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40 éves a Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
2013. november 16-án Hercegkút község életében fontos és jelentős esemény volt az óvoda 40 éves évfordulója.
A falu szintű ünnepségre meghívtuk a régi és jelenlegi
vezetőséget és dolgozókat. Az óvónők már hetekkel
azelőtt polgármester úrral egyeztetve elkezdték tervezni,
szervezni az erre a napra szánt programokat.
A középsős és nagycsoportos gyerekeknek erre az alkalomra magyar és német nyelvű verseket, dalokat, táncokat tanítottunk.
Felkutattuk a régi óvodai dolgozók címét és szétküldtük
a meghívókat. A rendezvényre hívó plakátokat helyeztünk el a falu hirdetőtábláin. Személyesen is megszólítottuk régi óvodásainkat, vegyenek részt ünnepségünkön! A csoportnaplók alapján az óvónők elkészítették
1973-tól – 2013-ig óvodába járó gyermekek névsorát és
óvodai jelét.
A régebbi idők és a mai óvodásaink fényképeiből és rajzaiból kiállítást hoztunk létre, ami a helyi Művelődési
házban volt megtekinthető.
Erre a különleges eseményre, az alkalomhoz illően feldíszítettük a Művelődési Házat.
Jubileumi ünnep kapcsán kiadvány került kiadásra,
amelyben olvashatunk 40 éves óvodánk múltjáról, jelenéről és jövőképünkről.
Az előkészületi munkák folyamatosan zajlottak és már
nagyon izgatottan vártuk a születésnapi ünnep eljöttét.
Nagyon örültünk mikor megérkeztek régi munkatársaink, akikkel már 10-15 éve vagy még régebben nem láttuk egymást.
A köszöntők elhangzása után a jelenlegi óvodások mutattak be egy szép kis műsort, majd a régi óvodásaink
zenéltek, verseltek, énekeltek.

A nagy meglepetést a végére tartogattuk. A gyerekek a
szép nagy születésnapi tortát boldogan állták körbe, majd
jóízűen elfogyasztották.
A felnőttek nagy érdeklődéssel nézegették a fénykép- és
rajzkiállítást. Jó volt vendégeinkkel kötetlenül beszélgetni, felidézni a régi időket, történéseket.
Többen elismerően nyilatkoztak színvonalas rendezvényünkről, családias, barátságos óvodánkról, áldozatos
nevelő munkánkról.
A következőkben Matisz Gyuláné megbízott óvodavezető ünnepi köszöntőjét olvashatják, amely a rendezvényen hangzott el.
„Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, aki elfogadta a meghívásunkat és jelenlétével megtisztelt bennünket a mai ünnepnapon. Megkülönböztetett tisztelettel
köszöntöm Rák József polgármester urat és Hoffmann
János és Rák József nyugalmazott polgármester urakat.
Köszöntöm Dr. Stumpf Enikő jegyzőnőt, Stumpf Andrásnét a Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét valamint a Hercegkúti Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános iskola igazgatóját Götzné Frikker
Máriát.
Örömmel köszöntöm az óvoda, iskola, konyha jelenlegi
és régi dolgozóit, a régi és mostani óvodásainkat szüleikkel együtt és mindenkit, aki eljött, hogy velünk ünnepelje
meg óvodánk alapításának 40 éves évfordulóját.
Nagyon szerettem volna köszönteni a hercegkúti óvoda
első óvónőjét Lengyel Bélánét, Ilike nénit de sajnos
egészségi állapota ezt nem tette lehetővé. Engedjék meg,
hogy bevezetésként néhány gondolatban bemutassam a
már sokak által jól ismert településünket
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Trautsondorf mai néven Hercegkút községe 1750-ben
Németország területéről a Fekete-erdő és a Bódeni-tó
vidékéről betelepült lakosok alapították. A történelmi
események negatív hatása miatt, a német (sváb) nyelvet
már csak a nagyon idősek beszélik. Szerencsére a sváb
azonosságtudat, a vallási szokások, hagyományok, a jeles
ünnepek fenn maradtak és mai is élnek közösségünkben
és az óvodai életben is jelen vannak.
Az óvoda intézményesített formáját megelőzően községünkben, időszakos ún. nyári óvodák működtek.
A gyerekek az iskola épületében kaptak helyet, szalmazsákon aludtak, az ennivalót otthonról vitték magukkal.
Kis dalokat, verseket tanultak, ünnepségeken műsorokkal szerepeltek.
1960-ban községünkben is megalakult a termelőszövetkezet, egyre több nő, anya is dolgozni kezdett. Egyre
inkább szükségessé vált a gyermekek felügyelete, megőrzése.
1973-ban megépült jelenlegi óvodánk, az általános iskola
folytatásaként, egy csoportszobával és egy főzőkonyhával. Az egy csoportos óvodában 35 különböző életkorú
kisgyermek járt.
Lengyel Béláné (Ilike óvónéni), egy dajkával és egy szakácsnővel kezdte meg az óvoda működtetését. Az óvoda szerény berendezése ellenére a barátságos légkörben
a gyermekek jól érezték magukat és a helyet második
otthonuknak tekintették. Az 1970-es években az egységes követelményrendszerű nevelési program volt érvényben.
1982-ben Ili néni munkatársaként megtapasztaltam a
magas gyermeklétszám miatti ellátási nehézségeket. Egy
csoportszobában 40-43 gyerek került elhelyezésre. Fektetéskor helyhiányában az öltözőt is igénybe kellett vennünk. A reggeli munkaidőm az olajkályha begyújtásával
kezdődött, ami szintén nem volt egyszerű feladat. A
gyermekekkel többnyire kötött formában foglalkoztunk
egyéni foglalkozásokra nem jutott idő. Nehézségeinket
könnyen feledtette velünk a gyermekekből áradó vidámság, öröm és szeretet.
Feladataink végzésén túl gyakran sétáltunk, kirándultunk
a közeli szőlőhegyre, pincékhez, gesztenyesorra. Nagyon
jó volt a szülőkkel kialakított kapcsolatunk.

