzifecskendőt, a régit pedig a település gazdasági 
faiskolájának adják át, hogy ott hasznosítsák öntözési 
célra, majd 1939 novemberében árverés útján értékesítik. 
Találunk feljegyzést arról a Zempléni Újság 1937. július 
18.-i számában, hogy az 1937 júliusában, a faluban pusz-
tító tűzvész megfékezésében bodroghalászi és 
bodrogolaszi önkéntes tűzoltók is segítségére voltak a 
hercegkúti önkénteseknek. 
A község költségvetésében szinte minden évben talál-
kozhatunk külön fejezetként a tűzbiztonságra költött 
kisebb-nagyobb összegekkel.  
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Természetesen sikeresen szerepelnek a járási önkéntes 
tűzoltó versenyeken, különböző korcsoportokban. Az 
egyen ruházat és a felszerelés pótlására szánt pénzt több-
nyire a versenyekre igénylik. 
Hercegkúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven vesznek részt 
kerületi tűzoltó és hatósági tűzoltó tanfolyamon, Zemp-
lén Vármegyei Tűzoltó Szövetségi Közgyűlésen még a 
második világháború idején is. 
Ezen a néven szüntetik meg az egyesületet, sok más 
egyesülettel, egylettel együtt, egy belügyminiszteri rende-
let alapján 1946-ban. 
A második, nagyobb időszakát átölelő szakaszát az egyesületnek 
a második világháborútól a rendszerváltásig tartjuk nyilván. 
Folyamatosan jelen volt az egyesület a településen, és 
nem csak jelen volt, hanem annak szerves részét képezte. 
Bár a tevékenység jelentős része a különböző szintű ver-
senyekre koncentrálódott. Így a versenyek előtti két-
három hét a felkészülés jegyében telt, aminek meg is lett 
az eredménye, hiszen többnyire szép sikereket értek el 
nem csak felnőtt férfi, hanem ifjúsági és lány csapataink 
is.  Csakúgy, mint az ország minden településén,  Her-
cegkúton is a  községi tanács tartotta fenn az egyesületet, 
a hivatásos tűzoltóság szakmai felügyelete mellett. Itt is 
fontosnak tartották az elméleti képzést, így az egyesület 
minden tagja részt vett valamilyen szintű képzésen. 
 A ruházati felszerelés ebben az időben is többnyire a 
versenyeken történő megjelenést szolgálta. Kiemelkedő 
szakmai munka is folyt, hisz a településen ezen időszak-
ban keletkezett tűzesetek jelentős részét a helyi önkénte-
sek fékezték meg. Vezetői, parancsnokai az egyesületnek 
ebben a korszakban  Stumpf Ignác, Götz István, és 
Ulimájer Antal voltak. 
Az egyesület felszerelése a kornak megfelelően alakult. 
1968-ban kapták az első utánfutóra szerelt 400 liter / 
perces kismotor fecskendőt. 1986-ban vásárolta a közsé-
gi tanács az NDK gyártmányú 800 liter/perces TS 8/8-
as kismotorfecskendőt. 
 
A harmadik időszak a rendszerváltástól 2006-ig tehető, amikor 
oly sok más településhez hasonlóan, Hercegkúton is tu-
lajdonképpen megszűnt az egyesület. Bár a megszünteté-
séről semmiféle okirat nem készült, valójában semmilyen 
tevékenységet nem végzett. 

A negyedik időszak napjainkra tehető. 
2006. június 29-én sajnálatos esemény történt közsé-
günkben: Egy vihar során, villámcsapás következtében 
leégett a Sváb Tájház. Ekkor kezdett érlelődni  a gondo-
lat a település vezetőiben, hogy a régen községünk életé-
ben előkelő helyett képviselő önkéntes tűzoltó hagyomá-
nyokat felelevenítve  szerveződjön egy csoport, melyet 
rendkívüli helyzetekben igénybe lehet venni. Az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület utolsó vezetője Hoffmann Imre 
vállalta a csapat megszervezését. A pályázati és egyéb 
támogatási lehetőségek minél hatékonyabb és szélesebb 
körben történő elnyerése érdekében döntöttünk úgy, 
hogy a 2001 óta jól működő Polgárőr Egyesületet kibő-
vítjük tűzoltó tevékenységgel és egy szervezeten belül 
működtetjük tovább. Alakuló ülésünket 2006. szeptem-
berében tartottuk.  
Kiemelt célkitűzésként fogalmaztuk meg a lakosság biz-
tonságérzetének fokozását, a tűzoltásban való szervezett 
és aktív részvételt, a vagyonvédelmi feladatok ellátását.  
A megyei bíróság jogerős végzésével a Hercegkúti Polgárőr 
és Tűzoltó Egyesületet kiemelten közhasznú szervezetként 
nyilvántartásba vette. Ezt követően felvételünket kértük 
a B-A-Z  Megyei Tűzoltó Szövetségbe valamint a B-A-Z 
Megyei Polgárőr Szövetségbe.  
Segítő szándékú közvetítőkön keresztül Németországból 
kaptunk egy felszerelés nélküli Volkswagen LT tűzoltó-
autót. Ennek a járműnek a felszerelése, használható álla-
potba helyezése, valamint a régi technikai eszközök cse-
réje jelentette a legnagyobb kihívást.  
A pályázati lehetőségek kihasználásával, az önkormány-
zat támogatásával,  önzetlen támogatók segítségével és 
nem utolsó sorban az egyesület tagjai odaadó és önzetlen  
munkájának köszönhetően mára elmondható, hogy ren-
delkezünk az Alapszabályzatunkban vállalt feladatok vég-
rehajtásához szükséges felszereléssel, illetve ruházattal.  
Civil szervezetként szeretnénk  mi is, - mint elődeink 
minden korban - aktív résztvevői lenni a helyi közélet-
nek. Ha kell programok előkészítésében, bonyolításában, 
biztosításában, ha kell kulturális programok szervezésé-
ben. A község vezetése, a többi civil szervezet, az egy-
házközség évek óta biztosan számíthat egyesületünk tag-
ságára. Kapcsolatunk kiváló az önkormányzattal és a 
Polgármesteri Hivatallal. Folyamatosan számíthatunk 
támogatásukra, szervező és koordináló szerepükre.  
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Kiváló és tartalmas kapcsolatot ápolunk községünk né-
metországi partnertelepülése, Obersulm önkéntes tűzol-
tóival. 
Igyekszünk jó kapcsolatot tartani a különböző szövetsé-
gekkel, valamint a Sárospataki Rendőrkapitánysággal, a 
Sátoraljaújhely Város Hivatásos Tűzoltósággal és több 
más egyesülettel.  
Köszönet illet  mindenkit a közösségi munkában való 
részvételéért, de nemcsak ezt a negyven tagot, hanem azt 
a néhány támogatót is, akik valamilyen formában segítik 
munkánkat.  
Nem utolsó sorban köszönet jár valamennyiünk családjá-
nak, hisz itt mindenki önzetlenül, a szabadideje terhére, 
pihenés helyett és a családjától elvett időt tölti kint a köz-
területen, vagy tevékenykedik a község biztonsága érde-
kében. Az Egyesületet, mint már említettük, kiemelten 
közhasznú szervezetként a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bíróság Pk.60.310/2006/4. számon vette nyilvántar-
tásba 2006. december 11-én. 
 
