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Boldog éj  - 2013. Karácsony 

Ha lenne olyan szemüvegünk, amellyel a múltba 
lehet látni, karácsony éjszakáján igazán boldog embere-
ket látnánk. Ilyen múltat szemünk elé táró szemüvegünk 
nincs, nem is lesz, ezért elégedjünk meg a szemtanúk 
elbeszélésével. Ha nem is lehetünk ott jelen Betlehemben 
a világtörténelem egyik legnagyobb eseményénél, biztos 
tudásunk van az ott történtekről. 

Mi is történt? Csendben, titokban megszületett egy 
gyermek. Egy fiúgyermek, akit több ezer éve sok ezren 
vártak, de csak igen kevesen fogadtak. Erről a megszüle-
tett fiúról csak harminchárom év elmúltával tudódott ki, 
hogy igazában kicsoda. Harminchárom év múlva igazo-
lódott be, hogy a betlehemi barlangistállóban született fiú 
az Isten Fia. A Szentlélek sugallatára az írta róla az apos-
tol: „A halálból való feltámadása által a hatalmas Isten Fiának 
bizonyult.” Az volt Ő már a jászolban is, ahová édesanyja 
helyezte. 

A betlehemi éjszakában a természetfeletti világ 
megnyilatkozott. Égi, szellemi lények adták hírül a hinni 
tudó pásztoroknak: „Megszületett a Megváltó, a Messiás.” 
Ezeknek az eseményeknek a krónikása, leírója, Szent 
Lukács evangélista, minden bizonnyal a gyermek édes-
anyjától kapta értesüléseit. Az evangélista szerint fényes-
ség áradt a pásztorokra. Ha nappal  történt volna a szüle-
tés, nem kellett volna kiemelni, hogy a fényben a pászto-
rok meglátták a hírt hozó angyalokat, akik Isten akaratá-
ból láthatókká váltak.  

Kérdeztük az előbb, szeretnénk e boldog embere-
ket látni? Ha testi szemünkkel nem is, de lélekben látha-
tunk nagyon boldog embereket. Azon az éjszakán, de 
azóta soha, sehol nem akadt a Földön boldogabb Anya, 
mint a Boldogságos Szűz. Sorolhatnánk tovább a többie-
ket is, megismerhették, megláthatták az isteni gyermeket, 
az újszülöttet. Említsük elsőként a legboldogabb férjet, 
Szent Józsefet, aztán a meghívott pásztorokat. Mitől let-
tek ilyen boldogok, hiszen mindegyikük láthatott már 
újszülött kisdedet? Ez a gyermek azonban egészen más 
volt, pedig külsőleg semmi különös nem látszott rajta. 
Szép egészséges gyermek volt. Mégis más volt. Mintha 
valami titkos erő áradna belőle, hiszen messziről jött, 
vagy talán nagyon is közelről? Az égből érkezett. Ezek a 
pásztorok tudtak Isten ígéreteiről, ismerték a proféták 
jövendöléseit. Ezért nem volt nekik nehéz elhinni: Most 
kezd megvalósulni Isten üdvözítő terve. 

Isten a meglepetések ura. Nem úgy tesz, mint mi 
emberek tennénk. Az volt a választott nép tragédiája, 
hogy olyannak képzelték a Messiást, amilyet ők kívántak 
volna abban az időben. Palotában született nagyúr, hatal-
mas hadvezér, aki Isten népét kimenti a római császár 
kezéből, Izraelt szabaddá, függetlenné teszi. Visszaállítja 
Dávid-i és Salamon-i országot. De isten nem alkalmazko-
dott ábrándjaikhoz. Ezért született az ég és föld örökös 
királya szinte észrevétlenül népe és minden nép számára. 

Isten fiának a születése számunkra egyrészt biztató, 
másrészt figyelmeztető is. Biztató, mert bizonyosak lehe-
tünk Isten ígéreteinek megvalósulásában. De figyelmezte-
tő is, amint arról Szent Pál ír: „Szakítsunk az istentelenséggel 
és az evilági vágyakkal. Éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón 
ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: A nagy 
Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetel-
ét.”  

Isten Fia azért lett emberré, hogy minket minden 
gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jótettekben 
buzgólkodó választott népévé tegyen. Csak így lehet szá-
munkra a karácsony az igazi öröm és boldogság forrása.  

   Polyák József esperes-plébános 
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 November hónapban a felújítási munkák a tervezett 
ütemben folytak. A hidegebbre fordult időjárás miatt 
azonban szükségessé vált a templomfűtés beindítása 
annak érdekében, hogy a falakra felhordott festékréte-
gek gyorsabban száradjanak. Ekkor épültek a karzat alat-
ti pillérek és elkészült a két ablak festménye is. A felület-
előkészítés és a festés minőségét a műszaki ellenőr több 
alkalommal ellenőrizte.  

A falikarok és a Rák Gergő adományából vásárolt lám-
pák felszerelése megtörtént a karzat alatti mennyezetre 
és helyére került az új lámpa az orgona fölötti boltíven 
is. A homlokzati rózsaablak díszes keretét Frikker Lász-
ló asztalos készítette el, tölgyfából kiváló minőségben, 
az üvegezését Braun László vállalta. Az ablak pontos 
másolata az 1878-ban készültnek. Munkafelajánlásukat 
ezúton is megköszönjük. 

A kivitelező a hónap utolsó napján készre jelentette a 
munkálatokat. Ekkorra az állványokat is elbontotta és 
elszállította a templomból, így azon a szombati napon 
elvégezhettük azt a nagytakarítást, amire már mindenki 
nagyon várt. Ezt megelőzően a hét folyamán néhány 
önkéntes és önkormányzati dolgozó a gondnok és a 
harangozó irányításával újra takarította a szentélyt és a 
templomhajó első részét, átporszívózta az állványzatot 
és összegyűjtötte a munkaterületről a durva szemetet. A 
szép számú résztvevő szívós kitartással alapos munkát 
végzett. Közben a berendezési tárgyakat is a helyükre 
tették.  

December első vasárnapján a szentmisén már a megszo-
kott helyen és körülmények között vehettünk részt. A 
kántorunk újra a templomi orgonán kísérhette az éneke-
ket.  

A bejárati ajtóra új függönyanyagot vásároltunk, amely-
nek megvarrását Rák Jánosnénak köszönhetjük. Új, vas-
tag szőnyegeket rendeltünk a gyermekek számára. Csak 
remélni tudjuk, hogy ezen a számukra berendezett he-
lyen egyre többen vesznek majd részt a szentmiséken.  

Négy napelemes lámpát helyeztünk el a templomkertben. 
Felajánlás érkezett a Fájdalmas Szűzanya szobor két ol-
dalára felszerelendő egy-egy falikarra is. Megérkezésük 
után azonnal felszereljük majd ezeket.  
 
