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Nyugdíjas Találkozó 2011. október 21.
Hercegkúton évek óta az Önkormányzat és az Egyházközség közös szervezésében rendezzük meg a Nyugdíjas
Találkozót a szüreti munkálatokat követően. Így volt ez
idén is –2011. október 21-én - a Művelődési Házban
gyűltek össze a település nyugdíjas korú polgárai egy kellemes délutánra.
Elsőként Rák József polgármester ünnepi köszöntőjét
hallgathatták meg a jelenlévők:
„Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Nyugdíjasok!
Hercegkút Község Önkormányzata nevében szeretettel és
tisztelettel köszöntöm településünk nyugdíjas polgárait
ezen a szép ünnepen.
Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdődött.” A mi világunk apáink, nagyapáink
életével, munkásságával kezdődött.
Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.
Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.
Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a
kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit
várt tőlük a család, a nemzet s most már a pihenés éveit
töltik.
Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel, borúvalderűvel morzsolják lassúbbodó tempójú napokat.
Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk Önöknek, hogy a több évtizede közösen
kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészségben.

Az öregedés, az öregkor hihetetlenül sokféle, amely számos előnyt, rengeteg feladatot, kihívást jelent az idős
ember, ugyanakkor felelősséget a fiatalok számára. Sokan
gondolják úgy az idősek közül, nekik már minden mindegy, jöjjenek az ifjak, én azonban úgy vélem, kortól függetlenül minden ember életében kell, hogy legyenek vágyak, tervek, építő gondolatok.
A méltóság, melyet a szépkorúak hordoznak és a tisztelet, mellyel feléjük közelítünk, nem pénzkérdés, hanem
egyszerű, szeretetteljes magatartás.
Nem véletlenül tartják szerte a világon ebben az időszakban a megemlékezéseket, ünnepségeket az idősekről.
Azokról, akik küzdelmes, szorgalmas munkával sok mindent lettek már az asztalra.
Ki más érdemelné meg a legnagyobb tiszteletet, mint az
az ember, aki egész életében helytállt, dolgozott, összetartotta a családot, felnevelte gyermekeit, segít felnevelni
unokáit? Az olyan ember, aki egy életen át bizonyított,
tisztességet, becsületet, szorgalmat.
Az idősek nem egyetlen napot érdemelnek, rájuk az év
minden napján oda kellene figyelni, hálával és szeretettel.
Vigyáznunk kell idősebb polgárainkra, segíteni, hogy a
hosszú évek kemény munkája után megkapják azt az
anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel örömteli életet
élhetnek. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg
kell tenni mindent azért, hogy érezzék, fontos részei az
életünknek, községünknek és nem hagyjuk magukra őket
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A családok gondoskodása mellett a helyi közösség életét szervező önkormányzatnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé
teheti napjaikat. A mi feladatunk, hogy az idősebb korosztályok számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet.
Az önkormányzat ennek érdekében döntött évekkel
ezelőtt a szociális ellátások kibővítéséről. Alapellátás
keretében több mint egy évtizede biztosítja a napi egyszeri meleg étkeztetést az igénylők részére, szakképzett
gondozónők foglalkoztatásával történik a házi segítségnyújtás. A felújított orvosi rendelőben zajlik az egészségügyi alapellátás, és akadálymentesített idősek klubja
fogadja a nyugdíjasokat.
Fiataljaink sokat tanulhatnak az idősebbektől, Önöktől
és szeretnénk is továbbvinni azokat az értékeket, hagyományokat, amelyeket Önöktől láthatunk, megtanulhatunk, amelyet képviselnek. Tapasztalataik nemcsak a
családjaiknak nyújthatnak segítséget, a település életében is meghatározó szerepet kell, hogy betöltsenek az
idősek, mint ahogyan ez Hercegkút történetében mindig is így volt.
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Köszönjük a példamutatást.
Kérjük a jó Istent, adjon mindnyájuknak még hosszú
boldog éveket, jó egészséget, családi békességet.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Sára Lászlóné: Ima
Isten, ki az égben vagy, hozzád fohászkodom,
szívemet, lelkemet szent kezedbe adom.
Legyen tiéd imám, munkám és örömöm,
azt, hogy én még élek, hálásan köszönöm..
Köszönöm, hogy szeretsz és jó vagy hozzám,
neveddel kezdem el minden nap a munkám.
Neveddel ébredek és úgy alszom el este,
Kis keresztemen az arcodat keresve.
Nézz rám Jézus, kérlek nézz a magas égből,
Juttass majd nékem az ígért üdvösségből.
De addig is, míg itt a földön engedsz élni,
szeretném minden nap oltalmadat kérni.
Mert nem olyan könnyű ám itt lent az élet,
sokszor látom, hogy a munkám semmivé lett.
Öregszik az ember, fogytán az ereje,
ez a kor már nem olyan, mint életünk eleje.
Nem sikerül minden úgy, ahogy szeretném,
s egyedül a megoldást hiába keresném.
De te adtál nekem mellém segítséget,
ezért én míg élek, hőn áldalak téged.
Drága gyermekeim állandóan jönnek,
azért nem hullanak szemeimből könnyek.
Szorgalmasan jönnek, s amit tudnak tesznek,
engem szeretettel mindig körülvesznek.
Segítő unokák vidám nevetése,
kedves dédunokák meleg ölelése.
Ettől szép az élet, ez mind olyan öröm,
Istenem, Teremtőm, ezt néked köszönöm!
Bár minden embernek jutna ily öregség,
most már csak kerüljön el engem a betegség!
Hogy még néhány évig itt a földön éljek,
s addig is Tebenned bízzak és reméljek.
Áld meg mindazokat, kik engem szeretnek,
segítsd őket Istenem, nagyon szépen kérlek.
Adj nekik örömöt, erőt, egészséget,
úgy ők is sokáig dicsőítenek téged.
Engem pedig segíts még olyanná lenni,
hogy tudjak majd mindent a kedvükre tenni.
Hogy nekik ne legyen sok bajuk énvelem,
ne legyen majd teher számukra az életem.
S ha elérkezik órám, benned lesz reményem,
a fájdalmakat kérlek, majd segíts elviselnem.
És hogyha életemnek végét már megszabtad,
mutasd meg ó Jézus, nekem országodat!
Ne sokalld Istenem, hogy állandóan kérek,
de ha segítségeddel majd országodba térek
és akkor is, ott is tehozzád könyörgöm,
azokért, akiket itt hagytam a földön.

