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Farsangi Sváb Bál 

Hercegkút  Német Nemzetiségi Önkormányzata és Her-
cegkút Község Önkormányzata 2014. január 24-én 
rendhagyó módon Sárospatakon, az Árpád Vezér Gim-
názium aulájában szervezte meg a Farsangi Sváb Bált.  
A rendezvény kiemelt fontosságúnak ítélte meg mindkét 
önkormányzat, így több hetes szervezőmunka előzte 
meg a helyi civil szervezetekkel összehangoltan.  A fellé-
pő kulturális egyesületek köre kibővült a Sárospataki 
Nemzetiségi Önkormányzat énekkarával is, így péntek 
estére közel 200 fős bálozói létszám gyűlt össze.  
A vendégsereget túlnyomórészt hercegkútiak alkották, 
de a meghívottak között volt Sárospatak Város polgár-
mestere és felesége, Dr. Komáromi Éve járási hivatalve-
zető asszony és férje, Dr. Kovács János,  a B-A-Z Me-
gyei Önkormányzat főjegyzője, Kovács József, Bodrog-
olaszi polgármestere és felesége, Csatlósné Komáromi 
Katalin, a sárospataki Művelődés Háza intézményveze-
tője férjével.  

Az est nemzetközi jellegűvé vált azáltal, hogy 
elfogadta a meghívást Wojciech Farbaniec, lengyelorszá-
gi testvértelepülésünk Rymanow polgármestere és fele-
sége, továbbá elkísérte őket bájos tolmácsuk,  Struba 
Anna asszony. A megyében található német nemzetiségi 
önkormányzatok részéről dr. Lange László, Miskolcról, 
Árvai Attila Szerencsről képviseltette magát, továbbá 
Sátoraljaújhely-Károlyfalva Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatától is  érkezett két pár.  
 Az est 19.00 órakor a magyar és a magyarországi néme-
tek himnuszával vette kezdetét, majd Stumpf Andrásné,  
a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
és Rák József  Hercegkút polgármester köszöntötte  a 
megjelenteket és méltatta a nagyszabású rendezvény 
jelentőségét.   

Rák József polgármester megnyitóbeszédében hangsú-
lyozta, hogy mennyire szükség van a civil szervezetek 
összefogására és a hasonló alkalmak megteremtésére. 
Átadta dr. Stumpf István alkotmánybíró és dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő jókívánságait, akik egyéb 
kötelezettségük miatt nem tudtak részt venni az esemé-
nyen.  
Nagy horderejű bejelentéssel zárta polgármester úr kö-
szöntőjét, hiszen országgyűlési képviselőnk felhatalmazá-
sával bejelentette, hogy megteremtődött annak anyagi 
lehetősége, hogy ismét a hercegkútiak, Hercegkút Ön-
kormányzat tulajdonába kerüljön az egykori szövetkezeti 
pince.  
 
Dr. Kovács János főjegyző úr ünnepi beszédében a Me-
gyei Önkormányzatok új szerepkörére, a területfejlesz-
téssel kapcsolatos feladatok jelentőségére hívta fel a hall-
gatóság figyelmét és sok sikert kívánt a hercegkútiaknak 
a sváb hagyományok ápolásához,. a település gazdasági 
erejének fejlesztéséhez egyaránt. 
 
Stumpf Andrásné elnök ezután  jó szórakozást kívánva 
ismertette a programot, felkonferálta az elsőként fellépő 
Freundschaft Vegyeskórus Egyesületet, melyet további 
két kórus, a Sárospataki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat kórusa és a hercegkúti Klang Singkapelle ének-
kar fellépése követett, melyek ezúttal vidám, német nyel-
vű dalokkal  készültek.  
 
A kulturális blokk első részének zárásakor  Wojciech 
Farbaniec, Rymanow polgármestere kért szót és települé-
sükről hozott ajándékokkal köszönte meg a meghívást.  
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 A hercegkúti konyha dolgozói által elkészített finom 
vacsorát a Heimat Néptánc Egyesület táncosai szolgál-
ták fel a  bálozóknak. A desszert ez alkalommal a kóru-
sok hölgytagjai által készített finom házi sütemény volt, 
amit kedves gesztusként értékeltek a vendégek. A vacso-
rát követően Stumpf Andrásné elnökasszony megkö-
szönte a konyhai dolgozók és a tálaló fiatalok munkáját, 
majd felkonferálta a következő műsorszámot, a Heimat 
Néptánc Egyesület gyertyás táncát. Az est hangulatát 
megalapozták a Schütz Kapelle zenekar által kísért tán-
caikkal , melynek zárásaként a meghívott vendégek sora-
iból kértek fel partnert  és ezzel tulajdonképpen kezde-
tét is vette a báli forgatag.  
 