Minden hová elmentünk családot látogatni, szívesen fogadtak bennünket.
Egymás megismerésén túl bizalmuk is érezhető volt,
gyakran fordultak hozzánk kérdéseikkel, megfogadták
tanácsainkat. Akkoriban súlya volt az óvónő szavának.
Szívesen vállaltak társadalmi munkát, pl. óvoda kert rendezése, facsemeték ültetése, veteményeskert kialakítása. S
ezeken a szülők nagy létszámba vettek részt. De segítettek az ünnep műsorokhoz szükséges jelmezek varrásában,
díszletek készítésében és minden más feladattal, amivel az
óvónő megbízta őket.
1983-ban Lengyel Béláné vezető óvónő nyugdíjba vonult.
Ezt követően még 4 évig az óvoda egy csoporttal működött.
1987-ben az óvoda új csoporttal bővült, kaptunk egy iskolai tantermet, szép új óvodai bútorokkal berendezve.
Így a gyermekek koruknak megfelelően kerültek elosztásra:
Az egyikbe a kiscsoportosok, a másikba a középsőnagycsoportosok jártak. Ekkor már 4 diplomás óvónő és
2 dajka volt alkalmazásban. A gyermekközpontú, derűs
légkörű óvoda minden 3. életévét betöltött gyermeket
fogadni tudta: A kicsik 22-en, a középső-nagyok 30-an
voltak.
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1987 szeptemberében szülői kezdeményezés alapján
óvodánkban bevezetésre került a német nyelvoktatás. A
szülők, nevelők az óvodai nevelésben látták a német
nemzetiség nyelv átörökítésének lehetőségét, hagyományok megőrzését. Kezdetben Beke Kálmánné Magdi
tanító néni tartott heti két alkalommal német nyelvű
foglalkozást, amit a későbbiekben már az óvónők vettek
át.
1998-ban Nevelőtestületünk kidolgozta Helyi Óvodai
Nevelési Programját, melynek legfőbb sajátossága a kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés. Jelenleg is legfontosabb célkitűzésünk a német nemzetiség nyelvének, kultúrájának, hagyományainak megismertetése, éltetése és
átadása a jövő nemzedék számára.
1998 decemberében Benda Judit általános iskola akkori
igazgatójával közösen hoztuk létre a Hercegkút Gyermekeiért Alapítványt. Alapítványunk célja: közérdekű,
óvodás és iskoláskorú gyermekek oktatásának és nevelésének fejlesztése, valamint ezen intézményének működésének elősegítése.

1999. Szeptember 1.-től napközi-otthonos óvodánk
gyermeklétszám csökkenése miatt egy csoporttal működött tovább. A továbbiakban 3 óvónő és egy takarítónő
biztosította a színvonalas óvodai nevelést. A csökkenőbe lévő finanszírozás ellenére a fenntartó biztosította az
alapellátáshoz szükséges anyagi forrást. Nevelőtestületünk pályázat útján próbált kiegészítő támogatásokhoz
hozzájutni. A pályázati keretből sikerült bővíteni a csoportszoba berendezéseit, trapéz asztalokkal, székekkel,
játszó bútorokkal.
2004-ben régi vágyam vált valóra azzal, hogy óvodásaink
nemzetiségi fellépő ruhákkal gazdagodtak, amit ma is
szívesen viselnek a különböző rendezvényeinken.
2010-ben az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően az iskola-óvoda műemlék jellegű épülete
külsejében teljesen megújult.
Napjainkban ismét megnövekedett az óvodai gyermeklétszám, és igény jelentkezett a 3év alatti kisgyermekek
napközbeni ellátására is. A 2010-11-es nevelési évben
egységes óvoda -bölcsőde csoportot hoztunk létre. A
törvényi előírásoknak megfelelően összesen