Sára Lászlóné: Idősek napján
Barátság indított minket, hogy ma egybegyűljünk,
hogy itt most idősek napján együtt ünnepeljünk.
Minden évben szeretettel emlékeznek rólunk,
mi ezért most hálás köszönetet mondunk.
Ezt a rendezvényt mi megtisztelésnek vesszük,
hogy sok elvégzett munkánkat becsülik, érezzük.
Míg volt hozzá erőnk, az szorgalommal párosult,
így értünk el eredményt, és így volt szép a múlt.
Szép családi otthon, gyermekek, unokák,
örömök és gondok, jól elvégzett munkánk.
Így telt az életünk, s közben az évek múltak,
lassan már a régi emlékek is megfakultak.
Mi nem szaladgálunk már, ha csak lehet, ülünk,
be kell látnunk azt, hogy sajnos most már vénülünk.
Látjuk mi a munkát most is, de jaj, fáj a hátunk,
a szemünkön szemüveg, mert alig látunk.
Nehezen is hallunk, mert már rossz a fülünk,
ez beszélgetés közben elég kellemetlen nekünk.
Ha valami fontos tárgyat a mai napon elteszünk,
hogy hová tettük? – arra holnap már nem emlékszünk.
Régi táncos lábunkkal most lassan botorkálunk,
és így is lihegve néha meg-megállunk.
Érezzük, hogy egyre nehezebb az életünk,
és tudjuk, hogy egyre több baj van már velünk.
Szedjük a sok gyógyszert, mégis fáradtak vagyunk,
vagy úgy, hogy fontos tennivalót elvégezetlenül hagyunk.
Kérjük a fiatalabbakat, nézzék ezt el nekünk
türelmükkel tegyék könnyebbé életünk.
Próbáljanak valahogy még szeretni bennünket,
amíg le nem hunyjuk fáradt szemeinket.
Hogy milyen hosszúra nyúlik még életünk,
azt majd eldönti a drága jó Istenünk!
Kérjük őt, nyújtsa életünk jó hosszúra,
s most még ne is gondolkodjunk bánatra és búra.
Örüljünk, hogy együtt vagyunk, üdvözöljük egymást,
próbáljunk meg eltáncolni egy ropogós csárdást.
Vígadjunk a zenére, örüljünk, hogy élünk,
Reménykedjünk abban, hogy lesz még sok szép évünk!
Add a kezed jó barát, köszöntelek téged,
adjon Isten mindnyájunknak erőt, egészséget!
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete Az előírások figyelembevételével a partnertelepülés
2011. szeptember 28-án tartott rendkívüli ülésén két ak- Kisgéressel összehangolt fejlesztésre van szükség.
tuális napirendi pontot tárgyalt.
A képviselő-testületi tagok egyetértettek abban, hogy élni
kell a pályázati lehetőséggel és tekintettel arra, hogy egy
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt- bonyolult kiírás szerint összeállítandó határon átnyúló
működés HU-SK/1101/1.3.1 pályázat
pályázatról van szó – igénybe kell venni külső segítséget is
Az első napirendi pont a Magyarország-Szlovákia Hatá- a pályázat összeállításához.
ron Átnyúló Együttműködés HU-SK/1101/1.3.1 pályá- Az előterjesztés alapján Hercegkút Község Önkormányzazat egyeztetése volt, mely kiírás révén a hercegkúti vi- ta úgy határozott, hogy
lágörökségi pincesorok rekonstrukciójára nyílt lehetőség Élő Hagyományok - Közös Értékek - Hercegkúti és
pályázatot benyújtani.
Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonzerő és infrastRák József polgármester tájékoztatta a képviselőruktúra fejlesztése címmel
testületet, hogy az előzetes egyeztetések alapján megtör- pályázatot nyújt be a Magyarország-Szlovákia Határon Áttént a kapcsolatfelvétel a leendő szlovákiai partnertelepü- nyúló Együttműködés HU-SK/1101/1.3.1 jelű pályázati
lés, Kisgéres vezetőivel. A benyújtásig rendelkezésre álló kiírás
alapján
„Turisztikai termékek és vonzerők,
határidő rövidsége miatt ugyan részükről is felmerültek desztináció menedzsment szervezetek és kapcsolódó infaggályok, azonban egyetértettek abban, hogy egy ilyen rastruktúra fejlesztése” intézkedés keretében.
nagy volumenű, turisztikai fejlesztést célzó pályázati 2.) Hercegkút Község Önkormányzata vállalja, hogy vezelehetőséget nem szabad kihagyni.
tő partnerként a projektek Szlovákia Kisgéres településével
A körjegyző felvázolta a pályázati útmutató leglényege- együttműködésben nyújtja be. A képviselő-testület felhasebb pontjait
talmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás
- a támogatás kizárólag azon projektek számára nyújtha- aláírására.
tó, melyeket a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyú- 3.) A projekt a Hercegkúton található világörökségi pinceló Együttműködési Program 2007-2013 programdoku- sorok rekonstrukciójára irányul, ezen belül a légkábelek
mentumban meghatározott jogosult programterületen földkábelre cseréje, földutak burkolása kockakővel, nyilvávalósítanak meg, B-A-Z Megyében található települések nos illemhelyek kialakítása, továbbá a csatlakozó zöldfelü– így köztük Hercegkút – jogosult benyújtania pályáza- letek rendezése és köztéri bútorok elhelyezése. A projekt
tot
Hercegkút Önkormányzat partnerre jutó maximális össz- Az elektronikus pályázatot benyújtani/feltölteni az költsége 700 ezer euro.
elektronikus felületre 2011. október 21. éjfélig kell, a A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatás megítényomtatott és aláírt dokumentumokat 2011. október 28- lése esetén 2012-2013 évi költségvetésében 5 %- saját forig kell postára adni
rást biztosít.
- A Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció me- 4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
nedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fej- hogy a pályázat összeállítására és a szükséges tervek kidollesztése” intézkedés keretében a beavatkozás várt ered- gozására a megbízási szerződéseket (megvalósíthatósági
ményei
tanulmányterv készítése, engedélyes tervek elkészítése)
• magyar – szlovák közös turisztikai célpontok létrehozá- megkösse.
sa;
• fejlett turisztikai vonzerők a határtérségben;
• a határmenti terület, mint turisztikai célpont aktív népszerűsítése ( marketing).
Támogatható tevékenységek: beruházási jellegű tevékenységek. Határon átnyúló, meglévő turisztikai termékek (Tokaji borút stb.) részét képező turisztikai vonzerők, látványosságok, kulturális örökségi helyszínek és
történelmi műemlékek felújítása/bővítése, új közös turisztikai tanácsadási és információs létesítmények kialakítása.
A turisztikai termékek kialakítása és fejlesztése kizárólag
abban az esetben támogatható, ha a termékcsomag a
határ mindkét oldaláról tartalmaz vonzerőket.
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BURSA Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
szándéknyilatkozat
E napirendi pont keretében a körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelőtől megérkezett a BURSA Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához a felhívás. Első körben ismét egy szándéknyilatkozat szükséges az önkormányzat részéről, hogy a
jövő évi fordulóban részt kíván venni és támogatni kívánja
a továbbtanuló fiatalokat.
A felsőoktatásban részt vevő helyi ifjúság anyagi támogatásával a képviselő-testület többsége egyetértett , azonban
a jövőben mindez az önkormányzati források alakulásának függvénye lesz. A képviselő-testület egy ellenszavazat
mellett úgy határozott, hogy az önkormányzat csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához. Felhatalmazta a polgármestert a
szándéknyilatkozat megtételére és a pályázati felhívások
közé tételére.
Októberi rendkívüli ülés
A Zempléni Z.H.K Kft a 2011. szeptember 30. napján
megtartott taggyűlésén döntött arról, hogy a teljes szolgáltatási területen elérhetővé teszi a 60 literes hulladékgyűjtő
edényt a 120 literes edénnyel párhuzamosan.
A taggyűlés döntésének megfelelően a 60 l-es edény használatára jogosultak az
- egy fős háztartások, valamint azon
- két fős háztartások, ahol legalább az egyik fő a 70.
életévét betöltötte.
Ezen jogosultsági feltételek a szolgáltatási terület összes
településén egységesek.
A 60 l-es edény igénylése esetén vállalni kell az igénylőnek,
hogy a Z.H.K Kft-től az új edényt 4.375,-Ft áron megvásárolja, ezzel egyidejűleg az eddig használt 120 literes
edényt sérülésmentes állapotban átadja.
Hercegkút Község Önkormányzata október 12-én tartott
rendkívüli ülésén döntést hozott arról, hogy Hercegkút
településen elérhetővé kívánja tenni a 60 literes edényt a
fenti jogosultsági kör részére.
Ez alapján lett eljuttatva a jogosultsági feltételeknek megfelelő kör részére a nyomtatvány, melyen nyilatkozhattak,
hogy 2012. január 1-től a 60 literes edényt vagy továbbra
is a jelenlegi 120 literes edényt kívánja e használni.
Tájékoztatásul a 2012. évi hulladékszállítási díj várhatóan
az alábbiak szerint alakul:
•60 literes edény ürítési díja 305,-Ft + áfa, összesen 381,Ft (4.572/negyedév)
•120 literes edény ürítési díja 411,-Ft + áfa, összesen 514,Ft (6.168/negyedév)
(A 60 l/120 l ürítési díj aránya 74 %)
dr. Stumpf Enikő körjegyző

Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda tanácskozása
Hercegkúton
2011. szeptember 29-én Hercegkúton munkareggeli keretében egyeztettek Hercegkúton a Kőporosi világörökségi
pincesor kárelhárítási és fejlesztési kérdéseiről az ügyben
érdekelt szakmai szervezetek képviselői.
Jelen volt a tanácskozáson Dr. Fejérdy Tamás, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnökhelyettese, Dr. Soós Gábor
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal / Világörökség Titkárság vezetője, Varga Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője, Dr. Takács András, a Tokaj-Hegyalja
Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda vezetője,
Bernáth Mihály, a
B-A-Z Megyei Kormányhivatal állami főépítésze és Iván Zoltán, B-A-Z Megyei Önkormányzat főépítésze, valamint Hercegkút Önkormányzat részéről
Rák József polgármester és dr. Stumpf Enikő körjegyző.
A megbeszélés résztvevői egyetértettek abban, hogy a
2010. évi esők nyomán károsodott világörökségi Kőporosi
pincesori pincéket lehetőleg teljes mértékben helyre kell
állítani, és ehhez egyik első lépésként el kell készíteni a
szükséges állapotfelmérést (3D-vizsgálat), majd második
lépésként a szükséges tervezést és költségvetést.
Elhangzott továbbá, hogy a tervezési munkákkal párhuzamosan át kell tekinteni az adott terület vízelvezetési kérdéseit, illetve, ha a munkák elindulnak, a pincesor áramellátásának földkábeles megoldását.
Az önkormányzat képviselői részéről felvetett kérdésre
válaszolva a résztvevő építész és örökségvédelmi szakemberek nem támogatták a pincesorok pincéinek egyedi vízés szennyvízbekötési igényét, a véleményük szerint az ilyen
átalakítások jelentősen rontanák a pincesor világörökségi
hitelességét, de – természetesen – fontosnak tartották a
megfelelő vízellátás és higiénés körülmények közösségi
biztosítását. Felhívták az önkormányzati vezetők figyelmét, hogy a 2011. június 14-én elfogadott világörökségi
törvény nyomán 2012 folyamán új világörökségi kezelési
terv fog készülni, azaz ennek elkészültéig nem célszerű
előzetes döntéseket hozni a világörökségi pincesorokkal
kapcsolatban.
(drse)
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Szüretvégi Vigasság Hercegkúton 2011. október 15-én
„A lombhulláskor vigaszunkra
Eljön a víg szüret megint
Lesz már, ami fölmelegítsen.
Ha kissé hűsebb szél legyint.
A szőlős-kertek vígan vannak,
Aki most búsul, mint bohó,
Egy jelszavunk legyen szüretkor:
A dáridó, a dáridó.”
Október 15-én ismét sor került egy régi hagyomány felelevenítésére. A kedvező időjárás miatt hamarabb megérett a szőlő, így idén október közepén már a szüret befejezését ünnepelhettünk. Szüreti felvonulásra gyülekeztünk az alvégen, hogy egy kis vidámsággal töltsük a délutánt. A borongós esőre álló idő ellenére vidám hangulatban vonultunk végig a főutcán: -dobosok, táncosok,
énekesek, hintó traktorok, kerékpárosok részvételével.
Az érdeklődő közönségnek több helyen is megállva, rögtönzött kis műsorral kedveskedtünk, melyre a kisbíró
tréfás rigmusokban hívta fel a figyelmet. Az utcán lévőket süteménnyel, borral kínáltuk. A menet végén maskarába öltözött fiatalok tréfás csínyekkel ijesztgették a nézőket. Még az égiek is kegyesek voltak hozzánk hiszen
csak akkor eredt el az eső, mikor a felvonulás visszaért a
szabadidő parkba.
Az eredetileg a szabadidő parkba tervezett programok
ezután a művelődési házban folytatódtak.
A felvonuló csoportok kulturális műsorát ismét a kisbíró
szellemes vidám köszöntő vezették be majd a borkirálynő Simkó Kitti üdvözölte a megjelenteket. Az alkalomhoz illő szüreti műsort és táncot adtak elő a legkisebbek,
bordalokkal szórakoztatta a közönséget a Klang
Singkapelle, és a Freundschaft Vegyeskórus. Gyönyörű
népdalokat és táncot láthattunk Fekete Csilla és Fekete
Csaba előadásában. A menetben felvonuló dobos együttes műsora is nagy sikert aratott. A színes műsorra a koronát a Heimat Néptáncegyesület táncosai tették fel, akik
német és magyar táncokat adtak elő.