A kitűnő hangulatoz hozzájárult a  jókedvű társaságok 
mellett az új néven nálunk most első alkalommal zenélő 
Schütz Kapelle. A zenészek  színvonalas művészi elő-
adással szórakoztatták a közönséget, sramli zenével, ha-
gyományos tánczenével. A bálozók táncos kedvét ked-
ves humorukkal és virtuóz előadásukkal óráról órára 
fokozni tudták, így nem csoda, hogy éjfél előtt a virág-
táncot több mint 40  lelkes pár ropta egyszerre és ezúttal 
a helyhiány sem okozott gondot.  
 

Éjfél tájban a tombolasorsolás izgalmas percei alatt pi-
henhették ki magukat a résztvevők. A  főnyeremény ez 
alkalommal igazán kecsegtető volt – egy két éjszaka 
wellness hétvége két fő részére! De a közel harminc ér-
tékes ajándéktárgy is sok-sok vendégnek okozott örö-
met.  

Ezután hajnali fél négyig folytatódott a mulatság, válto-
zatos zenékkel, egyre fokozódó hangulatban, fiatalok és 
kevésbé fiatalok számára egyaránt  feledhetetlen  élményt 
nyújtva.  
 

Egy ilyen bál után a szervezők és segítőik számára még 
az asztal-, székpakolás, dekorációbontás,  rendrakás sem 
jelentett nemkívánatos munkát, hanem a zenekar tagjai-
val közösen, jó hangulatban töltött további két óta volt, 
ami alatt sikerült reggel fél hatra mindent eredeti állapo-
tába visszapakolni és szombat délelőttre már csak a fel-
mosás maradt hátra.  
 

A szervező önkormányzatok ezúton is köszönik minden-
kinek a munkáját, akik együtt dolgoztak a Farsangi Sváb 
Bál sikeres előkészítésében és lebonyolításában! 

dr. Stumpf Enikő jegyző 
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Farsangi Sváb Bál   -  2014. január 24. 
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Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk! 
A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzeti-
ségeknek – így a magyarországi német közösségnek is - 
első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyű-
lési képviselőt juttatni a Parlamentbe!  
A választási törvény a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata számára teszi lehetővé a német 
nemzetiségi lista állítását, képviselőnket pedig mi, a ma-
gyarországi német közösség választópolgárai választhat-
juk meg. Ehhez - a választást megelőző 15. napig - kér-
nünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvé-
telünket az országgyűlési képviselők választására is ki-
terjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan ve-
zetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát 
már most nyilvántartásba veteti magát német nemzeti-
ségi választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi 
önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie 
a felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a 
névjegyzékben marad, amíg törlését nem kéri abból. 
 
A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másol-
ható, illetve az internetről is letölthető, a választási 
szervek 2014. január 1-jétől minden háztartásba 
eljuttatják egy példányban. (A nyomtatványt tájé-
koztatásul mellékeljük.)  
 
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a 
helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatal-
ban a jegyző, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy 
postai úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda 
www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun - 
www.magyarorszag.hu - keresztül lehet benyújtani. 
(2014.03.21-ig) A nemzetiségi választói névjegyzékbe 
történő felvételről a választópolgár értesítést kap.  
Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választásá-
ra is kiterjedően kérte a német névjegyzékbe való felvé-
telét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhat-
ja le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni 
választókerületi jelöltjére is.  
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a 
választási eredmények alapján megállapított kedvezmé-
nyes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez. Ez – 
leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy a magyarországi né-
meteknek akkor lesz parlamenti képviselőjük 2014-től, 
ha a német lista megkapja az országos pártlistákra le-
adott szavazatok egy képviselőre eső szavazatszámának 
legalább egy negyedét.  
Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi vá-
lasztói névjegyzékre és 2014 tavaszán szavazatával járul-
jon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre 
képviselőjük legyen a Parlamentben!  
Budapest, 2013. novemberében  

Heinek Ottó  
elnök  

Kedves Honfitársaink!  
Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán 
végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Ország-
gyűlésbe! A Német Lista lehetőség, hogy a német nemzeti-
ség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a 
magyar parlamentben.  
A magyarországi németek képviselője minden demokrati-
kus párttal együtt fog működni. Azért fog dolgozni, hogy  
az oktatásügyben  
Ø biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű oktatás 
lehető legtöbb iskolában történő bevezetésének anyagi és 
személyi feltételeit és a többnyelvűség, a kulturális sokszí-
nűség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak;  
Ø a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint jövőnk 
legfontosabb zálogai a kis településeken is fennmaradja-
nak;  
Ø a szakképzésben is bevezetésre kerüljön a kétnyelvű 
oktatás;  
Ø a felsőoktatásban megfelelő számú államilag finanszíro-
zott hely és ösztöndíj biztosítsa a nemzetiségi gimnáziu-
mok végzősei számára a szülőföldjükön való tanulás lehe-
tőségét;  
a civil társadalom, mint a fejlett polgári demokrácia egyik 
alappillére  
Ø megfelelő állami támogatásban részesüljön;  
Ø a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését ki-
számítható normatív támogatás segítse;  
Ø a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan 
felosztott program – és projekttámogatásokat kapjanak;  
Ø a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólásuk legyen 
a döntésekbe;  
a nemzetiségi önkormányzatok  
Ø a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé 
váljanak;  
Ø visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az 
oktatás, a kultúra és a pénzügyek területén;  
Ø kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassa-
nak az ehhez szükséges feltételek megteremtése révén;  
Ø feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek.  
 