December 9-én hétfőn került sor a felújított templom 
megáldására. Szentmise keretében a templomot dr. 
Ternyák Csaba érsek főpásztorunk áldotta meg. Erre az 
alkalomra meghívtuk egyházközségünk valamennyi tag-
ját, a helyi újságon keresztül a Hercegkútról elszármazot-
takat, a Zempléni Szuperinfóban feladott hirdetésben 
pedig mindazokat, akik szívükön viselik a templomunk 
ügyét. A hívó szót nagyon sokan meghallották, szép 
számmal vettünk részt a megáldási ünnepi szentmisén. A 
szertartás után egy fogadásra várta a képviselő-testület a 
vendégeket a helyi művelődési házba. A meghívottak 
között voltak az esperesi kerület plébánosai, a pályázat 
összeállításában, gondozásában és a kivitelezésben részt-
vevő művészek és szakemberek, az adományozók és 
mindazok, akik a korábbi években támogatták és segítet-
ték egyházközségünket. 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szent-
mise utáni fogadás előkészítését, a bevásárlást, a terem 
berendezését végezték. Külön köszönjük Pandák Tibor 
közreműködését, aki a menü összeállításától a beszerzé-
sen keresztül, az ételek elkészítésén és tálalásán át egé-
szen az utómunkálatokig részt vett a munkában, és irá-
nyította, koordinálta azt.   

Hálásan köszönjük az önkormányzati konyha minden 
dolgozójának azt, hogy a nagyon ízletes és gusztusos 
ételeket elkészítették és ízlésesen tálalták, a képviselő-
feleségeknek és képviselőknek, hogy a lebonyolításban 
igazi házigazdaként helytálltak. Köszönjük a képviselők 
ital felajánlását is. Külön megköszönjük Götz Istvánnak 
a hozzájárulását a vacsorához és az érsek úrnak összeállí-
tott ajándékot.  

 

Befejeződött a templom díszítőfestésének helyreállítása 
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December 12-én a Főegyházmegye átutalta a munkála-
tok második szakaszának pénzügyi fedezetét jelentő 
összeget, amelyből azonnal kifizettük a kivitelezők 
számláit. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz benyújtottuk a pénzügyi elszámolást kezdeményező 
kifizetési kérelmet. 
Úgy gondoljuk, hogy közösségi összefogás nélkül mind-
ez nem valósulhatott volna meg, ezért köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik ebben bármilyen formában 
részt vettek. A Jóisten áldása legyen életükön! 
 
Az egyházközség meghívására Hercegkútra érkező dr. 
Ternyák Csaba egri érsek urat a templomban Naár János 
világi elnök a következő szavakkal köszöntötte. 
„  Főtisztelendő Érsek Úr! 
Egyházközségünk képviselő testülete és valamennyi tag-
ja nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
díszítőfestésében megújult templomunkban. Nagy öröm 
számunkra, hogy elfogadva meghívásunkat, látogatásá-
val megtisztelte hívő közösségünket és hálásan köszön-
jük, hogy ma együtt ünnepel velünk. 
Elődeink 225 évvel ezelőtt, 38 évvel az első telepesek 
megérkezése után, 1788-ban építették ezt a templomot. 
Az egyházközségi krónikából tudjuk, hogy összefogás-
sal, komoly áldozatok vállalásával, de mindig különös 
odaadással gondozták e hajlékot, ahol a Mindenhatóra, 
általa békére, nyugalomra, szeretetre találtak. Itt adtak 
hálát a kapott jókért, és kérték bizalommal a segítséget, a 
védelmet, ahogy a zsoltáros írta: „… segítségül hívtam az 
Urat, az én Istenemhez kiáltottam. És meghallotta szavamat az 
ő szent templomából …” (Zsolt 17, 7-8). Mert a hívő ember 
a templomban, a liturgiában és az imádságban nyeri 
vissza lelki egyensúlyát, és erősíti meg Isten melletti hű-
ségét, vallásosságát. 
Elődeink példáját követve, Isten és egyháza iránt érzett 
szeretettel, odaadással igyekszünk mi is gondozni gyö-
nyörű templomunkat. Ennek egyik állomásához érkez-
tünk most, amikor befejeződött a templombelső - ko-
rábban egyszínű festéssel elfedett - díszítőfestésének 
helyreállítása, Isten dicsőségére és az itt élők örömére. 
 

Ez a most befejezett munka korábbiak folytatását jelen-
tette. 2005-ben sikerült a már veszélyes állapotba jutott 
falfestményeket restauráltatni és a szentély padlóburkola-
tát megújítani, 2010-ben pedig a torony kapott rézlemez 
fedést, és megépült az a rendszer, amelynek hatására meg-
szűnt a falak vizesedése. Ez utóbbi fontos előfeltételét 
teremtette meg a mostani beavatkozások tartósságának. 
A munkák anyagi forrásainak előteremtésére ígéretes le-
hetőségnek tartottuk az Európai Unió és a Magyar Kor-
mány által meghirdetett pályázatokat. Éltünk is a lehető-
séggel. A felsorolt korábbi helyreállításoknak és a most 
befejezettnek is a megnyert pályázok biztosították az 
anyagi fedezetét. Mindez, persze, nem lett volna elegen-
dő, ha a Főegyházmegye nem előlegezte volna meg a 
programok kiadásait. Itt mondunk köszönetet Érsek Úr-
nak azért, hogy kölcsön folyósításával megoldotta finan-
szírozási gondjainkat. 
Köszönjük a Jóistennek, hogy rendelt olyan embereket, 
akik a pályázat kimunkálásában és gondozásában önzetle-
nül segítettek, a megvalósításban szakmai tudásuk legjavát 
adták.  Köszönjük az együttműködést és támogatást 
azoknak, akik a járulékos munkákban és a lebonyolítás 
feltételeinek biztosításában példásan mellénk álltak.  
Arról is örömmel számolhatunk be, hogy a pályázati 
munkákhoz kapcsolódva, de saját források és nagylelkű 
magánfelajánlások bevonásával újabb értékekkel gazdago-
dott templomunk. Ezek sorába tartoznak a tervezett 
elektromos padfűtés falbontással járó munkái, a főhom-
lokzati ablak, néhány falikar és lámpatest cseréje és pótlá-
sa, üvegfestmények készíttetése a templomhajó ablakaira, 
új textíliák vásárlása, hogy csak néhányan említsek. 
Nem feledkezünk meg azonban arról sem, amit a Szent-
írásban is olvashatunk: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők.” (Zsolt 127, 1).  Amit emberi erőnk-
ből megtehettünk, azért Istennek legyen hála, köszönet, 
és neki legyen dicsőség. 
Adja meg az Úr, hogy mindig telve legyen ez a templom 
Istenben hívő, bizakodó lelkű emberekkel! Az ő áldása 
kísérje továbbra is közösségünket, hogy a megújított 
templom az egyházközség folyamatos belső megújulását 
szolgálja és erősítse.  
Ebben legyen közbenjárónk egyházközségünk pártfogója, 
a Boldogságos Szűz Mária, akinek szeplőtelen fogantatá-
sát éppen ma ünnepeljük! 
Egyházközségünk nevében kérem Érsek Úrtól a megújí-
tott templomunk megáldását, és a szentmiseáldozat be-
mutatását. 
Főtisztelendő Érsek Atya! 
Tudjuk, hogy néhány napja ünnepelte 60. születésnapját. 
Ebből az alkalomból őszinte szívvel kívánunk testi-lelki 
erőt, jó egészséget és hosszú életet Isten kegyelmével. 
Kérjük a gondviselő Istent, hogy áldja meg érsek úr egy-
házvezetői küldetését és munkálkodását. 
Isten hozta, Isten éltesse, érsek úr!” 
                                                                     Naár János 
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Polyák József esperes úr a szentmise végén köszönetét 
fejezte ki dr. Ternyák Csaba érsek úrnak és a munkála-
tokban részt vevőknek. 

 

„Főtisztelendő Érsek Atya! 

