HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. SZEPTEMBER HÓ, 13. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

ÁRA: 180,- FT

Kellergassenfest Rohrendorfban
A franciaországi Beaumont le Roger-ben májusban tett
látogatás alkalmával Dr. Rudolf Danner úr, az ausztriai
Rohrendorf volt polgármestere – jelenleg a Partnerségi
Tanács elnöke - meghívta Hercegkút küldöttségét az idei
Kellergassenfestre. A nyár folyamán megkezdődött a
szeptember első hétvégéjére eső program szervezése, a
szállás lefoglalása és a delegáció összeállítása. A képviselő
-testület úgy döntött, hogy hivatalos képviselet mellett a
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület részéről is történjen delegálás az utazást és az azzal járó költségeket vállaló tagok közül (a szállásköltséget minden
résztvevő maga finanszírozta).
Az önkormányzatot Rák József polgármester és
dr. Stumpf Enikő körjegyző képviselte, továbbá Bányai
István, Espák Bálint, Götz Mihály, Horváth László és
Matisz Gyula vett részt a három napos fesztiválon.
2012. augusztus 30-án a kora reggeli órákban indultunk
Hercegkútról és Dr. Rudolf Danner úrral előre egyeztetett 13.30 érkezési időpontot pontosan tartani tudtuk.
Rudi Kremsben a borászati iskola kollégiumában szinte
házigazdaként várt bennünket, hiszen polgármestersége
mellett mint a Kremsi Szőlészeti és Borászati Szakközépiskola igazgatója is tevékenykedett és e pozíciója okán jól
ismeri Magyarország összes borvidékét is. A szobakulcsok szétosztását követően egy koccintásra várt bennünket
az iskola ebédlőjében, ahol aztán együtt vártuk a nagy
létszámú – kb. 80 fős – obersulmi delegációt, akik a
rossz idő miatt kis csúszásban voltak.

Az európai partnerségi együttműködés jegyében
Beaumont le Roger polgármestere és kedves felesége is
Rohrendorf vendégei voltak ezen a hétvégén és ők már
korábban érkeztek, így tehát ők is csatlakoztak a hercegkúti delegációhoz, mint ahogyan Obersulm új polgármestere, Tillmann Schmidt úr is, aki a kisbusszal
már korábban megérkezett.
Az obersulmi népes csoport megérkezését követően
óriási rutinnal történt a szobák elosztása, amit az is segített, hogy a kollégium bejáratánál, folyosóin egyaránt
hatalmas plakátok jelezték a szobabeosztást, amiről
bárki könnyen tudott tájékozódni.
A hivatalos Kellergassen-fest megnyitóig annyi időnk
maradt, hogy a kollégiummal szemben található plázában esernyő beszerzésre induljunk, hiszen az itthoni
kánikulában többen nem gondoltak arra, hogy Ausztriában esős, hűvős idő vár bennünket.
Fél ötkor csatlakoztunk a Rohrendorf több mint 2 km
hosszú pincefalujában két évente megrendezésre kerülő
„Kellergassenfest” –re igyekvő tömeghez. Az esernyőerdő alatt meghallgattuk a hivatalos köszöntő beszédeket, illetve Evi Swarzl gyönyörű sanzojait.
Reinhold Gall, Baden-Württemberg Belügyminisztere a
tartomány miniszterelnökével érkezett a programra, de
ez sem tartotta vissza attól, hogy a hivatalos delegációt
egy éppen alkalmas pillanatban magára hagyva a hercegkúti küldöttséget invitálja meg egy pohár borra.
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Ugyan a borkóstolás a pincesor standjainál, esernyővel a
kézben kissé nehézkes művelet, azért az esti órákra benépesült a pincesor.
Hivatalosak voltunk még a Obersulm-Rohrendorf Partnerségi pincéjébe is egy tányér forró ételre, ahol később a
willsbachi kórus tartott egy rögtönzött koncertet.
Késő éjszakába nyúlóan tartott a bortúra, ennek ellenére
első este nem sikerült végigjárni a pincesort.
Szombat délelőtt az obersulmi, beaumont-le roger-i és
hercegkúti delegáció részére Krems felfedezését ütemezték be a vendéglátók. Sajnos az időjárás nem kedvezett a
városnéző sétához, de Krems óvárosa középkori utcáival és történelmi értékű épületeivel, templomaival az éppen maradt városkapuval csodálatos élményt nyújtott
még a rossz időben is.
A partnerségi ebédet a pincesoron található Puchinger
pincében fogyasztottuk el, ahol valamennyi résztvevő
település borkülönlegességét kínálták az ételekhez. A
rizlinget az előételhez, a zöld veltelinit és a az obersulmi
zweigeltet és trollingert a főételhez, természetesen a hercegkúti édes bort a desszert mellé.
A borászok számára bizonyára nagy élmény volt a kora
délutáni program, Lenz Moser pincészetének meglátogatása. Az ott látottak és hallottak azt bizonyítják, hogy a
nagy múltú pincészet ma is Ausztria egyik legnagyobb
családi vállalkozása. Ott ahol évente 22 millió palack bort
palackoznak és értékesítenek, ott nincs gond a bor marketinggel.
Délután szűk egy óránk maradt ismét erőt gyűjteni az
esti programhoz, ami már kötöttségektől mentes volt, így
sikerült végigjárni a két kilométeres pincesort és megkóstolni a gasztronómiai kínálatot is.
Vasárnap Rohrendorfban szabadtéri misére igyekeztünk,
melyet ez alkalommal is a község szülötte, Lenz Moser
szobra előtt celebrált a plébános. A willsbachi kórus
énekei tették ünnepivé a szentmisét és felemelő érzés
volt az is, hogy Európa három különböző országából
érkezett polgármester - köztük Rák József, Hercegkút
polgármestere— olvasta a könyörgést.