Kedves Honfitársaink!  
Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon va-
gyunk a Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. 
Ezer szállal kötődünk ugyanakkor őseink szülőföldjéhez, a 
német nyelvű országokhoz is. A testvérvárosi, testvérköz-
ségi kapcsolatok, a diákcserék sokasága, anyanyelvünk, 
kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk támo-
gatása mind- mind erősítik önazonosságunkat. A német 
nyelvű országok gazdasági, kulturális és szociális teljesít-
ménye minket is büszkeséggel tölt el, miközben példaként 
is szolgál számunkra csakúgy, mint anyaországaink euró-
pai elkötelezettsége.  
 

„Es ruft die Zeit!” Deutsche Liste – Die erste Wahl! 

http://www.ldu.hu/page/266
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Nekünk magyarországi németeknek Magyarország a ha-
zánk, de Európa is az otthonunk: A nyelvi és kulturális 
sokszínűség és az egyenjogúság Európája. A demokratikus 
értékek Európája. Képviselőnknek ezért  
Ø hazánk európai integrációjának erősítéséért;  
Ø az általunk lakott régiók európai programok általi támo-
gatásáért;  
Ø nemzetiségeknek szóló EU támogatási programok ki-
írásáért is dolgoznia kell.  

Gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján 

Idén tizennyolcadik alkalommal került sor a Magyarorszá-
gi Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden év-
ben január második szombatján, az első ízben 1994 dec-
emberében választott kisebbségi önkormányzatok megala-
kulásának évfordulóján ünnepelnek. Az MNOÖ  2014. 
január 11-én a pécsi Kodály Központban (Pécs, Breuer 
Marcell sétány 4.) 16.00 órai kezdettel gálaműsort rende-
zett. A rendezvény védnöke Dr. Szalayné dr. Sándor Er-
zsébet az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese volt. A 
gálaműsor keretében adták át a magyarországi németség 
legmagasabb kitüntetését három a német nemzetiségért 
kiemelkedően sokat tett személyiségnek.  
Az idei év kitüntetettjei:  
- Bajtai Lászlóné Mayer Éva – újságíró,  Manz Alfréd – a 
bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Köz-
pontjának német vezetőtanára,  Michelisz József – Ma-
gyarországi Német Írók és Művészek Szövetségének tagja.  
 
Az idei évben tizenegyedik alkalommal került sor a Koch 
Valéria Díj átadására, melyet magyarországi német közép-
iskolások kaphatnak meg kiemelkedő iskolai teljesítmé-
nyük és nemzetiségi területen végzett munkájuk alapján, és 
egy friss diplomás német nemzetiségi témában megírt ki-
váló diplomamunkájáért. A díjat a gálán Bach Dorottya 
(Német Nemzetiségi Gimnázium Budapest), Horváth Aliz 
(Koch Valéria Iskolaközpont Pécs), Schauer Sára 
(Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ-
ja, Baja) illetve Melcher Zsanett (ELTE) vehették át.  

Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására 
van szükségünk! Kérjük, vetessék fel magukat németként 
a nemzetiségi névjegyzékre és támogassák szavazatukkal a 
magyarországi németek listáját!  
 
Budapest, 2013 decemberében  

Heinek Ottó  
elnök  

A gálaműsorban felléptek a kulturális fesztiválokon elis-
merést szerzett együtteseink: a Taksonyi Vegyeskórus, a 
Nagymányoki Német Gyermekkórus, a Schnaps zene-
kar, a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar, a Véméndi Né-
met Nemzetiségi Gyermek- és Felnőttánccsoport, a Vá-
roslődi Kvartett, Horváth István, Veszelovszki Gábor 
(Mecseknádasd) valamint a Magyarországi Német Szín-
ház művészei, Kniezl Milán (Csolnok), Schneider Ri-
chárd (Tarján), Schauer Sára (Nemesnádudvar) diákok 
és Hoffmann-Bede Szilvia (Máza). A programban fellé-
pett a Neun Branauer Musikanten és a Diamant zene-
kar.  
A B-A-Z Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzato-
kat idén egy 9 fős küldöttség képviselte a Gálán, Dr. 
Lange László Miskolcról, Árvai Attila és felesége Sze-
rencsről, Stumpf Gábor és felesége Sárospatakról, 
Stumpf Andrásné és Stumpf András, dr. Stumpf Enikő 
és Horváth László Hercegkútról.  

