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Reinhold Gall belügyminisztert
a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki
Reinhold Gall
belügyminiszter a
badenwürttembergi
tartomány és
Magyarország
kapcsolatának
fejlesztéséért végzett tevékenysége
elismeréseként a
Magyar Érdemrend
Középkeresztje kitűntetésben részesült.

"Az ő szakértői tanácsaira mindig hagyatkozhatnak a magyarok ", hangsúlyozta Czukor József
berlini magyar nagykövet 2014. november 14-ei
ünnepségen a Belügyminisztériumban. „Gall egy
harcias jellem, egy mindenre elszánt barát, aki
minden problémát igyekszik megoldani."
A családja, a szociáldemokrata párt frakcióvezetője,
Claus Schmiedel, a korábbi obersulmi polgármester,
Harry Murso, a jelenlegi obersulmi alpolgármester
Helmut Heuser, néhány helyi tanácsadó és számtalan
képviselő jelenlétében mondott köszönetet a belügyminiszter a magas kitűntetésért.

"Magyarországot a szívügyem” - emelte ki beszédében. Ez nem csak Magyarország és BadenWürttemberg közös történelmének, az 1989-ben lezajlott újraegyesítésben játszott magyar szerepnek, a
magyar tájaknak, a jó ételeknek és italoknak köszönhető, hanem a „csodálatos embereknek” is, akikkel
Magyarországon megismerkedtem.”
Reinhold Gall már 2006 óta Obersulm partnertelepülésének, Hercegkútnak a díszpolgára.

"Hercegkút számomra egy kis haza”, ahová minden
évben ellátogatok és utam során soha nem vagyok
egyedül”
Az, hogy tavaly nyáron egy partnerségi pince épült
Hercegkúton, a csúcsát jelenti a jó tapasztalataimnak.”
Számára a sors külön adománya, hogy belügyminiszterként a német kultúrát kell Magyarországon támogatnia, így munkája összekapcsolja Magyarországgal.
(Innenministerium Baden-Württemberg közleménye
alapján - fordította Nagyné Vinkler Klára)
Gratulálunk Hercegkút
Díszpolgárának!
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Együttműködési megállapodás a
Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Alulírott Rák József, Hercegkút polgármestere
(Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor u. 101.) és
Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem Néprajzi
Tanszékének (DE Néprajzi Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) tanszékvezető egyetemi tanára
és az MTA DE Néprajzi Kutatócsoport (DE Néprajzi Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) vezetője a mai napon az alábbi együttműködési megállapodást kötik:

2014. november 6.-án együttműködési megállapodást írt alá Rák József polgármester, valamint Dr.
Bartha Elek, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Az együttműködési megállapodás értelmében olyan
szakmai gyakorlatokat szerveznek közösen Hercegkúton, amelyek lehetővé teszik a település szellemi
és kulturális örökségének néprajzi gyűjtését, megmentését, feldolgozását, publikálását és méltó megjelenítését.

1. A felek olyan együttműködésre törekszenek,
amely Hercegkút szellemi és kulturális örökségnek
néprajzi felgyűjtését, megmentését, feldolgozását,
publikálását és méltó megjelenítését teszi lehetővé.
2. Ennek értelmében közösen szakmai gyakorlatokat szerveznek a DE Néprajzi Tanszék néprajz szakos hallgatói részére.
3. A kutatócsoport a szakmai gyakorlat vezetését
Lukácsné Marinka Melinda tudományos segédmunkatársra bízza.
4. A tényleges kutatói és hallgatói létszámot és annak költségeit a felmerülő pályázati keretek függvényében, valamint az elvégzendő munka vonatkozásában kívánják a felek meghatározni.
5. A pályázatok sikere érdekében a tanszék, illetve a
kutatócsoport írásos támogató levelet, szakvéleményt küld a pályázatokat beadó Hercegkút Község
Önkormányzata részére.
6. Az együttműködés keretében készült szakdolgozatok, doktori disszertációk publikálását mindkét fél
támogatja.
7. Jelen együttműködés a DE Néprajzi Tanszék, az
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport és a freiburgi
IVDE között 2013.10.04-én létrejött kutatási megállapodásban vállalt feladatoknak kíván eleget tenni.
Hercegkút, 2014. november 6.
Rák József

Dr. Bartha Elek

Hercegkút Község
Önkormányzata

DE Néprajzi Tanszék
az MTA–DE Néprajzi
Kutatócsoport vezetője

polgármester

tanszékvezető egyetemi tanár
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Egykori HVI-vezetők szakmai találkozója Hercegkúton
Balázs János, a Dél-borsodi LEADER Egyesület
munkaszervezet-vezetője (egykori mezőcsáti HVI irodavezető) és Majoros János, Mezőkeresztes polgármestere (egykori mezőkövesdi HVI irodavezető), Csikász
Gáborral, az MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
referensével (egykori tiszaújvárosi HVI vezető) közösen mutatták be az egykor három kistérség összefogásából megalakult Dél-borsodi LEADER Egyesület
(DBLE) kezdeti stratégiáját.