A szentmisét követően köszöntük meg a vendéglátást és
vettünk búcsút az osztrák és német, francia barátainktól.
A hazafelé vezető úton egy négy kilométeres kitérővel
benéztünk a barokk stílusú Göttweig-i apátságba.
Délben elindulva már csak a magyar határ után tartottunk egy hosszabb pihenőt, aztán szinte meg sem álltunk hazáig és vasárnap este negyed hét körül érkeztünk meg Hercegkútra.
A tapasztalatok összegzése, a német-francia- osztrákmagyar kapcsolat ápolásának fontossága is szóba kerültek a beszélgetések során.
Obersulm polgármesterével a rohrendorfi tartózkodás
során egyeztetés történt első hercegkúti látogatásának
időpontjáról, így a következő hónapban, október 26-án
érkezik egy delegáció Hercegkútra, éppen az obersulmiak
első hercegkúti látogatásának 10 évfordulóján.
A mostani rohrendorfi találkozás is azt bizonyítja, hogy
az európai együttműködés keretében szerzett több évtizedes tapasztalataikat osztrák, francia és német barátaink
önzetlenül igyekeznek átadni, a hivatalos megállapodáson túlmenően már egy évtizede egyre szorosabb szálak
fűzik össze településeinket.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Kellergassenfest
Rohrendorfban
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Helyi Aktivációs Műhelynap Hercegkúton
A 635 támogatásban részesült
IKSZT címbirtokos szervezet
közül csaknem 250 IKSZT
kezdte meg a működését, melyek közül most a régióhoz
tartozók munkáját segítendő,
egymás közötti kapcsolataikat
kialakító és fejlesztő műhelytanácskozásra gyűltek össze.

A Nemzeti Agrárszak-tanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér programmal kapcsolatos Helyi Aktivációs Műhelynapjainak második összejövetele az észak – magyarországi régióban 2012. augusztus 29-én, Hercegkúton, a
település kultúrházában volt.
A Helyi Aktivációs Műhelynap célja az IKSZT-ket segítő, helyi szintű, szakmai-támogató rendszer kialakítása,
a helyi szintű hálózatosodás kialakulásának segítése. A
rendezvény iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy hetvennél többen jöttek el, néhányan az ország távolabbi
pontjairól.
Rák József polgármester
megnyitó beszédében köszöntötte a résztvevőket, a
hercegkúti közösségi élet
jellemzőit
bemutatva,
IKSZT-jük meghatározó
szerepét ismertetve azonnal jó példákkal szolgált a
közönségnek.
A településről, történelméről, hagyományairól, az
itt élőkről, műemlékeikről,
híres pincesoraikról, a
helyi közösségek megtartó erejéről nemrégiben kisfilmet forgattak, amelyet a helyszínen be is mutattak.
Eperjesi Tamás, a NAKVI főigazgató-helyettese is üdvözölte a jelenlévőket, megköszönte a hercegkútiak
kitűnő szervezőmunkáját, majd külön a szép számmal a
tanácskozásra érkezettek kitüntető érdeklődését. Elmondta, hogy az IKSZT címpályázat ma Magyarországon az EMVA-ból megvalósuló legnagyobb közművelődési infrastrukturális beruházás.