A templomi ünneplés végén az isteni gondviselés után 
és templomunk védőszentje, a Boldogságos Szűz Mária 
édesanyai közbenjáró szeretete után egyházközségünk 
hívei és minden együtt ünneplő testvérem, valamint a 
magam nevében mondok hálatelt szívvel köszönetet a 
főtisztelendő érsek atyának. 

A német földről a 18. sz. közepén itt letelepedett előde-
ink 225 esztendővel ezelőtt megépítették templomun-
kat. Ezáltal is bizonyították a Jóistenbe vetett hitüket és 
bizonyították, szükségük van a közöttük lakozó Istenre.  

Ezt a templomot az előttünk élő nemzedékek, mint 
legnagyobb kincsüket védték, óvták, fenntartották, éke-
sítették, gazdagították. 

Így mutattak nekünk jó példát abban, hogy ezt az örök-
séget, ezt a feladatot nekünk is, az utánunk jövő nemze-
dékeknek is szent kötelességünk folytatni. 

Az elmúlt évek folyamán több fontos munkát elvégez-
tünk templomunkon. Most, a templombelső teljes fel-
újításával rátettük a koronát az eddigi munkáinkra. 

Köszönjük, hogy az érsek atya elfogadta meghívásun-
kat, és a Szeplőtelen fogantatás ünnepén megáldotta 
megújult templomunkat. Köszönjük a szentmise áldo-
zat bemutatását és az apostoli tanítását.  

Abból az alkalomból külön szeretettel köszöntjük az 
érsek atyát, hogy az elmúlt napokban a jó Isten kegyel-
méből betöltötte a 60. évét. A Jóisten éltesse és adjon 
sok testi-lelki erőt, kegyelmet felelősségteljes és magasz-
tos apostoli munkájához. A Jóisten áldása kísérje min-
den főpásztori útján. 

Most pedig érsek atya hozzájárulásával mondok köszö-
netet a templombelső felújítási munkálataiért az egyház-
község, a jelenlévő ünneplő hívek és a magam nevében: 

Megköszönjük az Európai Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alaphoz a „Vidéki örökség megőrzése” címen 
benyújtott pályázat készítőinek munkáját, név szerint 
Naár Jánosnak egyházközségünk világi elnökének a 
pályázat összeállítását, az építészeti tervrészek kimunká-
lását Gáspár Gyuláné és Szabó Márton építészeknek, a 
festészeti tervrészek megalkotását Incze Mózes Székely 
Bertalan díjas festőművésznek, az értékes szakmai ész-
revételeit Rostás László Ybl- és Pro Architektúra-díjas 
építésznek és a jogi szaktanácsadást dr. Stumpf Enikő 
jegyzőnek. 

Külön köszönjük a pályázat gondozását Ogár Zoltán-
nak, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület veze-
tőjének és munkatársainak, Godzsák Tibornak és 
Hacskó Gergőnek.  
 

Köszönjük a kivitelezést az ÉPSZER Zrt.-nek. Név sze-
rint Leskó István elnök-igazgató úrnak, Nagy Csaba épí-
tésvezetőnek és Stumpf János főkönyvelőnek, valamint az 
állványozást végző dolgozóknak a munkáját.  

Köszönetet mondunk a művészeti és festési munkákért a 
három és fél hónapig itt dolgozó művészeknek, név sze-
rint Incze Mózes, Balázs Imre Barna, Elisch Richárd, Futó 
Tamás, Szakszon Imre és Vincze József uraknak.  

Megköszönjük a műszaki ellenőri feladatok ellátását Ta-
kács Gábor diakónus-mérnök úrnak.  

Köszönjük Hercegkút Önkormányzatának segítőkész 
együttműködését és támogatását. Ezek közül most csak 
egyet emelnék ki, azt, hogy három és fél hónapon keresz-
tüli szállás biztosítottak a hat művész számára.  

Köszönetet mondunk azoknak a családoknak, akik ma-
gukra vállalták a templomablakok festményeinek, egy-egy 
felszerelési tárgy cseréjének a költségét. 

Köszönjük a szakembereknek a villanyszerelési, vasipari, 
asztalos- és üvegezési munkafelajánlását. Név szerint Naár 
József, Hutka Zsolt, Májer Attila, Stumpf Imre, Frikker 
László, Braun Bertalan és Braun László uraknak.  

Köszönjük, hogy harangozónk vállalta a felújítási munkák-
kal együtt járó többlet feladatok végzését és a takarítási 
munkák irányítását. Köszönjük a képviselő testület tagjai-
nak, a feleségeknek és a családtagoknak munkáját. Itt raga-
dom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az egy-
házközség azon híveinek, akik kivették részüket a takarítá-
si és helyreállítási munkákban.  

Végezetül megköszönjük az önkormányzati konyha dol-
gozóinak munkafelajánlását és a bodrogszerdahelyi Gulyás 
Pékségnek az adományát, akik ezzel segítik az ünneplést 
követő állófogadás lebonyolítását.  

 

Főtisztelendő Érsek Atya!  

Kérem, engedje meg, hogy a felsorolt nevek közül még 
egy nevet kiemeljek. Az egyházközség és a magam nevé-
ben megkülönbözetett köszönetet szeretnék mondani 
közvetlen munkatársamnak, Naár János világi elnök úr-
nak. A világi elnöki tisztség betöltése vállalásával szíve-
lelke ügyének tekinti egyházközségünk fenntartását és elő-
menetelét. A pályázati lehetőségek megnyílása óta öt nyer-
tes pályázatot készített el, amelyből templomunkat mind 
külsejében, mind belsejében szebbé tehettük Isten dicső-
ségére. A pályázatok elkészítésével járó feladatokat Isten 
dicsőségére, szülőfaluja egyházközségének, templomának 
javára ajánlotta fel. Mindannyiunk nevében mondom, a 
Jóisten fizessen meg neki mindezért soha el nem évülő 
mennyei javakkal.  

 

Polyák József esperes-plébános 
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Tisztelt Olvasók, Kedves hercegkútiak! 
 

Évvége felé közeledve mindenki egyfajta számadást ké-
szít. Így teszek én is, mikor számba veszem önkormány-
zatunk idei munkáját. Tudtuk, hogy nagyon nehéz év elé 
nézünk már tavaly ilyenkor is, de töretlen hittel vállaltuk 
a feladatot, mert tisztában voltunk vele, hogy azokat 
nekünk kell megoldanunk. 
Folyamatosan információt kaphattak a Tisztelt Olvasók 
a Hercegkúti Hírek hasábjain, illetve a honlapunkon. 
Amint tapasztalhatták, igyekeztünk sok fórumon szere-
pelni, hogy pontos és naprakész tájékoztatást kaphassa-
nak a település lakói Hercegkúttal kapcsolatos esemé-
nyekről. A média adta lehetőséggel élve rendszeresen 
megjelenünk a Zemplén Televízió adásaiban, valamint 
országos televíziókban is.  
 

Intézményeinkről néhány gondolat: 
A közös önkormányzati hivatal felállítása semmilyen 
fennakadást nem okozott az önkormányzat életében, 
köszönhető ez a jól előkészített megállapodásnak, vala-
mint a köztisztviselők hozzáállásának és áldozatos mun-
kájának. A hivatal szervezetten és rendben működött, 
folyamatosan. A személyi kérdések is megoldottá váltak 
kora tavaszra és minden beállt a megszokott kerékvágás-
ba 
Ami kellett is, hiszen átlagon felül dolgoztak az évben, 
sokszor túlórázva, tekintettel a folyamatos jogszabály-
változás adta többletfeladatokra, és a sok sikeres pályá-
zat elszámolása miatti többletmunkára. 
 