A fellépőket és a közönséget ezután finom vacsora várta,
majd az est fénypontja a szüreti bál következett.
A bál egyben a zenét szolgáltató Pentagon együttes búcsú
fellépése volt. A zenekar az elmúlt évek során számos
rendezvényen szórakoztatott bennünket, amit egy /
közösen elfogyasztott/ hatalmas tortával köszöntünk
meg. Zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház szórakozó,
táncoló emberekkel. A tombolahúzás után bálkirálynő
választásra is sor került. A szavazatok összesítése után a
2011.évi szüreti mulatság bálkirálynője Stumpf Zsanett
lett, akinek ezúton is gratulálunk.
Hajnalig tartó mulatsággal ért véget ez a jól sikerült program, amit a jövőben többször is szeretnék megismételni.
Természetesen egy ilyen rendezvényt csak sok ember
közös munkájával együttműködésével lehet létrehozni.
Ezúton is köszönetet mondunk minden csoportnak a
fellépésért, a szép szőlős kosár elkészítésért, a konyha
dolgozóinak a vacsoráért, a finom sütemények elkészítéséért.
Az Önkormányzatnak, a Kisebbségi Önkormányzatnak a
támogatásért, a Kisbírónak /Fekete Csaba/ a hangulatos
konferálásért, és minden közreműködőnek, és jelenlévőnek, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Joósz Antal

Simkó Kitti, Közönségdíjas Országos Borkirálynő
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Az ördögök liszttel és lekváros kézzel riogattak

Fekete Csilla és Csaba fergeteges produkciója

A Freundschaft Vegyeskórus és a Klang Singkapelle bordalokat énekelt

A búcsúzó Pentagon Együttes tagjai

Stumpf Zsanett—a Szüreti Bál Királynője –2011.
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Közművelődési szakemberek
látogattak Hercegkútra