Eperjesi Tamás ismertette azt
az öt témát, melyekről az úgynevezett kanapébeszélgetések
szólnak, majd bemutatta a
moderátorokat.
A következőképpen állt össze a program: Az egészségfejlesztés színterei - Solymosy József Bonifácz, az Országos
Egészségfejlesztési Intézet főigazgató-helyettese és Bodor
Tamás az Országos Egészségfejlesztési Intézet szaktanácsadója, ifjúságfejlesztés, ifjúsági munka – Böröcz Lívia koordinációs szakreferens, Közösségi művelődés, kultúra,
kisebbségek, egyházi kapcsolatok – Péterfi Ferenc osztályvezető, Magyar Művelődési Intézet, az IKSZT-k szakmai
működtetése – Pernekker Kitti referens és Budinszki István programkoordinátor, NAKVI, Jó gyakorlatok - Csabák István, az érsekvadkerti Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény igazgatója.
Erdős Balázs osztályvezető előadásában az IKSZT programhoz kötődő legfrissebb tényekről és eseményekről
beszélt. Ennek különös fontosságát az is indokolta, hogy
nemrégiben, 2012. augusztus 2-án lépett életbe az IKSZT
jogcímrendelet módosítása.
Erdős Balázs kiemelte , hogy a változások mind az IKSZT
-k működésében, mind pedig az ellenőrző hatóságoknál
egyszerűbbé, áttekinthetőbbé és könnyebbé teszik a munkát.
A forgószínpad szerű csoportbeszélgetések előtt még minden résztvevő röviden bemutatkozott, aztán elkezdődtek a
kanapé-eszmecserék.
(www..ikszt.hu )
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Örökségvédelem és vidékfejlesztés
2012. szeptember 21-én Örökségvédelem és vidékfejlesztés címen szervezett konferenciát Sárospatakon az Újbástya rendezvénycentrumban a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület és a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület.
Ezen alkalom volt hivatott arra is, hogy megemlékezzenek
az előadók és turizmusban, vidékfejlesztésben érdekelt
résztvevők arról, hogy Tokaj-hegyalja kultúrtáj kategóriában 10 évvel ezelőtt felkerült a Világörökség listájára.
Az ünnepet beárnyékolt egy szomorú esemény, a konferencia résztvevői egy perces néma felállással adóztak a
Dr. Takács András emlékének, aki a Szechenyi Programirodán belül a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda vezetője volt 2011-től.
Az ő feladata volt a borvidékkel kapcsolatos fejlesztéspolitikai feladatok koordinálása, továbbá azért dolgozott, hogy
kulturális és természeti értékek védelme mellett jelentősen
növekedjen a térség szőlészeti, borászati és turisztikai jövedelemtermelő képessége. Többek között kiállt a megrongálódott és világörökségi kultúrtájhoz tartozó, védett Hercegkúti Kőporosi Pincesorok megmentéséért és helyreállításáért
is.

Dr. Takács András életének
46. évében tragikus hirtelenséggel
hunyt el és éppen ezen a napon
este temették szülőfalujában,
Aranyosban. Nyugodj Békében!
Dr. Kiss István, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület elnöke a konferencia levezető elnökeként üdvözölte
a megjelenteket.