20 gyermeket lehet ebbe a csoportba felvenni: ebből 5 fő
2. életévét betöltött és 15 fő óvodás korú gyermek lehet.
A bölcsődei játszótér kialakításával sikerült ideális körülményeket biztosítani a tipegők számára, ami az önkormányzat és a Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány anyagi
támogatásával valósult meg. Célunk, hogy a kisgyermekek
testi, lelki szükségleteit kielégítsük, optimális fejlődésüket
biztosítsuk. Bölcsődénkben, óvodánkban a környező településekről is hoznak szívesen gyermekeket. Bizonyára a
vonzó természeti környezet, az alacsonyabb gyermeklétszám, a német nyelvtanulás lehetősége és nem utolsó sorban az óvodai dolgozók lelkiismeretes munkájának köszönhetően. Óvodai programunkban kiemelt szerepet
kap az évszakokhoz, ünnepekhez, nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységformák gondos megszervezése. Felidézzük, hogy a múltban hogyan ünnepeltek az emberek, valamint az ünnepekhez kapcsolódó német dalokkal, versekkel is megismerkednek a gyerekek.
Hagyományos ünnepeink közül néhányat említenék: nagyon szeretik a gyerekek a farsangot, amikor mindenki
jelmezbe bújik és az egész nap a szórakozásé. Sokféle
programot szervezünk, különböző ügyességi vetélkedőt,
kérdés-felelet játékokat, műsort adunk elő, szól a zene,
ropjuk a táncot, és közben jól esik a finom farsangi fánk.
Minden gyermek boldogan várja, hogy társaival és az óvó
nénikkel megünnepelhesse a születés vagy névnapját. A
lámpás felvonulás, Mikulásvárás, karácsonyi Betlehemes
játék mind megannyi örömteli gazdag tartalommal bíró,
pozitív élményt adó esemény.
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Az óvoda fennállásnak 40 éves évfordulója kivételes
ünneplésre adott alkalmat, a gyermekekkel együtt
„emlékfát” ültettünk az óvoda udvarán.
Szeretnénk elérni a sokszínű, változatos tevékenykedtetéssel a gyermeki képességfejlesztést, a teljes személyiség fejlesztést és a tehetségek kibontakozását. Az
egyénre szabott differenciált fejlesztés eredményeként a
gyermekek elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Goethe erről így fogalmaz:
„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk gyökerek és
szárnyak.”
A fent említett nevelési célok feladatok megvalósítását
csak a családokkal együtt gondolkodva, együttműködve
tudjuk elérni. Munkatársaimmal együtt igyekszünk szeretettel, áldozatkészséggel a gyermekek biztonságáért,
ismereteik gazdagodásáért, önfeledt játékukért minden
tőlünk telhetőt megtenni. Azt szeretnénk, hogy a gyermekek ezek után is szívesen járjanak óvodába, azt ha
boldog lenne gyermekkoruk és mindig szívesen emlékeznének vissza egykori óvodájukra: Nevelés filozófiánkat Kodály Zoltán gondolatai is megerősítik:
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud
Játékot, zenét, örömet. De, hogy mit fogad el: bízzuk
rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”
Ezekkel a gondolatokkal szerettem volna felidézni az
elmúlt 40 év jelentősebb eseményeit és kicsit megmutatni a jelenlegi óvodánkat is.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

A kerek évfordulóra az óvoda történet bemutató prospektus készült, mely számos régi fotóval van illusztrálva.
Digitalizált formában a honlapon megtekinthető!
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Nyugdíjas Találkozó—2013. november 8.
Az elhúzódó szüreti munkálatok miatt kicsit később,
november 8.-án ünnepeltük a szépkorúak napját. A
kora délután kezdődött ünnepségen Rák József, a település polgármestere, valamint Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő köszöntötték a megjelenteket,
valamint Polyák József plébános beszámolt az aktuális
templombelső felújítási munkálatokról.
Rák József polgármester köszöntőjét az alábbiakban
olvashatják:
„Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Nyugdíjasok!
Hercegkút Község Önkormányzata nevében szeretettel
és tisztelettel köszöntöm településünk nyugdíjas polgárait ezen a szép ünnepen. Az ENSZ döntése értelmében, október elseje az Idősek Világnapja, hivatalosan
1991 óta .Ezért nem véletlenül tartják szerte a világon,
ehhez a dátumhoz közeli időben a megemlékezéseket,
ünnepségeket az idősekről. És így teszünk mi is Hercegkúton, több mint egy évtizede, időzítve ezt az ünnepeinkhez és az őszi munkákhoz, különösen a szüreti
munkák végéhez.
Úgy gondolom, egyetértünk abban, hogy megérte várni,
mert egy nagyon jó szüretet tudhatunk magunk mögött,
és így mégiscsak szívesebben ünnepelünk. Az idősek
nem egyetlen napot érdemelnek, rájuk az év minden
napján oda kellene figyelni, hálával és szeretettel
Mi is azt valljuk, hogy 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 átbizonyított, tisztességet, becsületet, szorgalmat. Akik példát mutattak, és
mutatnak a fiatalabb generációknak. A családok gondoskodása mellett a helyi közösség életét szervező önkormányzatnak is mindent meg kell tenni azért, hogy
Önök 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 tartalmas
és derűs életet.

Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a
kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit
várt tőlük a család, a közösség, a nemzet s most már a
pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák, nyújtotta
örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a 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.
Kedves Nyugdíjasok!
Hihetetlen, hogy már megint eltelt egy év eltelt azóta,
hogy itt köszönthettem Önöket.
Most a köszöntés mellett, szeretnék Önöknek nagyon
röviden beszámolni arról, mi történt az elmúlt egy év
alatt .A Hercegkúti Hírekben folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket a településen történtekről, de most megragadom a
lehetőséget és alkalmat, hogy információhoz jutassam
önöket. Legfőbb feladatunk az, hogy tudjuk működtetni
az intézményeinket, hiszen ezek működése létfeltétele a
falu életképességének. Úgy gondolom, ezt maradéktalanul
sikerült végrehajtani.
Az államigazgatás átszervezése tartogatta számunkra a
legtöbb feladatott és fejtörést. Hiszen körjegyzőségben
nem maradhattunk meg tovább, ez év január elsejétől.
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Bodrogolaszival és Komlóskával társulva alakítottunk
Közös Önkormányzati Hivatalt. Ebben a felállásban meg
tudtuk tartani önállóságunkat, és továbbra is működik
hivatal a faluban.
Az iskolánk államnak történő átadása is várakozást és
kis félelmet keltett bennünk, de elmondhatom, hogy jól
jöttünk ki belőle. Megmaradt az iskolánk, és az együttműködés továbbra is napi szintű, még akkor is, ha nem
mi vagyunk a fenntartói és működtetői.
Egész évben fontos feladatként tartom számon a település külső megjelenésére, tisztántartására, a közterületek,
zöldfelületek folyamatos takarítására való odafigyelést,
ami nemcsak az itt élők jó közérzetéhez elengedhetetlen,
hanem az ide érkező turisták, vendégek, vagyis az idegenforgalom szempontjából sem mellékes.
Remélem, Önök is tapasztalják és értékelik ez irányú törekvéseinket, amit többnyire a közfoglalkoztatottakkal
oldunk meg, de továbbra is kiváló az összefogás a közösségi munkák során, amelyeken Önök közül is sokan részt
vesznek. Továbbra is kiváló a kapcsolatunk az Egyházközséggel,a nemzetiségi önkormányzattal, és a szépszámú, kiválóan működő és erősödő civil szervezetekkel.
Jövőre is tennivalónk bőven: Be kell fejeznünk időre, és
el is kell számolnunk a határon átnyúló projekttel. A
Kőporosi pincesoron napokon belül kezdődik a munka,
egész biztosan át fog nyúlni jövőre is, hiszen egy nem
mindennapi beruházás az sem, tekintettel a körülményekre. A Községháza tető cseréje is már csak jövőre
valósul meg, legalább is jelentős része, ez is különös figyelmet igényel majd. Ezeken a nagyobb beruházásokon
kívül tervezünk még több kisebb fejlesztést is. Ezek szinte mindegyike érinti a község lakosságát közvetlenül is.
Ezért mindenkitől türelmet és megértést kérek már előre
is, hiszen ezek mind-mind Hercegkút és az itt élők érdekében történik. (Polgármester úr projektor segítségével
néhány képpel illusztrálta az elmúlt egy év fejlesztéseit).
Úgy gondolom, hogy az előttünk álló feladatok, nehéz,
de szép kihívások elvégzése nem képzelhető el az itt élő
emberek szorgalma, kitartása és a település vezetői felé
irányuló támogatás nélkül.
De bátran nézhetünk szembe a kihívásokkal, mert a mindennapi munkánkhoz az elődök, az önök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.

Hiszen Önök felépítették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.
Az aktív generáció és 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!”
Rák József polgármester
A köszöntő beszédek után a helyi általános iskolások
idén is rövid színdarabban kedveskedtek az időseknek. A
Ludas Matyi c. mesét adták elő, majd a Heimat Néptánc
Egyesület legifjabb csoportja is bemutatta tánctudását. A
műsort a helyi konyha által elkészített bőséges estebéd
követte, majd a desszert előtt az ózdi OMI zenés színház két előadója adott fergeteges műsort a jelenlévőknek. Az operett után pedig a Hercegkút legfiatalabb zenekara, a középiskolás diákokból álló Kellerjungen zenéjére mulathattak a táncos kedvűek, míg mások jókedvű
nótázással, beszélgetéssel töltötték az idősek ünneplésére szánt délutánt.
Ringer Csilla
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Nyugdíjas klub hírei
2013. november 21.-én "Szűz Mária bemutatása" fogadott
ünnepünkön a reggeli szent misét követően a helyi nyugdíjasok szép számban gyűltek össze a Művelődési Házban.
Találkozásuk célja az aktuális hírek, teendők megbeszélése
volt. Majd Naár Józsefné által, a Szent földről hozott
DVD lejátszása és élménybeszámolója tette emlékezetessé
ezt a délelőttöt.