„Egészségnap”

A Kulturális Központok Országos Szövetsége 2011.
október 12-13-án Sárospatakon tartotta őszi konferenciáját.
A 71 intézményt tömörítő szakmai szervezetnek a tízezer főnél
nagyobb lélekszámú városok, valamint kerületi művelődési
házak a tagjai, többek között Pécsről, Pápáról, Szekszárdról,
Dunaújvárosból, Budapestről, Békéscsabáról, Egerből, Gyuláról, Miskolcról és az ország számos városából érkeztek Sárospatakra.
Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki Művelődés
Háza és Könyvtára igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnökségi tagja. Az ő kezdeményezésére
Hercegkútra is ellátogattak a résztvevők október 12-én a késő
délutáni órákban.
Megtekintették a Sváb Tájházat, érdeklődéssel néztek
körül az Integrált Közösségi Szolgáltató Térré átalakított művelődési házban, majd a vacsora előtt Rák József polgármester
ismertetőt adott a település múltjáról, jelenéről, a helyi civil
szervezetekkel történő együttműködésről. A vacsorát követően a Kossuth utcában tettünk egy rövid sétát és megcsodálták
a kivilágított templomot, a felújított iskolát. Az este folyamán
megismerkedtek Tokaj-Hegyalja boraival is Götz István pincéjében.
A szakmai tanácskozást kiegészítő program elnyerte a
közművelődési szakemberek tetszését és nekünk, vendég-

2011. október 20-án „Egészségnap” keretén belül egészségügyi szűrés került megrendezésre a Művelődési Házban /az IKSZT szervezésében/.

látóknak is hasznos információk szerzésére volt lehetőségünk a tartalmas est során.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

A visszajelzések pozitívak voltak, ezért a programot a
továbbiakban többször is szeretnénk megismételni.

A szűrési program a következő volt:
-Testsúly mérés,
-Testzsír % számítás,
-BMI (testtömeg index),
-Vércukorszint mérés,
-Koleszterinszint mérés,
-Légzésfunkciós vizsgálat,
-Szemészeti szűrővizsgálat szakorvosi tanácsadással
A szűrés iránt nagy volt az érdeklődés. Sokan komolyan
vették a plakáton szereplő felszólítást „Ép testben ép lélek” és ezért megjelentek a vizsgálaton, hogy megtudják
milyen az egészségi állapotuk.
Többen megtudták hogy egyes hétköznapi szokásaikon
változtatniuk kell és fokozottan oda kell figyelniük az
egészségükre.
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Szakmunkásvizsga Hercegkúton
Hercegkút település adott otthont 2011. szeptember 29én Hidegburkoló részképesítő vizsgának. A Munkaügyi
Központ és a miskolci székhelyű MENTOR Gimnázium és Szakképző Iskola közös szervezésében 17 munkanélküli vizsgázott a Petőfi u. 2. szám alatt.
A hallgatók május hónaptól tanultak Sárospatakon, ahol
Vinkler József, Vinkler Zsolt és Ulimájerné Kállai Timea
voltak az építőipari szakmai tárgyak oktatói. Az oktatók
évek óta több építőipari képzésben vettek részt a Zempléni régióban.
A gyakorlati oktatás több vállalkozó szervezésében folyt,
melyben a Diákváros Kft is részt vállalt. Mind a vizsgaelnök, mind a delegált képviselő elismerését fejezte ki a
tanároknak és Kállai Ferenc gyakorlati oktatónak, aki a
vizsga lebonyolításában is oroszlánrészt vállalt. Remélhetőleg a felnőttképzésben részt vett hallgatók sikeresen
el tudnak majd helyezkedni, hiszen mindannyian sikeres
vizsgát tettek.
Ulimájerné Kállai Tímea

A vizsgabizottság

Munkában a hallgatók
Vizsgafeladat végzése

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

12

Hercegkút 56-os forradalmára, Joósz Gábor
(a cikk az Iskolám, a KERI című írás alapján készült)
Nem hittem, hogy ennyi minden az eszembe jut a
Keriről, még tudnék mesélni, de nem élek vissza a
türelmeddel, magamról is írhatnék, sikereimről, szép
mérnöki munkáimról, második hegesztő szakmérnöki diplomámról, sok külföldi utazásomról, de
majd szóban.
Az 56-es forradalomban való részvételemről viszont
írok. Az egyetemen már 1956. október 22-én összegyűltünk az egyes előadóban és megfogalmaztuk a
követeléseinket, megelőzve az egész megyét, sőt az
országot.
Október 23-án országosan kitört a forradalom.
Öröm, lelkesedés az országban, az egyetemen. Közben elszabadultak az indulatok: ÁVÓ-sok akasztása,
teherkocsi után húzott halottak, három meggyilkolt
rendőr kötéllel a nyakán függött a szovjet emlékoszlopon a zeneakadémia előtti téren. Megrázó képek.
Fegyvert foglaltunk le a laktanyában és megalakítottuk az egyetemi felfegyverzett sereget. Magam géppisztolyos-motoros hírvivő lettem, nyakamon az
orosz dobtáras géppisztollyal. (Ez kényelmetlen
fegyver volt, mert a dobtár nyomta a katona oldalát,
ezt váltotta fel a híres Kalasnyikov orosz mérnök
által tervezett, ívtáras géppisztoly, melyből a legtöbbet gyártottak és gyártanak a világom, miközben ő a
keserves nyugdíjából tengette az életét Moszkvában.
A kapitalizmusban milliárdos lenne.)
Október 25-én az egyetemen kb. 20-25000 ember
gyűlt össze a gyárakból, az egyetemről, ennek az
élén menve vezettük a tömeget a Petőfi térre. Félelmetes volt, mert sok helyen még szokás volt abban
az időben a tömegbe lőni. Ez a fénykép jelenik meg
az Észak-Magyarországban minden 23-án.