Megtisztelő felkérést kapott Hercegkút és Mikóháza
polgármestere a szervezőktől ez alkalomra, hiszen a
rangos előadók után a vidékfejlesztési program komplex fejlesztési hatásairól tartottak előadás – a saját település gyakorlati példáit bemutatva.
Rák József Hercegkút polgármestere az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az elmúlt
években megvalósult beruházásokat mutatta be – Hercegkút épített örökségének megóvása (iskolaépület felújítása), Római Katolikus Templom felújítása, IKSZT
kialakítása, majd szólt a civil szervezetek által elmúlt
években megvalósított és a jelenleg folyamatban lévő
LEADER pályázatokról.
A gyakorlati példák bemutatását követően rövid szünet
után további előadások sora következett, melynek előadói az Emberi Erőforrás Minisztériumából érkeztek és
az örökségvédelem lehetőségeiről, Tokaj-Hegyalja világörökségi címének 10 éves eredményeiről szóltak.

Első előadóként V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium a vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Darányi Ignác Tervet és az idén októberben megnyíló pályázati
lehetőségeket ismertette. Ezen belül kiemelte azokat a
pályázatokat, amelyek valóban a helyi fejlesztéseket, a turizmust és a gazdaság élénkítését szolgálják, többek között a vidéki örökség megőrzését, új piacok létesítését a
helyi termékek fogyasztókhoz eljuttatása érdekében.
Dr. Földi Enikő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára a Tokaj-Hegyalja Program 2012-2020. helyzetjelentéséről és a továbblépés feltételeiről, lehetséges útjairól szólt.

Rák József polgármester előadása a
konferencián
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XIX. Nemzetközi
Nemzetiségi Fesztivál
Rátka Község Önkormányzata 2012. szeptember 1-én rendezte
meg a XIX. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált.
A rendezvényen számos hazai és külföldi nemzetiségi kultúrcsoport lépett színpadra a felvonulást követően.
Rátka testvértelepüléseiről, Németországból, Lengyelországból,
Szlovákiából és Erdélyből is érkeztek fúvószenekarok, táncosok, énekkarok. Vásári forgatag, borkóstolás, kézműves foglalkozás, gyermekműsor, könnyűzenei koncert, szabadtéri bál várta a
résztvevőket.
Hercegkútat a Heimat Néptánc Egyesület képviselte a programon.

dr. Eperjesi Tamás, VM Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, főigazgató-helyettese
a 2014-2020 időszakra tervezett vidékfejlesztési programot mutatta be.
A konferencia főbb megállapításait elemezte dr. Hörcsik
Richárd országgyűlési képviselő, majd a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Demeter Ervin
mondott zárszót.
A helyi termékekből álló ebédet követően egy négy állomást érintő study tour-ra került sor, mely érintette a Magyar Nyelv Múzeumát, Mikóházán a helyi termékeket
kóstolhatták meg a résztvevők, ezt követően érkeztek
Hercegkútra a vendégek, a Világörökségi Kőporosi Pincesor és a megvalósult fejlesztések megtekintésére volt
lehetőség, a negyedik állomás Tolcsva volt, ahol borkóstolóval zárták a túrát.
Hercegkút számára ez ismét egy remek alkalom volt arra,
hogy kormányzati szereplők, idegenforgalmi szakemberek, újságírók számára be tudja mutatni a meglévő értékeket, és támogatókat tudjon szerezni a további fejlesztési elképzelések megvalósításához.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

8

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.
2012. szeptember 10-én tartotta soron következő ülését.
Az államháztartásról szóló törvényben előírt kötelezettség alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatta a képviselő-testületet.
E tájékoztatóhoz kapcsolódóan sor került Hercegkút
Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására.
A harmadik napirendi pont keretében az ÖNHIKI pályázat II. fordulójában igényléshez fogadott el nyilatkozatot a képviselő-testület. A következő napirendi pontban
Hercegkút
Község
Önkormányzat
2012.
évi
szakfeladatrendjének elfogadása történt meg.
A 2013. évi START Közfoglalkoztatási Programhoz
kapcsolódó feladatok egyeztetése (Kőporosi pincék helyreállítása) napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az önkormányzatnak 2013.
évben lehetősége lesz a beomlott pincék megmentésére
közfoglalkoztatási programot indítani. A közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához szükséges feltétel az, hogy
a felújítással érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban
legyen, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy
megkeresi az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a
helyreállítási munkálatok érdekében szándékában áll e az
ingatlan tulajdonjogát ajándékozási szerződéssel az önkormányzatra átruházni, majd a felújítást követően a
képviselő-testület által meghatározott bérleti díj ellenében bérlőként tovább hasznosítani a pincét.
LEADER pályázat keretében történő geodéziai felmérésről tájékoztatás napirendi pont keretében a „Helyi
értékek és örökség feltárása, megőrzése és védelme” célterület keretében a Hercegkúti Gombos-hegyi és
Kőporosi pincesorok, mint a népi építészet remekeinek
bemutatása címen megítélt LEADER támogatásból történő geodéziai felmérésről szóló polgármesteri tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés HU-SK/1101/1.3.1 pályázat hazai társfinanszírozási szerződéskötés előkészítéséről szóló tájékoztatás
keretében elhangzott, hogy „Élő Hagyományok - Közös
Értékek - Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai
vonzerő és infrastruktúra fejlesztése” pályázat hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötése a mátészalkai VÁTI-nál van folyamatban