2011. JANUÁR 1-TŐL A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
KEDD
13.30 - 15.00
SZERDA
8.00 - 9.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00

Makkoshotyka
13.30 - 15.30
12.00 - 13.30
9.30 - 11.30
13.00 - 15.00
12.00 - 13.30

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Hercegkúti zenészek, zenekarok találkozója
2013. november 16.-án, szombat este adott otthont a
Művelődési Ház az első Zenekarok találkozójának. Célunk az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy egy este erejéig
összehívjuk az utóbbi 20 évben Hercegkútról indult, jelenleg is működő, és már feloszlott zenekarokat.
A felkérést minden zenekar elfogadta, örültek a kezdeményezésnek. A készülődés már kora délután elkezdődött, hogy estére összeálljon a teljes hangtechnika.
A rövid megnyitó után az első zenekar lépett a színpadra,
az újonnan alakult, fiatalokból álló Kellerjungen.
A Boris and the Bacons: Markovics Ádám,
Markovics Soma és Schmied Norbert

A Kellerjungen: Braun Balázs, Matisz Ádám,
Matisz Patrik, Nagy Máté Ringer Zoltán
Őket követően egy nagy stílusváltás következett, a Fáziskésés zenekar utoljára lépett fel ebben a formációban,
mindent beleadva búcsúkoncertjükbe. Ezt követően, a
Fáziskésés zenekar néhány tagjából alakult Boris and the
Bacons jó hangulatú koncertet varázsolt a nagyérdeműnek ütős feldolgozásaikkal, valamint saját számaikkal is
megfűszerezve.

A Fáziskésés: Joósz Rita, Markovics Ádám,
Markovics Soma, Simon Gergely,
Schmied Norbert

A hercegkúti Öregfiúk: Joósz Antal, Naár János,
Matisz Gyula és Schmied Norbert
Rögtön ezután, kicsit eltérve a menetrendtől, a Pentagon zenekar helyett a Hercegkúti Öregfiúk léptek a mindent jelentő deszkákra, és felidézték a múltat, a régi bálok, esküvők hangulatát örökzöld slágerekkel.
Betartva az egy órás időkeretet, 11 órakor a Dorf zenekar retro és örökzöld slágerekkel szórakoztatta az egyre
nagyobb számú táncoslábú közönséget.

A Dorf: Matiszné Boós Edina, Matisz Antal,
Májer Attila és Stumpf Gábor
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Éjfél magasságában végül, de nem utolsó sorban a Pentagon Zenekar lépett a színpadra, és jobbnál jobb slágerekkel szórakoztatta a kitartó közönséget, egészen hajnal 3
óráig.

A Pentagon: Horváth Eszter, Horváth Gábor,
Varga Gábor, Varga Viktor
A szervezők nevében köszönjük, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak erre a rendezvényre, köszönjük a zenekaroknak, hogy elfogadták a meghívást, és, hogy ennyire jó
hangulatot sikerült varázsolniuk szombat este. Valamint
köszönjük az Önkormányzatnak is az anyagi támogatást,
mely segítette a rendezvényt.

Ringer Csilla
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SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT
2013. november 07-14-ig részt vehettünk a több éve tervezett zarándokúton. Mindhárman, akik Hercegkútról
voltunk, első alaklommal ültünk repülőgépen, ami nagy
élmény volt.
A Budapest-i és Tel Aviv-i repülőtér hatalmas és szép
látvány. Tel Avivba hajnalban érkeztünk, ezért biztosítottak szállást és 11 órai reggelizés után kezdtük el utunkat.
Csak vázlatosan, röviden ahol jártunk:
1.nap
Jaffa a világ egyik legrégibb települése. Megnéztük Sion
házát, a tengeri kikötőt, a Szent Péter templomot és
egy csodálatos rézműves üzletet.
Caesareai tengerparton megálltunk, /többen besétáltak
a vízbe/ itt látható hatalmas falakon a római vízvezeték.
Hajfában a Kármelhegy lejtőjét a Bahá-i épületegyüttese uralja. Itt van a világ leghosszabb hegyi kertje. 19
terasza van, a 10.-en van a Báb aranykupolás szentélye
és benne a Báb sírja. A Báb Perzsiában élő vezető volt.
Estére értünk a másik szállodába Tiberiasba.