Az iskolánk átadása az állam részére is zökkenőmente-
sen megtörtént. Január elsejétől a fenntartása és működ-
tetése is az intézmény fenntartó központ feladata. 
Ennek ellenére napi kapcsolatot tartunk velük, ez termé-
szetes. Önkormányzatunk továbbra is segíti mindennapi 
munkájukat, ők pedig minden rendezvényünk aktív 
résztvevői. Bizonyítja többek között a jó kapcsolatot az 
is, hogy egy korábban elnyert pályázatnak köszönhetően 
informatikai tantermet alakítottunk ki számukra, mint-
egy 4 millió forint értékben, melynek eredményeképpen 
interaktív táblával, tanulói laptopokkal, nagyteljesítmé-
nyű nyomtatóval gazdagodott az iskola. 
 

 

Az óvodánk is betölti azt a szerepét, amit szántak neki, 
most már önálló intézményként. Az itt dolgozók áldoza-
tos oktató, nevelő munkájának köszönhetően a környező 
településeken élő szülők körében továbbra is nagy nép-
szerűségnek örvend óvodánk. Fennállásának 40 évfordu-
lójáról egy színvonalas ünnepség keretében emlékeztünk 
meg. 
 

Együttgondolkodva és tervezve tudtuk kialakítani a Her-
cegkút Gyermekeiért Alapítvánnyal az iskola és óvoda 
udvarán azokat a fejlesztéseket, amelyek már nagyon idő-
szerűek voltak. Hiszen azok a játékok, használati eszkö-
zök, amelyeket már hosszú éven keresztül használtak gye-
rekeink, – talán még én is –, már nem voltak biztonságo-
sak. Így lecseréltük modern és biztonságos játékokra a 
régieket. Filagóriát építettünk a kinti tanórák megtartásá-
ra, tereprendezést végeztünk, kerítést építettünk és meg-
oldottuk a felszíni vízelvezetést a konyha körül és az isko-
laudvaron, mintegy 2 millió forint értékben.  
 

A konyhánk továbbra is egy biztos pontja közösségünk-
nek. Nemcsak a hétköznapokon, mikor a gyerekeket, dol-
gozókat és nyugdíjasainkat látják el finom ételekkel, ha-
nem rendezvényeinket is nagy rutinnal szolgálják ki, már 
évek óta. 
 

A Művelődési Házban dolgozók is kitettek magukért 
egész éven, hiszen sok kulturális eseménynek adott ott-
hont a ház, és az egyéb helyszíneken megtartott rendez-
vények komoly előkészületet és munkaterhet jelentett 
számukra.  
 

A karbantartó és a mezőőr egész évben segítségemre vol-
tak. A mindennapi munkájuk mellett sok-sok váratlan 
helyzetet oldottak meg. Rutinjukra, elhívatottságukra fel-

tétlenül szüksége van településünknek. 
 

Különböző pályázatok segítségével tudtunk tanfolyamo-
kat szervezni az idén. Német nyelvű képzés, alap, illetve 
haladó szinten, valamint informatikai képzés valósulha-
tott meg a Művelődési Házban.. Örülök annak, hogy nagy 
volt az érdeklődés, hiszen a nyelvi képzésen 24-en vettek 
részt, az informatikai képzésen pedig 18-an.  
Már most is van jelentkező az előzőek sikerén felbuzdul-
va a lehetséges következő képzésekre. 

ÉVZÁRÓ GONDOLATOK 
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A szlovákiai Kisgéressel - túl a közös projekten - egyre 
erősödik a kapcsolatunk. Rendezvényeinken kölcsönösen 
látogatjuk egymást, valamint különböző korosztályú fut-
ballistáink is rendszeresen összemérik erejüket. Jövőre 
kulturális csoportjaink is vendégszerepelhetnek, a kölcsö-
nösség jegyében. 
 
Pályázatainkról néhány gondolat. 
A háromdimenziós felmérés elkészült pincesorainkról az 
év elejére. Egyedit hoztunk létre ennek elkészíttetésével, 
aminek híre eljutott Tokaj-hegyalján túlra is. Többször 
bemutathattam az elkészített anyagot különböző helyszí-
neken, jeles hallgatóság előtt, ezáltal is növelve Herceg-
kút jó hírét. A beruházások során nagy segítség a kivite-
lezőknek, hiszen a pincék közötti munkavégzések nem 
mindennapi veszélyeket rejthetnek.  
A kamerarendszer kiépítése is megtörtént községünkben. 
Túlzás nélkül állíthatom, hogy jobban sikerült, mint szá-
mítottunk rá. Egy olyan színvonalú hálózatot építettünk 
ki a 20 kamerával, ami minőségében a legkritikusabb 
követelményeknek is megfelel. Bízunk benne, hogy be-
váltja a hozzá fűzött reményünket és kellő visszatartó 
hatása lesz, így szolgálva az itt élők biztonságérzetét. Er-
re a beruházásra a Belügyminisztériumtól 8,2 millió fo-
rintot nyertünk. 
 

Közintézményeink fűtéskorszerűsítése is megtörtént. 
Ennek köszönhetően intézményeinkben ki tudjuk váltani 
a drága gázfűtést, úgynevezett biomassza fűtésre. Ez azt 
jelenti, hogy az árkok szélén, engedéllyel kivágott fából 
és nyesedékből egy nagyteljesítményű gép segítségével 
aprítékot készítünk. Ezzel üzemeltetjük a beszerzett öt 
darab nagyteljesítményű kazánt. Az óvoda udvara mellett 
felépítettünk egy 6x12 m-es aprítéktárolót, ebben tárol-
junk az előkészített tüzelőanyagot.  

Jól működő a kapcsolatunk a nemzetiségi önkormányzat-
tal. Rendezvényeinket rendszerint egyeztetjük, segítjük 
egymás munkáját. 
 

Továbbra is erősödnek civil szervezeteink. Kiváló példái 
annak, hogy a civil társadalom mennyire komoly ereje 
lehet a közösségeknek. Képesek önállóan működni, kis 
segítséggel, amit természetesen önkormányzatunk és 
hivatalunk apparátusa megad számukra. 
 

Örömmel látom, hogy különösen aktív nyugdíjas klu-
bunk. Remélem jövőre még többen bekapcsolódnak egy-
re színesedő programjaik látogatásába 
 

Az egyházközséggel is naprakész kapcsolatban vagyunk. 
Örülök annak, hogy együttműködhettünk velük templo-
munk felújításában. Amihez e cikk hasábjain is gratulá-
lok. Olyan értéket hoztak létre ismét, amire méltán lehet 
büszke minden hercegkúti. 
 

Idén is megtartottuk minden rendezvényünket, amit el-
terveztünk. Beszámoltunk ezekről is természetesen, de 
csak emlékeztetőül néhányat közülük, a teljesség igénye 
nélkül. Megtartottuk a nőnapot, gyereknapot, családi 
napot, és a sikeres szüret után Szüretvégi Vigaszságot. 
Volt öregfiúk emléktorna, és Zenemplén. Nem maradt el 
az Idősek napja sem. Volt farsang és Anyák napi ünnep-
ség is. Megemlékeztünk az elhurcoltakról január másodi-
kán, a doni áttörésről január tizenkettedikén és a hősök-
ről május utolsó vasárnapján. 
 