(drse)   
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 2014. január 21-én tartotta az idei évi  első ülését 
Hercegkút Önkormányzat képviselő-testülete. Ezen 
az alkalommal rendkívüli napirendi pontokat tárgyalt 
meg a képviselő-testület: Helyi önkormányzati képvi-
selő megbízólevelének átadására, eskütételére és al-
polgármester választására került sor.  
Rák József polgármester az ülésen ismertette Götz 
István bejelentését, mely szerint 2013. december 21. 
nappal lemondott képviselői megbízatásáról.  
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2.§ d) 
pontja értelmében az önkormányzati képviselő meg-
bízatása megszűnik a lemondással. A helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése értel-
mében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő 
helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb sza-
vazatot elért jelölt lép. 
Varga Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2010. október 3. 
napján megtartott helyi önkormányzati képviselő 
választáson a következő legtöbb szavazatot elért je-
lölt  Joósz Antal  független képviselő  mandátumot 
szerzett. Felkérte Joósz Antalt, hogy tegye le a képvi-
selői esküt és  részére átadta a megbízólevelet. 
 
Rák József polgármester ezt követően gratulált és 
eredményes munkát kívánt az új képviselő-testületi 
tagnak.  Ezután mondott köszönetet a  jelen lévő 
Götz István volt alpolgármester úrnak a   munkájá-
ért, amit  több cikluson keresztül Hercegkútért tett:   

„Nem túlzás, tette kötelességét, amit a lelkiismerete 
diktált, tette Hercegkútért, Hercegkút embereiért. 
Kérem, hogy ezt követően is tegyen meg minden 
községünkért, hiszen a tudására, kapcsolataira to-
vábbra is szüksége van ennek a közösségnek.”  
A személyhez szóló ajándékot az alábbi szavakkal 
köszönte meg  Götz István:  „Az élet ezt hozta, az 
élet nem áll meg, ha tudok, segítek, állok rendelke-
zésre. Elindult Hercegkút egy olyan fejlődés útján, 
amit csak fokozni  lehet. Úgy gondolom szívesen 
jönnek ide az emberek, hiszen szép, biztonságos a 
település. A fejlődés megállíthatatlan, az  eredmé-
nyeket közös munkával értük el, amit ezúton is sze-
retnék megköszöni a polgármester úrnak és a jegy-
zőnőnek, valamennyi képviselő-társamnak.”  
 
Az ülés következő napirendi pontjaként az új alpol-
gármester megválasztására tett javaslatot Rák József 
polgármester. A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló törvény szerinti jogkörében eljárva Naár 
Ferenc képviselőt javasolta alpolgármesternek, akit 
képviselő-társai titkos szavazással, egyhangú szava-
zati aránnyal választottak meg. Ezt követően alpol-
gármesteri tisztségében Naár Ferenc esküt tett e 
képviselő-testület előtt. 
 
A hivatalos ülését bezárását követően az önkor-
mányzat előtt álló aktuális feladatokat számba véve , 
kötetlen hangulatban, beszélgetéssel zárul a képvise-
lő-testület idei első ülése.  
 

dr. Stumpf Enikő jegyző 
 

Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  
Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

Önkormányzati hírek 

mailto:hercegkut@pr.hu
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Suli-☼tár 

Versmondó verseny a Művelődési Házban 
Hercegkúton 3. alkalommal hirdetett versmondó ver-
senyt a hercegkúti Német Nemzetiségi Általános Is-
kola, amelynek aktualitását a Magyar Kultúra napja 
adta. 
Tél közepén, az év 22. napján van a magyar Himnusz 
születésnapja, méghozzá a száznyolcvanötödik, és ez 
a nap egyben – 1989 óta – a Magyar Kultúra Napja 
is. 
A fellelhető kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szat-
márcsekén, így erre az eseményre emlékezve e napon 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ilyentájt sokkal 
nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, 
és egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle 
módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kultu-
rális, művészeti életünk értékeiből .  
Felhívásunkra sokan jelentkeztek, a gyerekek több 
településről érkeztek: Tolcsváról, Erdőhorvátiból, 
Vámosújfaluról, Bodrogolasziból, Makkoshotykáról, 
Sárospatakról és Hercegkútról. 
Nagyon színvonalas versenynek lehettünk résztvevői, 
amely két kategóriában zajlott. Az 1. 2., illetve a 3. 4. 
osztályosok között. 
 
A versenyen a következő eredmények születtek: 
I.kategória: 
1. helyezett: Hochvárt Hanga  II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola Sárospatak 
2. helyezett: Boós Virág  Gyöngyszem Német Nem-

zetiségi Általános Iskola Hercegkút 
3. helyezett: Drótos Áron  Általános Iskola Tolcsva 
 
Különdíj:  Frei Anna  Gyöngyszem Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola Hercegkút 
  
II.kategória: 
1. helyezett: Hünlich Hédi Gyöngyszem Német 

Nemzetiségi Általános Iskola Hercegkút 
2. helyezett: Jónás Gusztáv Általános Iskola  Tolcs-

va 
3. helyezett:  Moheb Ashya Farzin  Sárospataki Re-

formátus Kollégium Gimnáziuma  és  Általános 
Iskolája 

 
Különdíj:  Takács Bernadett Gyöngyszem Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Hercegkút 
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A Lendvai Károly Férfikórus Hercegkúton 