2.nap
Tiberias egy 60 ezer lakosú tóparti város. Csodálatos
látvány a Jordán völgye a Gezezáreti tó partjáról. A
Genezáreti tavon egy órás zenés csónakázáson vettünk
részt. A csónak hasonlóan van kialakítva, mint a Jézus
korabeli bárka volt. Ezután busszal a Genezáreti tavat
körül utazva láthattuk a Kibucokat./ Tsz.-hez hasonló/
A Golán fennsík mentén haladva érkeztünk En Tagba
ahol a kenyér és halszaporítás csodájának helyszínén
épült templomot a Kenyérszaporítás templomot a különleges bizánci motívumokkal, majd a Boldogmondások templomát és a Nyolc Boldogság kolostort csodálatos kertjével néztük meg.

Capernaumban Szent Péter és anyósa házát, majd a
régi zsinagógát tekintettünk meg. A Genezáreti tó partján tovább haladva megálltunk Yardenitben, ahol a
Jordán vizében jelenleg is keresztelési szertartások folynak, amit láthattunk is. Busszal tovább folytattuk utunkat a kritikusnak mondott – Szíria, Jordánia, Izrael –
hármas határ mellett. A határnál végig szögesdrót és
több helyen védőfal látható.
3.nap
Reggel utunk ismét busszal a Táborhegy felé vezetett.
A
Táborhegyen
megtekintettük
a
Krisztus
szineváltozása bazilikát és letekinthettünk a magasból
az aranyló és zöld völgybe.Názáretben megnéztük az
Angyali Üdvözlet bazilikát, a Szent József templomot, a pincében József ács műhelyét és a Szent Gábriel görög keleti díszes templomot. Kánában két templomot néztünk meg, ahol láthatók a vizes korsók, melyekben a vizet borrá változtatta Jézus. Kánában ezután
volt lehetőség vásárlásra.
4.nap
A Tiberiasi szállodát elhagyva a Jordán folyó mellett,
dél felé a sivatagban a Massadai erődhöz utaztunk,
mely az UNESCO Világörökség helyszíne közé tartozik és Izrael leglátványosabb régészeti lelőhelye. Sziklaszirtje 300 m-re a Holt tenger fölé tornyosul. 7 perces
filmvetítés után felvonóval vittek fel a tetőre, ahol bejártuk a Herodes által építtetett több szintes palotát,
római fürdőházakat, hatalmas raktárakat és a sziklába
vájt hatalmas ciszternákat. Itt láthattuk a jelenleg is Tórát író zsidó történészt
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A Holt tenger mellett vissza felé haladva En Gediben egy
természetvédelmi oázist néztünk meg. Állatvilága gazdag,
láttunk gazellát, de él itt kőszáli kecske, antilop, róka, sakál
és leopárd is. Láttuk a páfrányokkal benőtt gyönyörű vízesést, amely a sziklából folydogál.
Kumránban a híres holt-tengeri tekercsek lelőhelyét a
barlang nyílását láttuk.
Tovább visszafelé megálltunk a 400 m-rel a tengerszint
alatt fekvő Holt tengernél, ahol 2 órát fürödtünk. A Holt
tengerről tudni kell, hogy a víz sótartalma 30% felett van,
ezért elsüllyedni szinte lehetetlen, de veszélyes is, ha a szemünkbe bele megy, vagy iszunk belőle, halálos is lehet. A
víz sok ásványi anyagot tartalmaz, sok betegséget gyógyít,
az izületi gyulladástól a pikkelysömörig. Levegője
oxigéndús.
Fürdés után megkerestük harmadik szálláshelyünket a
Jeruzsálem Gardens hotelt.

5.nap
Utunk reggeli után az Olajfák hegyére vezetett.
Getsemane kert felé indulva megnéztük a zsidó temetőt.
Itt megtekintettük a Nemzetek templomát, Mária sírját,
Mária Magdolna templomot, a Miatyánk templomát,
ahol több nyelven, magyarul is olvasható a miatyánk imádság. Ugyan itt áll Szent Ilona templomának romja.
Innen busszal átmentünk Betlehembe. Jeruzsálem és Betlehem között 8 m magas betonfal húzódik és ellenőrző
ponton kellett áthaladni. Betlehemben megnéztük Születési bazilikát, melyből lépcső vezet a Születési barlangba,
ahol a kis Jézus születési helyét a padlóra festett ezüst csillag jelez., a díszes aranyozott barlang szomszédságában áll
a Jászol kápolna, ide fektette Szűz Mária az újszülött
gyermeket. Mellette helyezkedik el a Szent Katalin templom, ahonnan minden évben az éjféli misét a betlehemi
rádió, televízió világszerte közvetíti. Ezután szabadprogram, vásárlás következet.
Jeruzsálembe visszatérve megnéztük a Múzeumot, ahol a
Holt tengeri tekercsek vannak kiállítva, kertjében láthattuk
Jeruzsálem csodálatos makettjét. Majd megnéztük a
Kneszettet /Izraeli parlament/ csak kívülről és vele
szemben álló Menórát és parkot.