Legnagyobb rendezvényünk augusztus közepén a szoká-
sos boros ünnep volt, a Zempléni Fesztivál keretében. 
Ennek apropóján fogadtuk vendégeinket Németország-
ból, Franciaországból, Lengyelországból és Szlovákiából. 
A pincesoron történő építkezési munkák ellenére ismét 
sokan látogattak el hozzánk. Csúcspontja volt a hétvégé-
nek a szentmise a Kápolnánál, amit még méltóságteljes-
ebbé tett a Szent Korona másának jelenléte a Korona 
Őrökkel. 
 

Nemzetközi kapcsolatainkról. 
Német partnertelepülésünkkel, Obersulmmal folyamatos 
és tartalmas a kapcsolatunk. Májusban nyolcfős delegáci-
óval utaztunk barátainkhoz.  
Reinhold Gall belügyminiszter úr tett a nyár elején vil-
lámlátogatást községünkben.  A fiataljaink csereprogram-
ja is folytatódott, 14 fiatal utazhatott Obersulmba telepü-
lésünkről. A Zenemplénre egy rock zenekar érkezett júli-
usban, fellépésük nagy sikert aratott. Augusztusi rendez-
vényünkre pedig nagy létszámú küldöttséget fogadtunk 
Németországból.  
 

Francia barátaink is itt tartózkodtak augusztusban, és ez 
kiváló alkalom volt arra, hogy Hercegkúton is megerősít-
jük tavaly Beumeont- Le-Roger-be aláírt partnerségi ok-
iratot. Lengyel barátainknál májusban és novemberben 
közösen emlékeztünk meg nemzeti ünnepükről, és tánc-
csoportunk is nagy sikert aratott május végi kulturális 
rendezvényükön. 
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Így tehát minimálisra csökkentjük a fűtési költségeinket, 
hiszen az apríték előállítása a közmunkaprogramnak kö-
szönhetően tulajdonképpen ingyen van. Ami a legfonto-
sabb, 3 embernek tudunk ez által folyamatosan foglal-
koztatást biztosítani fűtőként, akiknek bére, szintén a 
támogatott program része.  
Erre a fűtéskorszerűsítésre 39 millió forintot nyertünk. 
 

Azt gondolom, hogy reális törekvésünk kiadásaink csök-
kentése pályázati lehetőségek kihasználásával, a XXI. 
század műszaki megoldásainak segítségével. Így tudtuk 
megvalósítani napelemek beszerzését és három közintéz-
ményünkön történő elhelyezését. Ezzel a 48 db napelem 
panellel a konyha épületén, 16 panellel a Művelődési Há-
zon, és 12 db panel elhelyezésével a Községházán, ezen 
intézményeink villamos energia fogyasztása a minimálisra 
csökken. Ezen eszközök számításaink szerint, az intéz-
mények éves villamos energia fogyasztásának mintegy 70 
százalékát termelik majd meg.  
Erre a projektre 9,4 millió forintot nyertünk.  
 

A Művelődési Ház tető javítása és felújítása sem várha-
tott, mert nagyon rossz állapotban volt. Sok helyen be-
ázott az épület. Ilyen állapotú tetőre nem tehettünk nap-
elemet, ezért kellett december közepén, néhány nappal 
ezelőtt bevállalnunk a javítással, felújítással járó kockáza-
tot.  Volt mitől tartanunk, hiszen még élénken élt ben-
nünk a márciusi szélsőséges időjárás. Mint emlékezhet-
nek rá, az iskola épületének a tetője is rendkívül rossz 
állapotban volt, ezért kellett minél hamarabb kijavítani 
azt. Egy miniszteri külön keretből sikerült, 4 millió forin-
tot szerezni, ebből tudtuk megvalósítani a felújítást. Re-
méljük, hogy 20 évre megoldottuk ezt a problémát, hisz 
új lecezést kapott az épület és a cserépfedés alatt fóliát is. 
Kicseréltük a korhadt szarufákat és bádogozást. A hasz-
nálaton kívüli, balesetveszélyes kéményeket visszabon-
tottuk, a használatban lévőket pedig saválló acél béléssel 
borítottuk.  
 

A Községháza tetőcseréjére is sikeresen pályáztunk az 
évben, és a megvalósításhoz is hozzákezdtünk még dec-
emberben. A közbeszerzési eljárást követően, a pályázat 
elszámolása miatt is fontos volt még az idén a munkála-
tokat elkezdenünk. A már említett napelemek felszerelé-
se sem lett volna célszerű a régi és rossz állapotban lévő 
lemezborításra. Az épület hátsó részén kezdtük meg a 
munkát. Natúr, hódfarkú cserép került felhelyezésre a 
teljesen kicserélt új fa tetőszerkezetre. Tavasszal folytat-
juk az első, utcafronti részén a tetőcserét, ahol még egy 
monolit vasbeton födémet is kap az épület. Része még a 
pályázatnak a külső hőszigetelés is, valamint az udvar 
rendezése. Erre a beruházásra összesen 15 millió forintot 
nyertünk. 
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Az idén a legnagyobb várakozás és figyelem az úgyneve-
zett HUSK beruházást, azaz a határon átnyúló projek-
tünket kísérte. A közbeszerzési eljárás után elindult a 
munka a Gombos-hegyen egy jól sikerült alapkőletétel 
után. A kivitelezők többé-kevésbé ütemesen dolgoztak, 
de mindvégig elfogadható minőségben, összehangolva a 
különböző tevékenységeket, figyelve a helyi sajátosságok-
ra, szokásokra. De hogy ez így legyen, ehhez mindvégig 
kellett egy folyamatos jelenlét a helyszínen és egy napra-
kész kapcsolat a kivitelezőkkel és alvállalkozókkal.  
 

Az ide évre tervezett munkákat elvégezték, elszámolásuk, 
kifizetésük megtörtént. A különböző szintű ellenőrzések 
minden alkalommal rendben találtak mindent. 
 

Ezúton is köszönöm a lakosság és a pincetulajdonosok 
türelmét és hozzáállását, konstruktív kritikáit. Remélem 
jövőre hasonló ütemben folytatódhat a Kőporoson a 
beruházás, mindannyiunk megelégedésére. Mint tudják, 
ennek a projektnek a beruházási része, összesen mintegy 
250 millió forint.  

 

 A másik nagy fejtörést számunkra a Kőporosi pincesor 
helyzete jelentette.  
Szerencsére pozitív elbírálásban részesült pályázatunk 
februárban, így lehetőségünk volt elkezdeni a kárelhárí-
tását egy úgynevezett vis maior alapból. Ebben a kör-
ben 50,2 millió forintot, majd egy második fordulóban 
még 4,2 millió forintot nyertünk. 
 

A tervezést követően az engedélyezési eljárás áprilistól 
szeptemberig tartott, mely szokatlanul hosszú ideig tar-
tott a sérült pincék magas száma és a sok rendezetlen 
tulajdonviszonyú pincék miatt.  
 