2014. január 4.-én a hercegkúti  Művelődési Házban 
adott Újév-köszöntő koncertet a törökbálinti Lendvai 
Károly Férfikórus. A nagyrészt idősebb korosztályt 
képviselő tagokból álló férfikar és néhány hölgy kísé-
rőjük  kora délután érkezett meg,  majd az üdvözlést  
követően Rák József polgármester úr vezetésével 
megtekintették a  díszítőfestésében megújított  temp-
lomunkat.  
A 15.00 órára meghirdetett kezdési időpontra megtelt 
a helyi kórustagokkal,  zenekedvelőkkel a nézőtér. 
Rák József köszöntőjében örömét fejezte, hogy már 
második alkalommal láthatja vendégül Hercegkút a 
Lendvai Károly Férfikórust, akik két évvel ezelőtt 
szintén a szlovákiai  Nagytárkány felé vett  útjukat  
szakították meg egy kis kitérővel.  
Nagy József kórusvezető az első dal felcsendülése 
előtt röviden bemutatta a kórust, mesélt annak több 
évtizedes történetéről. Érdekességként elmondható, 
hogy a jelenleg még aktív legidősebb kórustag 1946 
óta énekel! Minden produkció előtt elhangzott a 
szám címe, szerzője és bemutatta név szerint a szólót 
éneklő kórustagot.  
 

Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulója tisz-
teletére több opera részletet is műsorukra tűztek, de 
idén sem maradtak el a népszerű Lehár, Huszka, 
Kálmán és Strauss operettekből válogatott részle-
tek. A  hazafias dalok, mint pld az „ Ott, ahol zúg az 
a négy folyó” vagy  „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország 
idén is sok néző szemébe csalt könnyeket és hatal-
mas sikert aratott, csakúgy mint a három ráadás dal. 
Ezek között volt közkívánatra Verdi Nabucco-ja, 
majd a zárásként előadott darabban a karmester, 
Nagy Csaba is szólót énekelt.  

 
A műsort követően - ugyan siettek a turnéjuk kö-
vetkező állomására -  időt szakítottak egy kis kötet-
len beszélgetésre, friss tejfölös lángos elfogyasztásá-
ra és koccintásra a finom hercegkúti borokból.  
 
Reméljük hamarosan újra Hercegkúton köszönthet-
jük a Lendvai Károly Férfikórust és az immár ha-
gyományosnak mondható Újév-köszöntő koncerten 
keresztül tartalmas kapcsolat szövődik kórusaink 
között. 

Ringer Csilla 
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2014. január 2.-án, Hercegkút fogadott ünnepén a dél-

előttii szentmisén emlékeztünk meg Hercegkút legtragi-

kusabb eseményéről, a „ málenkij robot”-ra történt el-

hurcolásról. 

1945. január 2.-án a Szovjetunióba, kényszermunkára 

elhurcolt 135 fő hercegkúti közül, hárman vettek részt a 

szentmisén, valamint az azt követő beszélgetésen az Idő-

sek Klubjában.  

Ennyi hosszú év távlatából is örömteli, hogy a túlélők 

milyen részletesen vissza tudnak emlékezni a 69. évvel 

ezelőtt átélt borzalmakra. Elmondásuk szerint, azokra a 

dolgokra, amit átéltek, mindig emlékezni fognak. Szeren-

csére olyan kiváló fizikai és szellemi erőben vannak, hogy 

hosszú-hosszú órákon keresztül tudnak mesélni az átélt 

szörnyűségekről.  Reméljük, hogy a még sok-sok évig 

megtartja Őket a Jó Isten erőben, egészségben 

Málenkij robot – Az elhurcolás 69. évfordulója 

A megemlékezés során Rák József polgármester kö-

szöntötte a túlélőket. A beszélgetés során tájékoztatta 

a vendégeket, hogy különböző pályázati, és egyéb 

források segítségével, méltó emlékművet szeretnének 

állítani az iskola udvarán ennek a tragédiának.  Azért 

oda, mert 69 évvel ezelőtt, onnan hurcolták el a kilát-

hatatlanságba a 135 hercegkúti lakost. 

Az emlékművel kapcsolatosan a tanulmánytervek 

már elkészültek. Az emlékmű két részből állna. A 

bronzból készült szoborcsoport posztamensen lenne 

elhelyezve, az iskola falán pedig egy emléktábla sorol-

ná fel az elhurcoltak neveit.                                                                                                                    

Reményeink szerint, a tragédia 70. évfordulójára len-

ne kész az emlékmű.  