6.nap
Korán reggel utunk a Siratófalhoz vezetett, majd lementünk az alatta lévő alagútba, ahol Jézus is járhatott.
Ez a jelenlegi siratófal alatt 15 méterrel lejjebb helyezkedik el. Ezek után elindultunk a Kálváriára vezető
úton a Via Dolorosán. A Kálvária az Oroszlán vagy
Szent István kapunál indul és szűk sikátoron keresztül
vezet a IX. állomásig. A többi stáció a Szentsír bazilikában látható. A Sion kapun keresztül jutottunk el az
Elszenderülés bazilikába, mely Szűz Mária elszenderülésének állit emléket. Itt látható egy oltár, amit magyarok 2002-ben hálából állítattak és az oltár alatt a Boldogasszony anyánk című ének egy versszaka magyarul
olvasható.
Ezután az Utolsó Vacsora színhelyének helységébe
léphettünk be, ahol énekeltünk és meglepetésünkre
csatlakozott hozzánk Cseh és Amerikai csoport. Mai
utolsó utunk ezután Dávid sírjához vezetett.
7.nap
A szép és kényelmes Jeruzsálemi Gardens szállodát
végleg elhagytuk. A buszba bepakolva elindultunk a
Dávid király 3000 éves városát és a Citadellát. A
Múzeumban végig követhettük a fontosabb történelmi
eseményeket.
Innen átmentünk a Damaszkuszi kapun keresztül a
piachoz, ahol ismét vásárlási lehetőség volt.
Ezután még megnéztük a Koponya hegyen a szép
angol kertet a Kerti sírral.
Zarándok utunk ezzel véget ért. Élményekkel gazdagon, testileg, lelkileg feltöltődve indultunk haza. Megköszönve a jó Istennek, hogy erre a csodálatos helyre
eljuthattunk és szerencsésen haza érhettünk.
Naárék és Bigdáné
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Szentföldi Zarándokút fotói
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Suli-☼tár
Ének verseny

A Művelődés Háza és Könyvtára Zrínyi Ilona Városi
Könyvtár Zenei-részlege Regionális Népdaléneklési
versenyt hirdetett az általános iskola alsó tagozatos tanulói részére. A versenyt idén már 6. alkalommal rendezték meg 2013. november 14-én, Sárospatakon. Osztályonként két tanulóval nevezhettünk a versenyre, ahol
a versenyzőknek egy kötelező és egy szabadon választott népdalt kellett előadniuk a szakmai zsűri és a közönség előtt.
A következő tanulók képviselték iskolánkat:
1.osztály: Gaál Imola, Gál Emília
2.osztály: Beidek Borka, Jaskó Emőke
3.osztály: Ambrus Boróka, Hünlich Hédi
4.osztály: Szabó-Velejti Csenge, Tóth Annabel
Tanulóinkkal nagyon szorgalmasan, lelkiismeretesen
készültünk a megmérettetésre, és nem hiába, mert szép
eredményeket sikerült elérnünk. A zsűri két kategóriában értékelte a versenyzőket. A következő eredmények
születtek:

Márton-napi lámpás felvonulás
Kedves őszi hagyományunk kapcsolódik Szent Márton
napjához. A jó ismert történet szerint a szerény Márton a
libák közé bújt, amikor püspöknek akarták választani.
Jóságáról több legenda is született. Az egyik szerint a
hidegben didergő koldusra Márton saját köpenyét terítette. Ezt a kis történetet dolgozták fel és adták elő németül
az iskola 4. osztályos tanulói a szokásos lámpás felvonulás kezdetén a Művelődési Házban, ahol összegyűltek az
óvodások, iskolások, szülők és érdeklődők egyaránt.
A kis jelenet után együtt indultunk a felvonulásra. Sajnos
az időjárás nem kedvezett, az erős szél minduntalan eloltotta a lámpásokban a mécsest, de ez nem szegte kedvünket. Vidáman énekelve sétáltunk az utcán végig, közben sokan édességekkel, süteménnyel kínálták a gyerekeket, aminek természetesen nagy sikere volt.