Közben barátommal leruccantunk kajáért Hercegkútra, Jóska testvérem, aki orosz szakértő volt, meglátta a fegyvert nálunk, kiment a kamrába és hozott
egy zsákot, becsomagolta a géppisztolyt azzal, hogy
itt senkinek nincs fegyvere.
Jóska kétszer utazott a Szovjetunióban útlevél és
vízum nélkül, egyszer mint sorkatona a Donkanyarhoz, Voronyezs mellé, másodszor malenkij
robotra, hogy ott töltsön három évet, építse a szocializmust. Ez egy külön történet. Mondta, az oroszok
rövidesen visszajönnek.
Közben teltek a napok, jött a hír, hogy kimennek az
oroszok Záhonynál, de ugyanannyi be is jön.
November 4-én diákszálló hangos híradója négy óra
előtt megszólalt, itt vannak az oroszok, riadó. Azonnal fegyverbe és fel a szálló tetejére, olyan sötét és
köd volt, hogy öt méterre sem láttunk.
Fegyverropogás, színes rakéták, megszólalt a kollégium tetején lévő golyószórónk, majd hatalmas robbanás és a golyószórónk elhallgatott, a kollégium
sarka pedig leomlott, ágyútalálat érte.
Közben megszólalt a híradó és közölte, ellenállást
meg kell szüntetni, mert ennyi tankkal szemben a mi
fegyverünk semmit sem ér. Két gépészmérnök hallgató meghalt, egynek pedig mindkét lábát amputálni
kellett.
Közben az év elején megindult a tanítás, a hallgatók
MUK-kal köszöntek egymásnak, ami a „márciusban
újra kezdjük” rövidítése volt.
Február 22-én újra kitették a vörös zászlót, erre mi a
kollégium minden ablakára ellenállásként, vörös
rongyokat, törülközőket aggatunk. Mivel a zászló
kitevés provokáció volt, a már ott várakozó Kádárhuszárok, a későbbi munkásőrök megrohamozták a
diákszállókat, mindenkit betereltek az ebédlőkbe,
onnan név szerint szólították a besúgók által összeállított névsor alapján a gyanús hallgatókat. (Besúgó
mindig volt és lesz.)
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A névsorban benne voltam, teherkocsiban platóra
ültetve szállítottak be a megyei kapitányságra. Már
felszálláskor is kaptunk, de a leszálláskor külön bizottság várt ránk, a két oldalt ott álló Kádárhuszárok gumibottal, „kádár-kolbásszal” vertek a
második emeletig. Megtudtam, mi a vesszőfutás, ott
a fal felé nézve vártunk sorsunkra, közben kékrezöldre vertek mindenkit. Az akkori barátnőm, a mai
feleségem nem ismert rám, napokig nem merten a
foltokkal kimenni az utcára. Húsz hallgatót ott tartottak a beszállított száztízből, én másnap kiszabadultam. Így volt, szép volt, szégyent nem hoztam
senkire, igazi kerista voltam. Most már érett fejjel is
büszkén gondolok vissza forradalmi múltamra, majd
borozgatás közben bemutatom ezzel kapcsolatos
emlékeimet is.
A forradalomról jutott eszembe az 1991-ben kapott
emléklapom, melyen „A Magyar Köztársaság köszöni a
nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz időkben tanúsított
példamutató helytállását”, melyet Gönc Árpád, Antall
József és Szabad György sk. írt alá.

Templomút felújítása

Ismert a Keriben Józsa György neve? Ő velem járt a harmadik
osztályig, de később érettségizett. Sátoraljaújhelyen 1933-ban
született és 1957. április 12-én akasztották fel, mert parancsnoka volt a zempléni hegyekbe november negyedike után visszahúzódó felfegyverzett századnak, amikor az oroszok elnyomták a forradalmunkat. Béke poraira.”
Joósz Gábor
okl.gépészmérnök, okl.hegesztő szakmérnök,
ny. vezérigazgató

Joósz Gábor öt évvel ezelőtt a forradalom 50. évfordulójának emlékére Szabadság Hőse Emléklapot kapott.
Az Emléklapon ez áll:
„A Magyar Köztársaság köszöni a
nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz időkben
tanúsított példamutató helytállását”.
Mi hercegkútiak is köszönetet mondunk neki most az
ünnep évfordulója kapcsán. Büszkék vagyunk rá, hogy
Hercegkútról elszármazott polgárunk hősies helytállásáért ilyen elismerésben részesült.
Joósz Gábor 2000-2011. között 10 éven át a Hercegkútiak Baráti Körének elnöke volt. Tisztségéről idén nyáron
kora és egészségi állapota miatt mondott le.
Ezúton is megköszönjük Hercegkút községért végzett
áldozatos munkáját és ragaszkodását szülőfalujához. Továbbra is számítunk kis falunk felé irányuló kitűntető
figyelmére és segítő együttműködésére.
Közelmúltban ünnepelt 79. születésnapja alkalmából sok
boldogságot kívánunk neki, jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket.
Rák József polgármester