Közösségi munka a
Gombos-hegyi Kálvárián
Az épített és természeti környezet helyi védelméről
szóló 5/2003. (I.31.) rendelet módosításával a képviselő-testület a helyi védettségét két épületre terjesztette ki, a községháza és a sváb tájház épülete került e
körbe.
Az Egyebek napirendi pont keretében határozatot
hozott a képviselő-testület arról, hogy a Hercegkúti
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda intézmény – óvodai intézményegység – létszámkeretét 1 fő közalkalmazott álláshellyel bővíti 2012. szeptember 1. naptól. Felhatalmazta az intézmény vezetőjét, hogy a munkakör betöltéséhez a szükséges munkáltatói intézkedéseket
megtegye.
Rák József polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a napközis csoportokban az állást ismét a Munkaügyi Központ támogatásával nyílt lehetőség betölteni, így két helybeli pedagógus, Rák Zoltán
és Lukácsné Kőhalmi Viktória látja el a feladatot
szeptember 1-től.
Az ülés végén a polgármester beszámolt a képviselőtestületnek az előző ülés óta történt intézkedésekről és
a közeljövő várható eseményeiről.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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START közfoglalkoztatási program keretében végzett munkálatok

Felhívás a pincetulajdonosoknak

Ezúton is felhívjuk a Világörökség részét képező Gombos-hegyi és Kőporosi
pincesorokon lévő pincék tulajdonosainak figyelmét, hogy a védett pincesorok
egységes megjelenésének biztosítása érdekében tegyenek eleget Hercegkút
Község Önkormányzatának az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 5/2003. (I.31.) sz. rendelet 9/a §-ban szabályozott kötelezettségeiknek.
A pincesorok útjain bármilyen építési tevékenység végzése a
tulajdonos önkormányzat hozzájárulásához kötött!
(1) Pincék tulajdonosainak kötelezettsége:
A védett pincesori pincék fenntartása, rendeltetésük szerinti használata, azaz pincék épített oromfalának karbantartása, rekonstrukciós felújítása. A pincék feletti „földkúp” kaszálása, talajerózió megállítása, felszíni vizek más pincetulajdonost nem károsító elvezetése.
A pinceágak bővítési szándékának I. fokú kiemelt építésügyi hatósághoz és a helyi önkormányzathoz
történő bejelentése.
A pinceágak bővítésekor kitermelt kőpor elhelyezésének egyeztetése az önkormányzattal
(2) A területen nem megengedett:
Új pince építése a beépítetlen pincehelyeken kívüli területen
Pincesorok közötti fásítás, 30 cm-nél mélyebb gyökérzetű növények kiültetése
Védőkorlátok, reklámfelületek-táblák kihelyezése
A pincesorokon a rendezési tervben megjelölt helyeken felüli újabb parkolóhelyek, pihenőteraszok
kialakítása (padok, asztalok kihelyezése, tűzrakó helyek létesítése, stb.)
(3) A helyi értékvédelem alá vont épületekre, pincesorokra vonatkozó anyaghasználati és szerkezeti
megkötéseket a helyi építési szabályzat 20.§-a határozza meg.
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Helyi termék bemutató
Mikóházi fenntartható falu program beindítása
A program első évében már nyilvánvalóvá vált, hogy a
társadalmi környezet befolyásolása nélkül ez a tevékenység önmagában nem lehet sikeres. Ennek megfelelően a
munkában résztvevők elindítottak egy kezdeményezést,
melynek célja a helyi társadalom helyzetbe hozása volt. A
program címe: Mikóházi fenntartható falu program.