Az 1-2. osztályosok kategóriájában
Beidek Borka 2. osztályos tanuló I. helyezést,
Jaskó Emőke 2. osztályos tanuló II. helyezést ért el.
Minden versenyen részt vett tanulónkra büszkék lehetünk, hiszen méltóképpen képviselték kis iskolánkat. A
helyezettek könyvjutalommal és oklevéllel, a többi versenyző emléklappal és kis ajándékkal lett jutalmazva.
Örültünk, hogy részt vehettünk a versenyen, ahol sok
élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk.
„És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén,
életet akkor kap, ha viselik:a népdal is, mennél többeké
lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.”
( Kodály Zoltán )

.14
Jótékonysági bál

November 23-án megrendeztük az iskola- óvoda jótékonysági bálját a Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány
javára.
A megnyitó beszédben az iskola igazgatója és az óvodavezető elmondták, hogy a hasonló rendezvények bevételét az iskola és óvoda aktuális céljainak megvalósítására
fordítják:
„Ebben az évben megvalósíthattuk régi tervünket: az
óvoda és az iskolaudvar új játszóterének a kialakítását,
felújítását. Hintával, csúszdával, mászókával, filagóriával,
libikókával gazdagodott mindkét udvar, 1 180 000 Ft
értékben. Az udvar felújítása azonban nem valósulhatott
volna meg az önkormányzat segítsége nélkül, hiszen a
tereprendezést, az iskolai filegóriát, a játékok elhelyezését
az önkormányzat biztosította. Köszönjük a Hercegkúti
Önkormányzat, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
hozzájárulását a tombolatárgyakhoz, valamint azoknak a
szülőknek is, akik nem tudtak eljönni, de támogatták a
bálunkat. Köszönjük a konyha dolgozóinak, hogy a finom vacsorát elkészítették számunkra, amely minden
vendégnek nagyon ízlett.
Az est megnyitó műsorát a Klang Singkapelle kórus, és a
Heimat Nemzetiségi Tánccsoport biztosította, nagy tetszést aratva a bálozó közönség körében. A talpalávalót
idén első alkalommal a Nosztalgia Band szolgáltatta. A jó
hangulatot a hajnalig tartó tánc és mulatozás jelezte.
Az idei bál bevételével szeretnénk gyarapítani a tavaly
összegyűlt összeget, így rövidesen megvalósulhat az óvoda és az iskola udvarának a parkosítása, az udvari játékok
beszerzése.
tanítók

Látogatás Lengyelországban

A közelmúltban több alkalommal is járt már hercegkúti
küldöttség a lengyelországi Rymanow-ban. A tánccsoport
fellépésén kívül önkormányzati képviselők is ellátogattak
erre a szép településre. Most ismét meghívást kaptunk
Lengyelország nemzeti ünnepére, a Függetlenségi Nap
rendezvénysorozatára, amelyet november 11-én ünnepelnek. A meghívást elfogadva Hercegkút képviseletében három fő vett rész az ünnepségen. A szívélyes fogadtatás
után részt vettünk a közös felvonuláson, amit a Hazáért
bemutatott szentmise követett. A Totalitárius Rendszer
Áldozatai előtt tisztelegve Hercegkút képviseletében mi is
koszorút helyeztük el a hősök emlékművénél.
A Függetlenségi napi megemlékezés a rymanowi Művelődési Házban került megrendezésre, ahol a Polgármester
méltatta az ünnep jelentőségét, majd a helyi gimnázium
katonai osztályának diákjai ünnepélyes esküt tettek.
Ezt követően Klimkówka falu Általános Iskolájának tanulói megható emlékműsort mutattak be a nemzeti ünnep
tiszteletére.
Ezután meghallgattuk a rymanowi Kultúrház keretein belül
tevékenykedő „Koloryt” kórus előadását.
Az ünnepség befejezése után a résztvevőket fogadáson
látták vendégül. A gazdag program után szívélyes beszélgetésre nyílt lehetőség a város vezetőivel, amelyhez tolmács
is rendelkezésünkre állt.
Reméljük, hogy ez a látogatás is tovább erősíti a két település között elkezdődött baráti kapcsolatot, s biztosak vagyunk benne, hogy még sok hasonló közös ünneplésre
nyílik lehetőség a jövőben is.
Joósz Antal
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Sporthírek
2013/2014 –es Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon
9. forduló
2013.10.27. (Vasárnap) 13.30
Felső-Hegyköz – Hercegkút 2:1
IFI 0:3
Bordás Cs, Pandák T (Bányai G), Hoffmann L, Ráski P (Braun N), Kiss G (Orosz I),
Kiss A (Egyed A), Sontra T, Ringer I, Szabó G, Livják Á, Csomós M
Gólszerző: Sontra T
10. forduló
2013.11.03. (Vasárnap) 13.00
Hercegkút – Fűzér
4:1
IFI 2:3
Bordás Cs, Hoffmann L (Egyed A), Pandák T (Rák B), Orosz I, Kiss G, Csomós M,
Sontra T (Braun N), Bányai G, Szabó G, Livják Á, Ringer I (Orosz D)
Gólszerzők: Pandák T (2), Sontra T, Szabó G
11. forduló
2013.11.10. (Vasárnap) 13.00
Kovácsvágás – Hercegkút 3:1
IFI 2:4
Bordás Cs, Hoffmann L (Orosz D), Pandák T, Orosz I, Kiss G, Kiss A, Csomós M,
Szabó G (Rák B), Livják Á, Ringer I, Ráski P (Egyed A)
Gólszerző: Rák B
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