Ringer Csilla 

Vinkler Józsefné és Koczák Andrásné  
egykori elhurcolt a megemlékezésen 

Naár János elhurcolt és felesége 
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Megemlékezés a doni áldozatokról  

A doni áttörés 71. évfordulója alkalmából országszerte 
tartanak megemlékezéseket. Január 12.-én, a vasárnapi 
szentmisét követően Hercegkút közössége is megemlé-
kezett a Don-kanyarban történt tragikus eseményekről, 
melynek 53 hercegkúti áldozata is volt. A templom bejá-
rata mellett található II. Világháború hőseinek állított 
emlékmű előtt az ünnepség a Freundschaft Vegyeskórus 
Egyesület énekével vette kezdetét, ezt követően Frikker 
Lúcia” A doni széllel” c. verset szavalta el, majd Rák Jó-
zsef polgármester idézte fel a 71 évvel ezelőtti eseménye-
ket:  
 
"- ...az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogo-
sultságát a jövő nemzetei sorában, - aki pedig őseit tagad-
ja meg, az elkótyavetyéli utódai tiszteletét.” 
 
Tisztelt Emlékező Közösség! 
A magyar történelem, így Hercegkút rövid 263 éves tör-
ténelme is tele van fekete dátumokkal.  
Tíz nappal ezelőtt emlékeztünk meg az elhurcolásról, ma 
pedig egy másik tragédiára, a 71 évvel ezelőtt zajlott doni 
csatára és az áldozatokra emlékezünk. 
A rettenetes megpróbáltatások után hazaérkező magyar 
honvédeket a háború után hatalomra kerülő kommunista 
rezsim „a fasiszták oldalán, a Szovjetunió ellen harcoló” 
katonákként megbélyegezte.  
Sokaknak egy életen át titkolniuk kellett, hogy harcoltak 
és helytálltak a Don-kanyarban.  Ezen időszak torz szel-
lemisége közel fél évszázadig nem tette lehetővé még a 
saját hősi halottaink és polgári áldozataink méltóképpeni 
elsiratását sem.  
Hercegkút közössége 1989 májusában állított méltó em-
léket a II. világháború 53 hercegkúti áldozatának. Ez az 
emléktábla felsorolja a bombatámadás 7 áldozatát, a 
„málenkij robotbó”l soha vissza nem térő 15 elhurcolt 
nevét és a különböző harci cselekményekben hősi halált 
halt 31 katona nevét. 

A II. világháború, amelyet gyors lefolyásúnak reméltek, 
már az első néhány hónapban olyan óriási emberáldo-
zatot követelt a hadban álló felektől, amilyenekre az 
emberiség addigi történelme során még nem volt példa.  
Nincs olyan család Magyarországon, így Hercegkúton 
sem, amely ne veszített volna el egy apát, egy fiút, egy 
testvért, vagy egy barátot a magyar történelem nemzetet 
próbáló háborújában, ne gyászolná a harcokban elesett, 
ártatlanul kivégeztetett vagy áldozatul esett hozzátarto-
zóját.  
 
Az 1943. január 12-ei csata és azt követő események a 
II. világháború legnagyobb magyar veszteséggel járó 
tragédiája volt. A keleti frontra vezényelt magyar alaku-
latoknak nem volt megfelelő fegyverzetük. Megfelelő 
utánpótlás, felszerelés és élelem hiányában kilátástalan 
küzdelmet folytattak az óriási szovjet-orosz túlerővel 
szemben. Noha a katonák hősiesen harcoltak – a 2. 
magyar hadsereg eleve vereségre volt ítélve. 
A Don-kanyarban az offenzíva hajnalban, a hadinapló 
tanúsága szerint mínusz 42 fokos hidegben indult, 71 
évvel ezelőtt. 
 
A katonák bátran néztek szembe a négy-ötszörös túl-
erőben lévő ellenséggel, a halállal, és emberek maradtak 
a hideg orosz télben és az embertelenségben is. 
 
Az akkor szinte teljesen megsemmisült 2. magyar had-
sereg katonái egyszerre voltak hősök és áldozatok, akik-
nek évtizedekig ugyan nem járt tisztelet, tragikus küz-
delmüket mégsem sikerült elfeledtetni. 
 
Mire a hadjárat 1943 elején véget ért, csupán mintegy 
85 ezren kerültek haza. A hősi halottak és eltűntek pon-
tos számát igazán sose fogjuk megtudni. A halottak és 
sebesültek számát 55 ezerre, a hadifogságba esetteket 
25 ezerre becsülik.  
 
Hercegkúti hősi halottja 21 fő volt a doni áttörésnek. 
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Tisztelt Emlékező Közösség!  
Nemzeti tragédiánkra, hőseinkre emlékezünk most. 
A Don-kanyar nekünk, magyaroknak nemcsak veszteségről 
szól, hanem másról is. A hősök helytállásáról a kilátástalan-
ságban. Kitartásukról a sokszoros túlerővel szemben. Az 
emberekről, akik kitartottak és helytálltak az embertelen 
körülmények között. Emberekről, akik hűségesek voltak a 
küldetésükhöz, az esküjükhöz.  Akik áldozatok, de hős 
áldozatok. Rájuk emlékezünk. Értük imádkozunk a mai 
napon.  Nem feledhetjük el ezt a napot! Ébren kell tartani 
minden magyar ember tudatában, emlékezni és az emléke-
zetből jövőt kovácsolni. 
  