A Mikóházán működő Polyán Egyesület képviselőinek
részvételével helyi élelmiszer termelésről szóló előadás
hangzott el, illetve helyi termékek bemutatójára és kóstolójára került sor szeptember 12-én szerdán a Művelődési
Házban.
A Polyán Egyesület 2008. év végén alakult meg. A kezdeményező két mikóházi gazda volt, valamint két civil szervezet az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület és az Inspi-Ráció Egyesület.
A nyíregyházi civil szervezetek tagjai vállalták, hogy forrásokkal (elsősorban pályázatok révén), valamint a pályázati programok menedzselésével segítik a kezdeményezést. Miklós Rudolf gazdálkodó pedig vállalta, hogy a
gazdaság fejlesztését, működtetését irányítja ill. megvalósítja.
A Polyán Egyesület tagjai arra szövetkeztek, hogy Mikóházán ill. a Hegyköz kistájban elindítanak egy gazdaság
fejlesztési programot, ezt hívják Polyán programnak.
A gazdaság kiépítésében először a Mikóháza felett elhelyezkedő Kis-, és Nagy-Polyán néven ismert hegyi legelőkön indult el a gazdálkodás kecske, bárány, marha és ló
legeltetésével. 2008-ban saját erőből felépítettek a
Nagypolyán szélén egy háromosztatú hagyományos fa
szerkezetű, tapasztott falú házat, amely a gazdálkodás
központjaként funkcionál. Jelenleg elsősorban a juhászat
központja. A ház megújuló energiaforrásokból fedezi az
energiaellátását teljes egészében (fa tüzelésű cserépkályha
és kemence, szélgenerátor és napelemek).
A mintagazdaság fejlesztésének továbblépése volt, hogy
a helyi gazdák már meglévő a Polyánokon kívüli területekre is kiterjesztették a gazdálkodást, így alakult ki a
mintagazdaság jelenlegi szerkezete.

A gyakorlatban ez az önellátási (helyi élelmiszertermelési)
lehetőségek bővítését jelentette a háztáji termelés ösztönzésével, amelynek keretében előadásokat tartottak, összeállítottak a helyi emberek segítségével egy gazda kalendáriumot, napos baromfit osztottak, elkezdték a helyi gyümölcsfajták összegyűjtését és szaporítását, vetőburgonyát
és vetőmagvakat osztottak. Fontos eleme a programnak
a program gyakorlati megvalósítása közben elindult beszélgetések, párbeszéd a megélhetés jobbításáról, amelynek közösségfejlesztő hatása is van.
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A mintagazdaság célja
A mintagazdaság célja természettel együttműködő gazdálkodási modell megvalósítása és ennek bemutatása,
megismertetése a hegyközi gazdákkal.
Mindezzel hosszú távon a céljuk, hogy a hegyközben egy
olyan tájrekonstukció valósuljon meg, amely visszaállítja
a területen a XVI-XVII. században kialakult erdő, hegyi
legelő, kaszáló, kistáblás szántó, szőlő-gyümölcsös foltokat tartalmazó mozaikos tájszerkezetet és az erre jellemző fajgazdagságot, amely hosszú távon képes az itt élők
megélhetését (helyi élelmiszer termelését és feldolgozását), és ezáltal gazdagodását biztosítani.
Az előadás során részletesen megismerhettük a borzderes szarvasmarha, a cigája juh és a hucul ló jellemzőit,
tenyésztésüknek tapasztalatait.
A mintagazdaság kiépítésének még nagyon az elején járnak de az eddig megtett lépések a benne dolgozók önellátását biztosító, valóban a természettel együttműködő
gazdaság kiépítésének az alapjait jelentik.
Az érdekes előadás után megnézhettük és főként megkóstolhattuk a gazdálkodás eredményeként bemutatott
helyi termékeket: sajtokat, lekvárokat, gyümölcsöket,
szörpöket,stb.
Az előadást, a termékkóstolót a résztvevőkkel és az előadókkal való kötetlen beszélgetés követte.
Joósz Antal