Hercegkút Önkormányzata és Hercegkúti Római
Katolikus Egyházközség együttműködésével
- közösen finanszírozva a munkálatokhoz
szükséges anyagköltséget - újult meg a
templomút október végén.
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A tokaji földjén
Jól értik: nem csak Tokaj község szépen domboruló
hegyein terem, mely a borok királyának nevét adta. Hazája
sokkal inkább egy pompás borhegység ÉszakkeletMagyarországon, a híres Hegyalja, mely a Tisza egyik mellékfolyója, a Bodrog mentén, a mai csehszlovák határig húzódik.
Ha tehát igazi Tokajit a forrásánál akarsz élvezni, kedves olvasó, akkor nem szükséges Tokajig menned. Egy kalap
alatt megteheted ezt Sárospatak nagyközségben. Hogy ez a
hely falaiban Magyarország számos jelentős történelmi emlékét
rejti, az ott tartózkodást még kellemesebbé és vonzóbbá teszi
majd.
Először is ott van az öreg vár. A pozsonyi kastélytól
nem különben, büszkén tekint le a Bodrog magas partjáról a
tájra. A négy festői toronnyal rendelkező súlyos falak között
született Szent Erzsébet. – A 17. században a vár a híres erdélyi fejedelem, a protestantizmus támogatója, I. Rákóczi György
rezidenciája volt. Neki köszönheti a Sárospatakon ma is megtalálható református fakultás értékes alapját: elsősorban a teológiai képzés könyvtárát gazdagította, mely 70 000 kötetével
hosszú ideig Magyarország legelőkelőbb könyvtárát jelentette
sok ritka kinccsel. Csoda, hogy Sárospatak vezetője a települést
büszkén nevezi a „Bodrog parti Athénnak”! Ma már elhalványult e ház csillogása. A vár istállójában, mely aztán
Windischgrätz hercegé volt, galambok fészkelnek. Így tűnik el
minden az évszázadok múlásával.
A néhány lépést, mely a vártól a hercegi Windischgrätz pincéhez vezet, biztos nem fogod megbánni, kedves olvasó.
Bízd magad a barátságos borász oltalmába és lépkedj
lefelé egy vékony réteg, nagy ellenálló képességű, fehér homokon, mely 15 méterrel a föld alá vezet. Egy boltíves labirintus
tárul fel előttünk. Messze kinyúlik a vár és a város alá – ha
esetleg az út szélén egy bádog csövet látsz kiállni a földből,
akkor az egy örömaknája a hatalmas pincének, mely nem kevesebb, mint 18 000 hektoliter bornak ad helyett. A gyertyák
lobogó fénye a legjobb megvilágítás a kóstolóhoz, mely aztán
fölemel. – Auerbach pincéje Lipcsében sem tud romantikusabb lenni, mint ez a földalatti sötét borszoba.
Először egy könnyű, de fűszeres italt próbálunk. De
aztán előhozza a borász az ő finom fajtáit, végül a pince legnemesebbjével enged el minket. Ez egy aranyszínű úgynevezett
aszúbor. Tudni akarod, hogy nyerik?

Egy hektoliter régi borhoz három, négy, öt, hat puttony kipréselt, teljesen érett szőlőt öntenek: ez ad a bornak összehasonlíthatatlanul jó ízt és erőt. Ehhez jól be kell reggelizned és nagy
mérsékeltséget szorgalmaznod – különben az erős ital gyorsan a
fejedbe száll.
Ha az ember Sárospatak vasútállomásáról a szőlőhegyen
túl néz, akkor a hegyoldalban egy kis falucskát pillant meg. Ez a
sváb község Herczegkút. A nemes után, aki 175 évvel ezelőtt a
német telepeseket idehozta, Trautson herceg után nevezték korábban Trautzendorfnak. A hosszan elnyúló utcát régimódi házak szegélyezik, amilyeneket a környéken sehol nem találni egyházas udvarok, melyek oromzata az utcára néz. Itt egy szorgos, sokgyermekes nép él. Így képez Tarutzendorf a közelben
fekvő Károlyfalvával egy kis német szigetet egy magyar magvú
területen. De a bevándorlók kitűnően megőrizték nyelvjárásukat.
Ez hamisítatlan sváb, mely meghitten cseng számunkra a gyerekdalból:
Schlof, Kindli, schlof!
Im Gärtli stond zwei Schäfli.
Aes g’hert mei –
’s ander g’hert dei.
Wenn du schlofsch, no g’heret
Elli bedi deine.
Bilder aus aller Welt (Képek az egész világból)
Monatsbeilage des „Sonntagsblattes”
(havi melléklete a „Vasárnapi lapnak”)
Nr. 11 Budapest, VI., Ó-utca 12 November 1928

1928. novemberében német nyelven nyelven jelent meg a cikk a
Bilder aus aller Welt (Képek az egész világból) lapban. Az újságcikk másolatát augusztusi látogatása során Reinhold Gall úrtól,
Baden Württemberg belügyminisztertől kaptuk.
A cikk magyar nyelvre fordítását Bencze Bernadett, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem III. éves germanisztikatörténelem szakos hallgatója végezte.
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Projektegyeztető ülés a Hercegkúti Világörökségi
Pincesorokért Egyesület Elnökségével

Polgármesterek Bora—2011.

2011. október 2-án vasárnap este a HUSK/1101 hivatkozási számú pályázat „ Élő Hagyományok - Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok
turisztikai vonzerő és infrastruktúra fejlesztése ” című
pályázat részleteivel kapcsolatban Hercegkút Önkormányzat képviselő-testületének tagjai és a Hercegkúti
Világörökség Pincesorokért Egyesület Elnökségének
tagjai projektegyeztető ülést tartottak.
A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megbízott szervezet képviseletében Horváth László ismertette
a Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület,
mint partner együttműködő szervezet tagjait a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés HUSK/1101/1.3.1 jelű pályázat benyújtásával kapcsolatos
részletekről.