A közbeszerzési eljárás végén, egy egri székhelyű cég 
kezdhette meg a munkát. Azt a munkát, amit rendkívül 
nehéz körülmények között, sajátos technológiával vé-
geznek, és ami nagyon veszélyes és kockázatos. Bízom 
benne, hogy ez a beruházás is sikerrel zárul majd, a ren-
delkezésre álló határidőn belül. Az idő ugyanis szorít 
bennünket, hiszen a már említett határon átnyúló pro-
jektet folytatnunk kell a Kőporoson is. 
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A legnagyobb létszámban, a mezőgazdasági programban 
dolgoztak a közfoglalkoztatottak, akiknek köszönhetően 
jelentős mennyiségű nyersanyag került a konyhánkra, 
amelyeket a bérelt és saját tulajdonú földeken termel-
tünk. Ezen felül a már említett apríték előállításához is 
ők termelték ki a szükséges faanyagot. Ennek a program-
nak a segítségével tudtuk beszerezni a településünk szá-
mára egy Lamborgini típusú traktort a hozzá tartozó 
eszközökkel együtt, valamint egyéb gépeket, eszközöket, 
üzemanyagot, alkatrészt, könnyítve a mindennapi mun-
kavégzésünket. Mindösszesen 15 millió forint értékben. 
 
 

Sikerként szoktam emlegetni a nyári diákmunkát, mely-
nek keretében 25 fő hercegkúti fiatal dolgozhatott egy 
sikeres Belügyminisztériumi pályázat eredményeképpen 
községünkben. Ennek köszönhetően fiataljaink értékes, 
látványos és maradandó munkát végeztek a nyár végén. 
Rendbe tették a környékbeli turista útvonalakat, új tanös-
vényt építettek, rutinos munkavezetők segítségével. 
 

  
A lányok festése is szükséges és hasznos tevékenység 
volt, de volt, aki egyéb képességét és tudását kamatoztat-
ta grafikák készítésével településünkről, vagy valaki ép-
pen  fordítási feladatokat végzett, irattárat rendezett. A 
fiatalok voltak azok is, akik példásan kitakarították a 
Hotyka-patak medrét a falu alatti részen. 
 

Közel 2 millió forint munkabért tudtunk nekik kifizetni 
jól megérdemelt munkájukért. Jövőre, ha nem is lehet 
pályázni ilyen címen, megpróbáljuk megteremteni a felté-
telét hasonló módon történő diákmunkának, mert rend-
kívül hasznos mindenki számára ez a fajta munkavégzés. 
 
A jövő évi feladatainkról, röviden. 
Legfőbb célunk megőrizni működőképességünket, és 
működtetni intézményeinket. 
A köztisztviselőknek és a választásokban részvevőknek a 
választások zavarmentes lebonyolítása kiemelt feladatuk 
lesz a jövő évben.  A fejlesztéseket folytatni kell. Külö-
nösen a már idén elkezdetteket. 
A határon átnyúló projektet a Kőporosi pincesoron, ahol 
természetesen előtte be kell fejezni a vis-maior beruhá-
zást is.  

A pályázatok között kell megemlítenem a START köz-
munkaprogramot, melynek segítségével átlagosan 50-52 
embernek tudtunk munkalehetőséget biztosítani márci-
ustól egész évben. Ezen munkavállalók közül átlagosan 
20 fő volt hercegkúti, a többi sárospataki, illetve 
makkoshotykai lakos. Összességében sikeresnek értéke-
lem az öt programot, amelyben dolgoztunk, akkor is, ha 
a munka intenzitása és minősége nem mindig ütötte meg 
az elvárható színvonalat. Ezt igyekeztünk folyamatosan 
ellenőrizni és javítani.  
Az egyik ilyen program segítségével sikerült felújítanunk 
a konyhánkat, mintegy 2 millió forint értékben. Kicserél-
tük a villamoshálózatot, előkészítve azt a napelem által 
előállított villamos áram fogadására. Új burkolatot kapott 
több helyiség is, azok, amelyek már nagyon rossz állapot-
ban voltak, valamint egy nagyteljesítményű páraelszívót 
is beszereltünk, a dolgozók munkakörülményeit javítva 
ez által.  
 
Egy másik program segítségével előállítottunk annyi ba-
zalt kockakövet, amelynek segítségével jövőre parkolót 
tudunk kialakítani a Községháza előtt a kerítés elbontásá-
val.  
 

Egy másik program segítségével tartottuk karban közte-
rületeinket, útjainkat, zöld felületeinket. Reméljük az itt 
élők és a hozzánk érkezők megelégedésére. Bízom ben-
ne, hogy jövőre is pozitívan értékeli majd erőfeszítésein-
ket a Virágos Magyarországért Verseny zsűrije, akik az 
idén minősítették és különdíjban részesítették települé-
sünket.  
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Ezek külön-külön sem egyszerű feladatok, együtt meg 
különösen nem azok. De biztos vagyok a sikerben, mert 
kiváló kivitelezőket találtunk, és a fedezete is megvan a 
beruházásoknak. Továbbra is kérem a tulajdonosok tá-
mogatását és türelmét, hiszen nagyon összetett és több 
szereplős beruházásokról van szó. 
A Községháza tető átépítésének befejezése is előttünk 
áll. Ez sem egyszerű feladat, hiszen az időre ki kell köl-
töznünk a hivatalból. Azt tervezzük, hogy néhány hétig a 
Művelődési Házban dolgozunk majd, az építkezés befe-
jezéséig. 
Elnyert pályázatunk van a sportöltöző felújítására is, azt 
is meg szeretnénk valósítani, valamint nyertes pályáza-
tunk egy műfüves pálya építésére is. 
Ezek már elnyert, megvalósítás előtt álló feladatok. De 
természetesen van még néhány pályázatunk beadva, bírá-
latra várva. 
 

Mindezeken túl előkészítettünk még jó néhányat, hiszen 
tisztában vagyok, tisztában vagyunk azzal, hogy melyek a 
sürgető feladatok még a településen, hogy még élhetőbb 
legyen községünk. Ezek megvalósításához a forrásokra 
komoly ígéretünk van. 
 

Összegzésként a végére még annyit, hogy egy nagyon 
nehéz év áll mögöttünk. Lehet, hogy sokat vállaltunk, de 
ezeket a lépéseket most kellett megtennünk, mert így 
jöttek logikusan sorban egymás után, nem várhattunk 
egyikkel sem. 
 

Az előttünk álló év sem lesz egyszerű, de biztos vagyok 
benne, ha együtt gondolkodunk, segítjük egymást, vég-
hez tudjuk vinni mindazt, amit el kell végeznünk. 
 

Utolsó bekezdésként engedjenek meg egy személyes 
gondolatot. 
Szeretném megköszönni ily’ módon is mindazoknak a 
munkáját, segítségét, támogatását, biztatását, akik egész 
évben segítették munkámat. Őszintén köszönöm a 
konstruktív kritikákat, az esetenkénti aggódást is. 
De különösen köszönöm a családomnak, feleségemnek 
és három gyermekemnek azt, hogy megértőek voltak, 
támogattak és mellettem álltak egész évben, annak elle-
nére, hogy nagyon keveset voltam velük az év jelentős 
részében. 
Köszönöm képviselőtársaimnak a rugalmasságot. Megér-
tő hozzáállásuk nélkül nehéz lett volna ilyen ütemben 
előre haladni. 
Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, hogy teherbírá-
suk töretlen volt egész évben. Nélkülük lehetetlen lett 
volna ilyen eredményeket elérni. 
Úgy gondolom, jó csapatot alkotunk. 
 

Végezetül engedjék meg, hogy a magam és önkormány-
zatunk nevében minden kedves olvasónak és hercegkúti-
nak Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt valamint  
egészségben és sikerekben gazdag boldog újévet kíván-
jak! 