Az észak-magyarországi régió egykori Helyi Vidékfejlesztési Irodáinak vezetői találkoztak informálisan
2014. november 7-én. A rendezvényen a régió 28 kistérségében működő irodájának vezetői is részt vettek.
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei referensének szervezésében 2014.november 7-én
az Észak-magyarországi Régióban található egykori
Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI-k) vezetőinek informális szakmai találkozójára várták az érdeklődőket.
A szakmai műhelymunkának az a hercegkúti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) adott otthont, ahol a NAKVI munkatársai először szervezték
meg az adott térség fejlesztőit összefogó Helyi Aktivációs Műhelynapot (HAM) 2012 augusztusában.
Rák József polgármester köszöntötte a résztvevőket,
majd nyitó beszédében bemutatta a hercegkúti közösségi életet, ismertette IKSZT-jük szerepét, amellyel jó
példákkal szolgált a hallgatóságnak az elmúlt időszak
fejlesztéseinek vonatkozásában is.
A szakmai programon az egykori észak-magyarországi
régió HVI vezetői értékelték a 2007 és 2013 közötti
európai uniós fejlesztési programozási időszakot.
Összevetették az európai uniós fejlesztési ciklusok
kezdetén az adott területekre vonatkozóan megalkotott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákat (HVS) és a
LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) megvalósult fejlesztéseit.
„A 2007-2013-as időszak egy egykori HVI-s szemével” címmel tartott gondolatébresztő előadást Eperjesi Tamás, a NAKVI igazgató-helyettese (az egykori
hatvani HVI irodavezetője). Hogya Orsolya, Nagyrozvágy polgármestere (egykori bodrogközi HVI irodavezető), és Ogár Zoltán, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési
Egyesület
munkaszervezet-vezetője
(egykori sátoraljaújhelyi HVI irodavezető).

A találkozón internetes kapcsolaton keresztül lehetett
jelen a ma már Kanadában élő Nagy Anikó, aki egykor
a hevesi HVI vezetője volt. A 2007-2013 közötti időszak terveiről, eredményeiről, valamint megvalósított
fejlesztéseiről beszélt Lengyelné Bencze Viktória, a
Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezet vezetője, az egykori edelényi HVI irodavezetője. Előadásában a 72 települést tömörítő akciócsoportot mutatta
be.
Szabó Mátyás, a Földművelésügyi Minisztérium (FM)
főosztályvezetője (a ráckevei HVI egykori irodavezetője) az FM térségi agrárprogramjainak kezdeményezését,
majd Csikász Gábor a megyei hálózatos munkát mutatta be.
Ezt követően a résztvevők kerekasztal beszélgetésen
tekintették át - a korábbi időszak fejlesztési tapasztalatai alapján - az előttünk álló, 2014 és 2020 közötti
programozási időszakban megoldásra váró kihívásokat.
A szakmai tapasztalatok összegzésébe bekapcsolódott
Madarász György egykori regionális koordinátor, valamint Bakti Krisztina a hálózatos vidékfejlesztési munka
koordinációjáért felelős egykori minisztériumi osztályvezető, továbbá a különböző hálózatok működésének
tapasztalatait dokumentáló NAKVI munkatársai is.
(NAKVI )
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Nyugdíjas Találkozó Hercegkúton
Idén 2014, november 7.-én rendezte meg az Önkormányzat az Egyházközséggel közösen a már
hagyományosnak mondható nyugdíjas találkozót.
Az időpont megválasztásánál figyelembe vették a
szüreti munka végét, valamint a Halottak Napi
megemlékezést is.
Elsőként Rák József polgármester úr köszöntötte a
szép számmal megjelent ünnepelteket, melyet a
kisiskolások nagy sikert aratott műsora követett. A
gyerekek időseket köszöntő versekkel, énekekkel
készültek, s „A Libapásztorlány lakodalma” című
színdarabot adták elő.
A kulturális műsort színesítette az az operett előadás, amit Szajkó Anita és Cselepák Balázs, a Miskolci Nemzeti Színház művészei adtak elő.
A vendégek a konyha dolgozói által készített, és a
közalkalmazottak, köztisztviselők, képviselők által
felszolgált kitűnő ételek elfogyasztása után kellemes hangulatú estét tölthettek el együtt, zene mellett szórakozva, táncolva.
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A Nyugdíjas Klub hírei
November 7.-én délután a községi nyugdíjas találkozó került megrendezésre a Művelődési Házban, ahol
szép számban vettünk részt. Ezúton is köszönjük az
Önkormányzatnak és az Egyházközség vezetésének
a meghívást, a szép kulturális műsort és a finom va-

csorát. Nagyon jól estek Polgármester úr elismerő és méltató szavai, Esperes úr köszöntője, melyek alapján úgy
érezzük – és nem csak akkor ott – hogy településünkön
törődnek az idősekkel és meg vagyunk becsülve.