2012 szeptember 15-én, szombaton immár harmadik alkalommal rendezték meg
Mikóházán a Palacka Fesztivál nevű helyi termékeket népszerűsítő napot

12

Suli-☼tár
Augusztus 30-án tartottuk meg a tanév első rendezvényét a hagyományos szalonnasütést.
Ezen a rendezvényen lehetősége van a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, hogy kötetlenül
töltsenek el együtt egy hangulatos estét, így kezdve
az új tanévet.
Az előző évekhez hasonlóan most is sokan részt
vettek a szalonnasütésen, a gyerekek elözönlötték
és vidám hangjukkal betöltötték az egész Gomboshegyet.

:Szeptember 17-én Paksról érkeztek hozzánk ven-

dégek a Deák Ferenc Általános Iskolából, ahol
szintén folyik német nemzetiségi nyelvtanulás.
A Művelődési Házban fogadtuk őket, ahol egy német nyelvű előadás keretében mutatták be városukat.
Ezután egy általunk is ismert német táncot játszottak el a paksi gyerekek, amihez a hercegkúti iskolások is csatlakoztak.
Természetesen azért utaztak ide, mert településünkkel szerettek volna megismerkedni, így a herSzeptember 3-án került sor a hivatalos tanévnyi- cegkútról szóló film levetítése után a nevezetessétóra, itt köszöntöttük iskolánk 10 új elsős diákját, geinket látogatták meg.
természetesen a 40 régi tanulóval együtt.
Ez a találkozás jó alkalom volt arra, hogy a gyereA tanévköszöntő versek elhangzása után a másodi- kek egy tőlünk távol eső települést megismerjenek,
kosok megajándékozták a kis elsős tanulókat és a pedagógusok pedig tapasztalatot cseréljenek a
kézen fogva vezették őket a többiek közé.
nemzetiségi oktatásról.
Weöres Sándor versével szeretnénk minden diáknak sikeres tanévet kívánni:
„ Almát, körtét, szilvát, szőlőt
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.
Mint égen átcsóvázó
üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán
az ötösök.”
Szalonnasütés a Gombos-hegyi filagóriánál

Paksi vendégek fogadása

tanítók

Tanévnyitó
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A kis elsősök a tanévnyitón

A Turizmus Világnap keretében az MT Zrt.
ezúttal is a turisztikai szakma és a hazai lakosság figyelmét kívánja felhívni a vendégbarát
viselkedés jelentőségére, a folyamatos szemléletformálás szükségességére.
Az akcióval továbbá tudatosítani kívánják a
szervezők, hogy a turizmus milyen fontos
szerepet tölt be a magyar gazdaságban.
Az idei Turizmus Világnap akcióhoz a
Tourinform Sárospatak is csatlakozik.
A Tourinform Sárospatak a Turizmus
Világnapja alkalmából rajzversenyt hirdet
általános iskolások részére, két témakörben:
Alsó tagozatos általános iskolás diákok
részére „Lakóhelyem értékei, szépségei”
témakörben.
Felső tagozatos általános iskolás diákok részére „Környezetvédelem” témakörben

2012. október 2. (kedd) 15 óra
Művészetek Háza, Miskolc

www.muveszetekhazamiskolc.hu
Tel.: +36 46 508 844

Jegyek ára: 500 Ft
Jegyek a Művészetek Háza jegypénztárában válthatók.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
Miskolc szervezésében.