A szőlő jelképes összeadása Tokajban

A jelenlévők egyetértettek a Hercegkúton található világörökség részét képező pincesorok fejlesztésének szükségességével. A településrendezési terv pincesorokra vonatkozó helyszínrajzait áttekintve meghatározták a fejlesztés legfontosabb irányait – tájba illeszkedő illemhelyek kialakítása, pincesétányok burkolása, légkábelek
földkábelre cseréje, közparkok rendezése.
(drse)

Szőlőösszeadás Tolcsván a Kereskedőház telepén
A Tokaj-hegyaljai Szüreti Fesztivál rendezvénysorozat
keretében az idei évben is összeadták Hegyalja polgármesterei jelképesen az egy-egy fürt szőlőt és marék aszút.
Hercegkút újonnan megválasztott polgármestere Rák József polgármester idén első alkalommal tett eleget e nemes kötelezettségének. A szüreti munkálatok miatt
Hercegkútat idén sem tudta képviselni a felvonuláson a
hagyományőrző tánccsoport.
Október 1-én szombaton rendezték a ceremóniát Tokaj
főterén a hagyományos felvonulással egybekötve, az eseményre – mint mindig - nagyon sok turista, érdeklődő
gyűlt össze. A színpadon Tokaj-hegyalja polgármestereit
és az érdeklődőket Demeter Ervin, B-A-Z Megyei Kormánymegbízott is köszöntötte. Az összeadott szőlőt Dr.
Kiss István, a Tokaj Kereskedőház vezérigazgatója vette
át a polgármesterektől.
Október közepén Tolcsvára szállították be a 2 q szőlőt
(idén a 20 kg asszú összeadása aszútermés hiányában elmaradt), melyből a Tokaj Kereskedőház Rt szakemberei
készítik el a kiváló minőségű bort: a Tokaj-hegyaljai Polgármesterek Borát.
(drse)
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Suli- ☼tár
A sárospataki Polgári védelmi Iroda folyamatosan
végzi a lakosság felkészítését. Ezen tevékenység keretében Sátoraljaújhely Tűzoltóságával,a sárospataki
Rendőrkapitánysággal közösen az Iroda illetékességi
területének általános iskoláiban katasztrófa- és tűzvédelmi, valamint bűnmegelőzési előadásokat tartanak. Így került sor október 12-én a hercegkúti iskolában is a tanulók felkészítésére.
A felkészítés célja volt a térség területének bemutatása, területén esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetek, valamint az olyankor betartandó magatartási
szabályok ismertetése, tűzvédelmi ismeretek bővítése, az élet és vagyonbiztonság fokozása.
A leggyakrabban előforduló balesetekről és azok
megelőzéséről, a sárospataki Rendőrkapitányság
képviseletében Bujdosó Norbert törzszászlós tartott
érdekes előadást. A sátoraljaújhelyi Tűzoltóság képviseletében Jurkó Tamás főtörzsőrmester a legfontosabb tűzvédelmi előírásokat ismertette és a
leggyakrabban előforduló tűzesetekről adott tájékoztatást.
A Polgári Védelmi Iroda részéről Varga András pv
főhadnagy ismertette a jelenlévőkkel a térség, ezen
belül a település területén előforduló veszélyforrásokat, a veszélyhelyzetekben betartandó magatartási
szabályokat egy esetlegesen kialakult veszélyhelyzet
során.
A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az érdekes
tájékoztatást, felkészítést, valamint aktívan vettek
részt hozzászólásukkal az előadáson.
Tanítók

Öt éves az Obersulm-Hercegkút partnerkapcsolat
Obersulm és Hercegkút települések
vezetői 2006. szeptemberében
(Obersulmben), illetve novemberben
(Hercegkúton) írták alá a hivatalos
partnerségi együttműködésről szóló
megállapodást.

15

16

Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport Megye III. osztály 2010/2011. évi
Labdarúgó bajnokság - tavaszi idény
4. forduló, október 02. Vasárnap 15.00
Hercegkút - Györgytarló 2:1 IFI 3:1
Szemán P, Egyed S, Kiss G, Egyed A (Pandák T), Hoffmann L, Hoffmann R, Ringer I,
Kiss A, Rák B, Szabó G (Braun Zs), Braun N
Gólszerzők: Hoffmann R, Egyed S
5. forduló, október 15. Szombat 13.00
Pálháza – Hercegkút 3:2
Egyed S, Kiss G, Egyed A, Hoffmann L, Hoffmann R (Braun Zs), Ringer I, Kiss A, Szabó G, Pandák T,
Matisz T, Braun N
Gólszerzők: Egyed A, Szabó G
6. forduló, október 16. Vasárnap 15.00
Bodrogolaszi - Hercegkút 3:2 IFI 3:1
Matisz Á, Egyed S, Kiss G, Hoffmann L, Rák B, Hoffmann R, Ringer I, Braun Zs,
Kiss A, Egyed A, Braun N
Gólszerzők: Egyed S, Rák B
7. forduló, október 23. Vasárnap 14.30
Hercegkút – Makkoshotyka
6:0
Szemán P, Egyed S, Kiss G, Egyed A, Rák B, Hoffmann L, Hoffmann R, Ringer I,
Kiss A, Szabó G, Matisz T
Gólszerzők: Egyed A(5), Hoffmann R
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