S hogy mit üzen még e tragikus nap a 21. század hajnalán 
élőknek? Hiszen minden történelmi eseménynek megvan a 
maga a tanulsága és üzenete a jövő számára.  A nemzet 
gondjait képtelenség fegyverek erejével megoldani!  De a 
hazát – ha muszáj – fegyverrel kell védeni, igen, ha kell az 
életünk árán is!  
Üzeni, azt is, hogy ne feledkezzünk el arról: minden em-
bernek egyenlő méltósága van!  Minden ember a létében 
hordozza méltóságát. A doni üzenet ez is: tiszteld az em-
ber méltóságát! 
Ez a tragédia arra is figyelmeztet bennünket, hogy küzd-
jünk minden erőszakkal szemben. 
Az értelmetlenül elveszett életeket soha senki nem adhatja 
vissza. 
A Donnál elesett és fogságba esett katonák ott a távolban, 
a nemzetért haltak hősi halált.  
Legyünk azon, hogy ez az emléknap mindig megmaradjon 
figyelmeztető jelként, a béke jeleként 
 
Emlékezünk a jövő végett, a boldog jövő miatt! 
Tisztelegjünk tehát a hősök előtt és kérjük az Urat adjon 
hajlékot lelküknek odafönn! 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
Rák József polgármester” 

 

Az ünnepi beszédet követően Rák József polgármester, 
valamint Naár Ferenc képviselő koszorút helyezett el a 
templom mellett található emlékműnél. A megemlékezés 
Polyák József esperes, Joósz Antal kántor, a ministránsok, 
valamint a hívek közös imádságával zárult.  
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Asztaltenisz verseny az IKSZT-ben 

Január 26.-án ismét amatőr ping-pong versenyt ren-
dezett a Művelődési Ház. A versenyre fiatalok, vala-
mint idősebb asztaltenisz kedvelők egyaránt jelent-
keztek. A megmérettetés a sorsolást követően fél 
11 magasságában vette kezdetét. 13-an álltak az asz-
talokhoz, a játszmák két ping-pong asztalon folytak 
egy időben. A mérkőzések csoportokba rendezve 
zajlottak, csoportonként az első 3 helyezett jutott 
tovább a döntős csoportba, amelyből került ki vé-
gül az első 3 helyezett, akik értékes ajándékcsomag-
ban részesültek.  
 
A verseny sikeres lebonyolításában Stumpf Zoltán 
segített, akinek ezúton is köszönjük munkáját. 
 
A verseny eredménye a következőképp alakult: 

 
 
 
   I. helyezett: Majoros Tamás 
  II. helyezett: Ringer Zoltán 
 III. helyezett: Batta Zoltán 
 

 

 

Ezúton is gratulálunk a győzteseknek, valamint 

mindenkinek köszönjük a részvételt! Reméljük 

mindenki jól érezte magát. 

 

Joósz Antal  és Joósz Csilla 

 

A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE 
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 

 
RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 
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„Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kisfalumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.” 
Kezdődik a talán legismertebb Karácsonyi vers, Ady Endré-
től. 
Tisztelt Hercegkútiak! 
Hercegkút ünneplőbe öltözött. Így kezdhettem a köszöntői-
met immár két alkalommal is itt, és így kezdhetem ma is. 
Ismét ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk 
Karácsonyi fényekkel találkozunk. Fényekkel, de nem csak 
díszvilágítással, hiszen az Adventi koszorúkon ma már meg-
gyújtottuk a negyedik gyertyát is, úgy a templomban, mint 
otthonainkban. 
Lassan véget ér az Advent, a négy hetes Szent idő, a várako-
zás és a reménykedés ideje. 
Töltse el melegség szívünket Karácsony közeledtével, álljunk 
meg legalább egy pillanatra a rohanó világban, és készítsünk 
számvetést az elmúlt évről. Idézzük fel a legszebb pillanato-
kat, hogy ebből meríthessünk erőt az ünnepre és az újév 
napjaira. 
A forralt bor, a sütemények a sült gesztenye illata a közös 
karácsonyfánk, és az utcák ünnepi kivilágítása arra késztet 
minket, hogy egy esztendő multával visszagondoljunk, mi 
minden történt velünk az idén, hol és milyen gyertyalángot 
gyújtottunk, ami most is lobog. 
Szeretném megköszönni minden kedves barátomnak, kollé-
gámnak, minden hercegkútinak, az év során osztogatott 
szívből jövő gyertyaláng-adagokat, és kívánom, hogy a kará-
csonyi ünneppel feltöltődve, gyermeki szívünket új életre 
keltve lobbanjon fel lelkünkben ez a betlehemi láng, és ne 
feledjük, ne sajnáljuk azt szétosztogatni. 
Minél többet adunk, annál nagyobb lesz a fény körülöttünk 
és a világban. 
A Karácsony számomra a szeretet, a család és az összetarto-
zás ünnepe. 
Ma este, mikor nem csak a szűkebb családi körben ünnepe-
lünk, kérem Önöket néhány pillanatra gondolatban a na-
gyobb családunkkal is legyünk együtt. 
Térjünk vissza azokhoz az értékekhez, mint a szeretet, a 
tisztelet, a mások megbecsülése. 
Karácsony közeledtével ne gondoljunk a hétköznapok har-
caira, zajaira, csendesedjünk el legalább erre a kis időre és 
gondoljunk mindazokra, akik legközelebb állnak hozzánk: 
családunkra, szeretteinkre, s azokra is, akik ma már nem 
lehetnek itt velünk. 
Hiszen az ünnepelni tudás hagyományát is ránk bízták elő-
deink, akiknek oly’ sok mindent köszönhet közösségünk, és 
akikről sohasem felejtkezhetünk el, ünnepeinken legfőképp 
nem. És nekünk ezt is át kell tudnunk örökíteni gyerekeink, 
fiataljaink számára, akik, mint mindig, most is itt vannak 
köztünk. 
 