A Tourinform Sárospatak
desztinációjához tartozó 33 település általános iskolásainak munkáit várjuk.
Beérkezési határidő: 2012. október 10.
Cím: Tourinform Sárospatak,
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3
További információ:
Telefonszám: 06-47/513-150,
e-mail cím: sarospatak@tourinform.hu
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Száz éve történt…
„Páyer Ferenc plébános gondosságának köszönhetően a
templom 1912-ben végzett renoválásával kapcsolatos öszszes dokumentum dossziéba kötve a plébánia padlásán
fennmaradt, így ennek minden fontosabb részlete megismerhetővé vált számunkra” – közli Naár János tanár úr az
„Adalékok az Egyházközség történetéhez” című írásában
Ebből megtudjuk azt is, hogy a képviselő-testület az Állami Építészeti Hivatal főmérnökének bevonásával Spekál
Ferenc és Farkas Ferenc sárospataki társvállalkozók ajánlatát, mint a legkedvezőbbet fogadta el, és velük a kivitelezési szerződést megkötötte. Miután a Sárospataki Járás
főszolgabírája május 2-án a templom renoválására a hatósági engedélyt megadta, a munkálatok elkezdődtek.
A nagyarányú munkálatok során került a torony sisakjára
is bádoglemez a korábbi zsindely helyett, melynek az eredeti formáján nem változtattak, és ekkor került elhelyezésre ennek csúcsára a kishordó nagyságú gömb, és arra a kb.
2 méteres díszes kereszt.
A renoválási munkálatok alig öt hónap után befejeződtek,
a műszaki átadás szeptember 29-én történt, és az erről
készült „Felülvizsgálati jegyzőkönyv”-ben rögzítették a
fontosabb megállapításokat.

Megállt a szív, mely élni vágyott
Pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott
Nélküled szegény és szomorú a házunk
Nem hisszük el hogy téged
már hiába várunk.”
„

Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik
fejejthetetlen halottunk
LEITNER FERENC
temetésén rész vettek,
sírjára koszorút, csokrot,
virágot hoztak
A gyászoló család

Az iratokból azonban nem derülhet ki, hogy a tényleges
munkafázisokat konkrétan ki végezte el, az csak a szemtanúk elmondásaiból derül ki. Szerencsére már kisgyerekként is érdekeltek a történelmi események, és figyeltem a
felnőttek beszélgetéseit, visszaemlékezéseit a faluban történt fontosabb eseményekről.
Nagymamám Schmiedt Terézia és Stumpf Flóri bácsi
többször is elmondták, hogy a templom tetejére a gömböt
és arra a keresztet Braun Antal fiatal ácslegény, anyai nagyapám helyezte el. Amikor végzett a munkával az állványzaton felküldtek egy üveg bort négy pohárral. Egy-egy
pohár bor elfogyasztása után az üres poharakat a négy
égtáj felé le kellett dobnia, és ezzel úgymond megtörtént a
torony „felavatása”. Én mióta ezt megtudtam, azóta mindig így nézek fel a torony csúcsára, hogy korán, fiatalon
elhunyt nagyapám jut az eszembe. Aki akkor egy felemelő
és ünnepélyes tettet hajtott végre, amikor máig száz év
elmúltával is büszkék lehetünk mindannyian.
Rák József nyugdíjas
a Rákóczi u. 16.sz. alatt.

Braun Antal és Matisz Bálint
ipari tanulók-1912-ben
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport Megye III. osztály 2012/2013. évi
Labdarúgó bajnokság - őszi idény
1. forduló, szeptember 02. Vasárnap 16.30
Makkoshotyka - Hercegkút
1:0
IFI 3:1
Kormos A, Zajácz Á, Orosz I, Ringer I, Szabó G, Kiss A, Braun Zs (Götz M), Hoffmann L, Egyed S,
Blaskó Sz, Hubai M
2. forduló, szeptember 09. Vasárnap 16.30
Hercegkút – Vajdácska
2:3
IFI 1:1
Kormos A, Zajácz Á (Blaskó Sz), Rák B, Orosz I, Ringer I, Szabó G, Kiss A, Kiss G,
Braun Zs (Hubai M), Hoffmann L, Braun N
Gólszerző: Szabó G (2)
3. forduló, szeptember 15. Szombat 16.30
Györgytarló - Hercegkút
3:1
IFI 1:4
Kormos A, Orosz I, Ringer I, Szabó G, Kiss A, Kiss G, Hoffmann L, Braun N, Egyed S
Gólszerző: Hoffmann L
4. forduló, szeptember 23. Vasárnap 16.00
Hercegkút – Fűzér
1:6
IFI 1:6
Kormos A, Rák B, Orosz I, Ringer I, Szabó G, Kiss A, Kiss G, Hoffmann L, Braun N,
Bányai G (Csordás D), Egyed S
Gólszerző: Braun N
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