                                                                                                        
Rák József  polgármester  
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November 18-i képviselő-testületi ülés 
Községháza tetőzetének felújítása beruházás 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2013. november 18-án megtartott  ülésén hozott döntést a   
„Községháza födém- és tetőszerkezetének részleges átépí-
tése” közbeszerzési eljárás  kivitelezőjének  kiválasztásáról.  
A testület úgy határozott, hogy a „Községháza födém- és 
tetőszerkezetének részleges átépítése” beruházás  kivitele-
zőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárást eredmé-
nyesnek nyilvánítja és a HMG Kft   (3950 Sárospatak, 
Arany János út 128.  )  köt vállalkozási szerződést a köz-
beszerzési ajánlati felhívásban meghatározott  munkák  
elvégzésével. A  közbeszerzési eljárásban elfogadott válla-
lási díj, a szerződés mellékletét képező tételes költségve-
téssel alátámasztva: nettó 15.039.868,Ft. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a benyújtott ajánlat 
szerint a vállalkozási szerződés megkötésére.  
A döntést követő napokban megtörtént a kivitelező 
H.M.G Kft részére  a munkaterület átadása és megkezdő-
dött a kivitelezés I. ütemének megvalósítása az épület ud-
vari szárnyát érintően. Az önkormányzat által a beruházás-
ra Vidéki örökség célterületen elnyert 15.000.000,-Ft tá-
mogatásból a támogatási döntés közlését követő 6 hóna-
pon belül 10 % -ot elérő kifizetési kérelem benyújtására 
volt szükség, ez indokolt a beruházás több ütemre szét-
bontását. A kivitelezés határideje: 2014. június 30.  
„ Közösségi Terek energiaellátása Hercegkúton 
megújuló energiaforrással”    LEADER pályázat  
kivitelezésére árajánlat kérése 
Rák József polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a júniusban benyújtott „ Közösségi Terek 
energiaellátása Hercegkúton megújuló energiaforrással”  
pályázatot  az MVH pozitívan bírálta el, a nettó 9.400.535,
-Ft támogatás megítéléséről a jóváhagyó határozat megér-
kezett.  
E napirendi ponthoz kapcsolódóan döntött a képviselő-
testület, hogy az MVH támogatás megelőlegezésére a 
számlavezető OTP Bank Nyrt-től vegyen igénybe az ön-
kormányzat támogatás megelőlegező hitelt a nettó támo-
gatással megegyező összegben.  A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy  az OTP Bank Nyrt. Miskolci Fiókjától  
történő 9.400.535,-Ft összegű  rövid lejáratú hitel felvéte-
lével egyetért. A képviselő-testület a kért rövid lejáratú 
hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. részére fel-
ajánlja a LEADER  támogatást. 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Alapból nyúj-
tandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtandó 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) 
VM rendelet alapján pályázatok benyújtása 
 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Alapból nyújtandó, 
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtandó alap-
szolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.
(XI.8.) VM rendelet és a 184/2013. (XI.15.) MVH 
Közlemény alapján   Hercegkút Község Önkormányza-
ta pályázatot nyújt be kistérségi közlekedési szolgáltatás 
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódó-
an  ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgál-
tatás kapcsán – 9 személyes Volkswagen kisbusz be-
szerzése  A fejlesztés megnevezése: Volkswagen kis-
busz beszerzése Hercegkúton.   
A képviselő-testület egyetértett a szolgáltatásfejlesztés 
szükségességével a szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, egyéb közösségi célú szolgáltatás (IKSZT mű-
ködtetése) szolgáltatáshoz kapcsolódóan. 
 
Matisz Antal, a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egye-
sület elnökének megkeresése alapján Hercegkút Község 
Önkormányzata a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesülettel kötött együttműködési Megállapodásában 
meghatározott bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatá-
sok céljainak megvalósításához az Európai Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gaz-
daság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére címén kiírt pályázat beadásához hozzájá-
rult Felhatalmazta a polgármestert, hogy az Egyesület 
részére a támogató nyilatkozatot megadja. 
November 29-i képviselő-testületi ülés 
BURSA Ösztöndíj pályázatok elbírálása napirendi pont 
előterjesztése során a jegyző elmondta, hogy a képviselő-
testület döntésének megfelelően ki lett írva a pályázat.  A 
diákoknak elektronikusan kellett berögzíteni pályázatukat 
az eper rendszerbe, azt kinyomtatva és a szükséges mel-
lékleteket csatolva  kellett benyújtani.  15 db „A” típusú és 
8 db  „B” típusú pályázat érkezett, így a korábbi B típusú 
támogatásokkal együtt összesen 33 diákot támogathat jö-
vőre az önkormányzat.  Az önkormányzatoknak decem-
ber 14-ig kellett a bírálati döntést rögzíteni a rendszerben. 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Bursa Hunga-
rica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában 
pályázatot benyújtó valamennyi hallgatót a család egy főre 
jutó jövedelmétől függetlenül 4.000,-Ft/hó összegű ön-
kormányzati támogatásban részesíti.  
A B-A-Z Megyei Önkormányzat és az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma felé támogatásra javasol valamennyi 
hallgatót, mivel állandó lakóhelyükön kívüli intézményben 
tanulnak, a bírálati lapon a rangsort az egy főre jutó jöve-
delem alapján állítja fel az önkormányzat.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 

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

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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Betlehemes játék 
Mesélő:      Régen történt, nagyon régen 
       távol tőlünk, más vidéken 

néhány pásztor nyájat őrzött 
kinn, a sötét éji réten, 
mikor egyszer  nagy fényesség 
ragyogta be azt az estét, 
s Angyal szállt alá a rétre. 
Nézték a pásztorok félve, 
megrekkenve, megigézve. 

Mennyből az angyal……. – ének 
Mesélő: Betlehemi istállóban szalmán fekszik 

ágy helyett 
 s szendereg egy kisgyerek 
 Pólyával betakarja, énekével elringatja 
 édesanyja Mária 
Mária: Szememen a könny a fátyol, 
 kicsi fiam biztos fázol. 
 Nincsen bölcsőd, csak egy jászol, 
 szememen a könny a fátyol. 
Szt. József: Ne szomorkodj Mária 
 Jó helyen van Jézuska 
 Istállóban megszületett 
 A világnak megváltója lett. 
A kis Jézus megszületett…… - ének 
Mesélő: És a jámbor állatok 
 szépen körben állnak ott. 
 Szelídszemű tehenek 
 lehelnek rá meleget. 
 Néma juhok nézegetik 
 párájukkal melengetik. 
 Ám hirtelen kopogtatnak 
 a királyok már itt vannak.  
Gáspár: Messze napkeletről jöttünk 
 fényes csillagot követtünk. 
Menyhért: Fényes csillag azt mutatta 
 megszületettél Kis Jézuska! 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár: Gáspár, Menyhért, Boldi-

zsár látod ím, előtted áll. 
 Fejet hajtunk, letérdelünk 
 kicsi Jézus, ünnepelünk.  
 
Boldizsár: Fogadd el az ajándékunk 
 benne van a jó szándékunk, 
 hoztunk aranyat, tömjént, mirhát 
 kérve kérünk, hogy ne sírj hát! 
 
Mesélő: Kicsi szemét föl is nyitja 
 mosolyog már a Jézuska 
 Most valaki halkan kopog 
 megérkeztek a pásztorok. 
 

Óvodai karácsony 

„Fényben rezeg a fenyő, 
Lobognak a gyertyák. 
Ünnep van ma, Karácsony 
látogatott hozzánk….” 
 