Karácsonyi ünnepség és kántálás 

Kedves Hercegkútiak! 
Most van itt az ideje, hogy megálljunk, és csak a tiszta belső 
hangra figyeljünk. December második felében, az ünnep 
közeledtével kikristályosodik minden, ami fontos, és elho-
mályosul, ami lényegtelen. Rájövünk, hogy nem az új tár-
gyak adják a nagy örömet, hanem a megismételhetetlen él-
mények, többek között az ilyenek, mint a ma este is. 
Amikor végre sikerül lelassítani a rohanó lépteket, 
akkor észrevesszük, hogy mindaz, amiért nap, mint nap 
hajtunk, a kincs, amire hosszú évek óta vadászunk, mind ott 
van körülöttünk, már a mienk. 
Kívánom, hogy az idén Karácsonykor is lassítsunk le egy 
kicsit, legyünk nyitottak a körülöttünk lévő értékek befoga-
dására! 
Fogadjuk szívesen, amit kapunk, és adjunk kétszer annyi 
jóságot, mint amennyit egyébként adnánk! 
Kívánom mindenkinek, hogy amikor szűk családi körben, a 
saját karácsonyfáján is kigyúlnak a fények, legyen körülötte 
mindenki, akit szeret. 
 
És örüljön épp úgy az együttlétnek, az együvé tartozásnak, 
mint ahogy mi most együtt örülünk, miközben a közös ka-
rácsonyfát körülálljuk. 
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békes-
ség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket sze-
retteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az Új 
Esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. 
Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet 
Kívánok mindenkinek!” 
 
Ezekkel az ünnepi gondolatokkal nyitotta meg Rák József 
Polgármester Úr a december 22-ei Sváb Tájház előtti téren, 
megtartott mindenki Karácsonyi Ünnepséget. A készülődés 
már kora délután elkezdődött: a helyi fiatalok lelkesen ké-
szítették a hideg elleni védőitalt, a forralt bort, a helyi kony-
ha dolgozói pedig forró teával, bejglivel, mézes sütemény-
nyel, valamint sült gesztenyével kedveskedtek az érdeklő-
dőknek.  
 
Polgármester Úr megnyitó beszédét követően Borsós Máté, 
Rák Eszter, Frikker László, valamint Naár Andris karácso-
nyi verseit hallhattuk.  Őket követően a Gyöngyszem Né-
met Nemzetiségi  Általános iskola növendékei énekelték el 
a Bűvös éj c. számot.  
 
A műsort a Freundschaft Vegyeskórus, valamint a Klang 
Singkapelle énekkar karácsonyi énekei követték. A kulturális 
blokkot, végül, de nem utolsó sorban, a helyi fiatalok közös 
kántálása zárta, mely során mindenki által ismert karácsonyi 
énekeket adtak elő.  A késő délutáni program további része 
beszélgetéssel, kellemes, családi hangulatban telt. 
 

Ringer Csilla 
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A Nyugdíjas Klub hírei 
2013. év végén, a karácsonyt megelőzően gyűltek össze a 

helyi nyugdíjasok a Művelődési Házban. Találkozásuk 

oka az volt, hogy megbeszéljék az aktuális híreket, törté-

néseket, valamint, hogy közösen ajándékokat készítse-

nek a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Iskola tanulói-

nak, ezzel meglepve őket a közelgő Karácsony alkalmá-

ból.  

A karácsonyi ünnepség az iskolában 11 órakor vette kez-

detét egy közös énekléssel, valamint ezután a kisiskolás-

ok Betlehemes játékkal örvendeztették meg a résztvevő-

ket. Ezt követően került sor a kis meglepetések kiosztá-

sára, melyeket a gyerekek nagy örömmel fogadtak. 
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