Végezetül el kell mondanom, hogy szeretnénk méltó 
követői lenni azoknak az elődeinknek, akik úgy voltak 
kimagaslóan hasznos, aktív és elismert tagjai a település-
nek, hogy saját idejüket, anyagi javaikat, esetenként testi 
épségüket kockáztatva próbáltak segíteni a bajbajutotta-
kon. 
Ezt a szellemet szeretnénk tovább vinni, és aktívan köz-
reműködni a közösségi életben. 

                                                                                                    
Rák József                                                                                                       

HPTE elnöke 

 

 
2010. november 20-án Matkovits Kretz Eleonóra, a Ma-
gyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köré-
nek elnöke Szolyván köszöntötte a magyarországi né-
metség nevében emlékezésre megjelenteket. Szolyván 
együtt hajtottak fejet  a malenkij robot ártatlan áldozatai-
nak tiszteletére erdélyi és felvidéki szervezetek képvise-
lői,  valamint  a Sárospataki Német Kisebbségi Önkor-
mányzat küldöttei. Januári számunkban részletes beszá-
molót olvashatnak az emlékparkban tett látogatásról.  

(drse) 
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A Nyugdíjas Klub hírei  
 

Hagyományainkhoz híven, november 25-én a naptár máso-
dik felében névnapjukat ünneplő klubtagjainkat köszöntöt-
tük.  Az ünnepeltek- Katalin, Erzsébet és Mária  nevű 
nyugdíjasaink – finom süteménnyel, üdítővel kedveskedtek 
nekünk, mi pedig szívből jövő jókívánságainkat adtuk át. 
Énekléssel és harmonika szóval,  beszélgetéssel , jókedvvel 
töltöttük el a délelőttöt. 

* 
December 2-án a helyi Nyugdíjas Klub író-olvasó találko-
zónak adott otthont. Gál Halász Anna írónőt láttuk vendé-
gül, aki másodmagával -  a Sárospataki Városi Könyvtár  
egyik munkatársával – látogatott el hozzánk. 
Az írónő a könyveiről tartott ismertetőt, majd közösen be-
szélgettünk az olvasóvá nevelés és olvasóvá válás kérdései-
ről.  A könyveiből vásárolni is, utánrendelni is lehetett.  
Hasznos,  tanulságos és kellemes együttlét volt. 

* 
December 7. napja szakadó esővel, rossz idővel köszöntött 
ránk. A ruhagyűjtési  akciónk szempontjából egyáltalán 
nem volt szerencsés időjárás. A gyűjtést a sárospataki Idő-
sek és Fogyatékosok Otthonának rendeztük. Reggel 8 órá-
tól vártuk a felajánlásokat a Művelődési  Házban, de az ön-
kormányzatunk segítségével gépjárművel is jártuk a falut és 
összegyűjtöttük az adományokat.  Mintegy 26 zsák ruha 
került adományozásra, melyet a sárospataki intézmény au-
tója még aznap délután elszállított. 

* 
December 16-án Polyák József  esperes Úr  volt a vendé-
günk. Adventi beszélgetésre invitáltuk, ahol a vallásosság, 
hit , szeretet és erkölcsösség témáját jártuk körül. 
Az ilyen beszélgetések mindig hasznosak; lelki épülésünket 
szolgálják. A közelgő ünnepek alkalmából minden kedves 
Olvasónknak áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, 
boldog  új esztendőt kívánunk.  
 

A klub dolgozói 
 

 

 

2011. JANUÁR 1-TŐL VÁLTOZIK A HÁZIORVOS 
RENDELÉSI IDEJE! 

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 
RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 

HÉTFŐ    12.00 -  13.30    13.30 - 15.30 
KEDD    13.30 - 15.00    12.00 - 13.30 
SZERDA     8.00 -  9.30    9.30 - 11.30  

                          CSÜTÖRTÖK             11.00 - 13.00            13.00 - 15.00 
                          PÉNTEK           10.00 - 12.00            12.00 -  13.30 

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 
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Sporthírek 
 

Megye III. osztály, Zemplén csoport  
2010/2011. Őszi szezon végeredmény 

 
Felnőtt csapat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifjúsági csapat 
 
 