A karácsony ünnepét izgatott készülődés előzi meg. Az 
ünnep hetében mézeskalácsot sütünk a gyerekekkel, aján-
dékot készítünk, amivel otthonukat díszíthetik. Séta köz-
ben ellátogatunk a falu központjában elhelyezett Betlehe-
meshez és a falu Karácsonyfáját körbeálljuk és megcso-
dáljuk.  
Karácsonyi dalokkal, versekkel és Betlehemes játékkal 
készülünk az óvodai ünnepre.  
Hétről – hétre meggyújtjuk az Adventi-koszorún a gyer-
tyákat, ezzel is jelezzük a gyerekek számára, a várva – 
várt nap eljöttét. 
Luca – napján elültetjük a búzát, amely dísze lehet az 
ünnepi asztalnak. 
Az ovikarácsony előestéjén az óvónők feldíszítik a cso-
portszobában elhelyezett karácsonyfát és elkészítik az 
asztaldíszeket. Így szeretnénk a gyerekeknek varázslatos-
sá, meghitté, örömtelivé tenni ezt a napot. 
Az örömteli várakozás napján együtt ünnepelünk valam-
ennyien. A karácsonyfa, a fenyőgyanta illata, a szikrázó 
csillagszóró sercegése, a tündöklő gyertyafény elkápráztat 
bennünket. A kicsik megnézik a Betlehemes Játékot, 
amit a középső- és nagycsoportosok adnak elő.  
A már ismert karácsonyi énekekkel kántálunk a konyha 
dolgozóinak, közben titokban a fa alá „csempésszük” a 
meglepetés ajándékokat, játékokat. A közös éneklés, az 
ünnepi asztal, az ajándékok, a gondtalan együttlét és játék 
boldogságot varázsol körénk. 
 
A keresztény vallások tanítása szerint ezen a napon szü-
letett Jézus Krisztus, aki szeretetet, békét hirdetett egész 
életében. A Megváltó születését felidézi néphagyomány a 
Betlehemezés. 
 
Óvodai Betlehemes játékunk:  
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Pásztorok keljünk fel ….. – ének 
 
1. pásztor: Adjon Isten szép jó estét: 
  Köszöntjük a kisdedecskét! 
 
2. pásztor: Épp vigyáztunk a nyájunkra 
 Angyal jelent meg számunkra 
 azt mondta: világra jöttél, 
 hogy minden embert szeressél. 
 
3. pásztor: Mi már oly régóta várunk 
 beleőszült a szakállunk. 
 
1. és 4. pásztor: Úgy örülünk, úgy örülünk 
 mindjárt tánca is perdülünk.  
 
2. pásztor: Pszt! Most ne bolondozzatok 
 hátha éppen aludni fog….. 
 
3. pásztor: Jajj, én úgy örülök Neked 
 Mária szült égi kisded 
 Ha Jézuska megszületik 
 öreg pásztor már könnyezik 
 sír a szeme, úgy örül, 
 hogy már nem lesz egyedül. 
 
1. pásztor. Annyit mondok én tinéktek 
 minden kisded nagy ígéret. 
 
2. pásztor. Fejünket mi is meghajtjuk 
 s ajándékunkat átadjuk: 
 hoztunk sajtot, vajat, tejet, 
 s örömünket hoztuk neked. 
 
Mesélő: A jászolt mind körbeveszik, 
 Kis Jézuskát ünnepelik. 
 Csillag ragyog égi réten 
 s a jászolban fekszik szépen, 
 kis pólyába betakarva 
 az újszülött Kis Jézuska. 
 Édesanyja elringatja 
 énekével altatgatja. 
 Fejet hajtanak a bölcsek 
 és elmennek, ahogy jöttek. 
 Elbúcsúznak a pásztorok 
 elpihennek az állatok. 
 Üres szalmám a jászolba 
 pólyával betakarva 
 álmodik a Kis Jézuska. 
 
Csendes éj …..    – ének  
 
 

óvónők 
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A következő verssel szeretnénk minden kedves olvasó-
nak áldott, békés karácsonyt kívánni: 
 
„Szép tündérország támad föl szívemben 
  Ilyenkor decemberben. 
  A szeretetnek csillagára nézek, 
  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
  Ilyenkor decemberben. 
 
  …Bizalmas szívvel járom a világot, 
  S amit az élet vágott, 
  Behegesztem a sebet a szívemben, 
  És hiszek újra égi szeretetben, 
  Ilyenkor decemberben. 
 
  … És valahol csak kétkedő beszédet 
  Hallok, szomorúan nézek, 
  A kis Jézuska itt van a közelben, 
  Legyünk hát jobbak, s higgyünk, rendületlen, 
  S ne csak így decemberben.” 

                                                                                                                 
tanítók 

 
 

Suli-☼tár 

Az adventi időszak, az Úr eljövetelére való várakozást 
jelenti. A felkelő Napra, a világ világosságára mutat, ezért 
a legfontosabb jelképe a fény. Az adventi fény annak a 
Jézusnak a jelképe, aki az élet gazdagságát, színét, fényét 
és szépségét adja. A liturgikus szokások között szerepel az 
adventi koszorú készítése, a lakás feldíszítése, ajándékok 
készítése, melyekkel ráhangolódunk az ünnepre. A várako-
zás heteiben egyre közelebb érezzük magunkat az égiek-
hez, igyekszünk nemcsak a lakásunkat rendbe tenni, ha-
nem a lelkünket is. A gyerekek nyelvére lefordítva igyek-
szünk ezeket az iskolában is képviselni. Minden osztály-
ban ott van az adventi koszorú, amit minden nap meg-
gyújtunk és a gyertya lángja mellett szép történeteket mon-
dunk a gyerekeknek, és a „láthatatlan” angyalkák megaján-
dékozzák egymást jó cselekedetekkel. Emellett minden 
évben karácsony előtt játszóházat is szervezünk, ahol a 
karácsonyhoz kapcsolódó tárgyakat készíthetik el a gyere-
kek szüleikkel és a pedagógusokkal közösen. 
 

Így december 17-én is összegyűltünk a Művelődési Ház-
ban, hogy karácsonyi hangulatban eltöltsünk egy szép dél-
utánt. Sokféle változatos tevékenységet kínáltunk a gyere-
keknek. Természetes anyagokból, tobozból, dióból készül-
tek angyalkák, manók, gyöngyből karácsonyi csillagok, 
készültek karácsonyfadíszek gipszből, papírból. Sütöttünk 
mézeskalácsot, amit a gyerekek saját kezűleg díszítettek ki 
cukormázzal, majd ezután jóízűen el is fogyasztották. A 
legnépszerűbb idén a gyertyaöntés volt, ahol Ambrus 
Kristóf szakértő vezetésével készültek a szebbnél-szebb 
gyertyák. Évek óta hagyomány már a karácsonyi vásár is, 
ahol a szülők az általuk készített díszeket, illetve finom 
süteményeket árusították. Reméljük, hogy ez a szép dél-
után is hozzájárult ahhoz, hogy a karácsony előtti napokat 
szebbé varázsolja. 
Az utolsó tanítási napon, pénteken mutatták be a gyerekek 
az iskolában a betlehemes műsorukat. Idén a Nyugdíjas 
Klub tagjai is részt vettek az ünnepségünkön. Kis ajándék-
kal kedveskedtek a gyerekeknek, ami nagy meglepetést 
okozott. Ezúton is köszönjük a gyerekek nevében a ked-
ves gesztust. Így több generáció is együtt tudta átélni a 
karácsony hangulatát. 
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