Ezen alkalomból kért szót Naár Józsefné is, a
Freunschaft Vegyeskórusban integrálódott Nyugdíjas
Klub vezetője is. Kérte a jelenlévő időseket, hogy az
őszi munkák (szüret, szántás, ásózás, stb.) befejezése
és a halottak-napi megemlékezés utáni időszakban
próbáljuk meg újból pezsgőbbé, mozgalmasabbá tenni a klub életét, jöjjünk össze és beszéljük meg közösen, hogy miket szeretnénk majd csinálni a hosszú
téli napokon.
A felhívásnak eleget téve november 10.-én 12 fő jött
el a Művelődési Házban egy beszélgetésre, és eljött
közénk Polgármester úr is. Kértük, hogy mondja el,
miben tudunk segíteni a közösség életének szervezésében, és mit várnak tőlünk. Mi pedig elmondtuk,
hogy mik a terveink és miben kérjük mi az Önkormányzat támogatását. Mi vállaltuk, hogy a Tájház
kamara és szín részében – jelenleg elég elhagyott állapotban lévő – eszközöket rendbe tesszük, felújítjuk,
és azokat végleges helyére tesszük a színben, az új
csűrben vagy annak falára.
Tavasszal pedig a régi hagyományt felelevenítve letapasztanánk a kamara földjét is. Szeretnénk kirándulásokat is szervezni (pl. Szentkút, Máriapócs, vagy
Kassára a gyönyörűen felújított Szent Erzsébet
Dómban egy magyar nyelvű misén részt venni, stb.).
Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a járműveket
biztosítani fogják.
A legközelebbi jövőben készülünk a gyerekek mikulási ünnepségére, a közös karácsonyi kántálásra, és jó
lenne beüzemelni a nemrég épített kemencét is, ahol
a községi civil szervezetek tagjai együtt lehetnének.
Mindezeken túl bármiben segítünk, ha tudjuk, hogy
miben számítanak ránk.
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Vendégeink nagy érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatást, a hely szele őket is megérintette, mert el is
énekeltek egy számunkra kedves éneket, és elismerésüket fejezték ki a látottakról.
Elmondták, hogy az olaszliszkai templom külső felújítása most van folyamatban, és befejezést követő
felszentelésre már most meghívtak bennünket.
A templomkertben megnéztük az óhazából származó emlékkövet, majd az impozáns iskolaépületet,
melyen ugyanolyan dombormű van, mint őnáluk.
Elsétáltunk az orvosi rendelő és a nyugdíjas klub
mellett, majd a Sváb tájház megtekintése következett. Elöljáróban megtudhatták, hogy ez egy olyan
ritkaságszámba menő épület, ami a sajnálatos tűzeset miatt kétszer került megépítésre és berendezésre.
Az épület belsejét végigjárva a vendégek számára –
főleg az idősebbek részéről – sok ismerős tárgy
akadt (csikómasina, kemence, szentképek, stb.), de
voltak olyanok is, amit csak itt láttak (pl. kelengyés
láda 1900-ból).

És a beszélgetés végén megérkeztek váratlanul a
nemrégen alakult olaszliszkai nyugdíjasok, akik között jó pár ismerőst is üdvözölhettünk. Elmondták,
hogy annyi sok jót halottak, olvastak községünkről,
hogy kíváncsiak lettek mindezekre, és eljöttek hozzánk. Váratlanul ért bennünket a látogatás, de volt
szerencsére üdítőital és kevés sütemény a kínáláshoz, majd mi is bemutatkoztunk és röviden elmondtuk, hogy mi már 10 éve működtetjük a klubunkat,
és szívesen osztjuk meg a tapasztalatokat.
Ezután felkerekedtünk és elindultunk vendégeinkkel
falunézésre. Első utunk természetesen a számunkra
oly kedves és gyönyörű templomunkba vezetett.
Elsőként Joósz Anti gyönyörű orgonamuzsikáját
hallhattuk, majd egy részletes tájékoztatást kaptak a
templom történetéről, az utóbbi 15-20 évben történt felújításokról, restaurálásokról. Szót ejtettünk a
hitéletről, a zarándokutakról, kálváriaépítésről és az
épülő múzeumról, ami a parókia épületében lesz.
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November 24-én újból összejött 8 fő hölgytag a
klub épületében. Elhozták magukkal az éppen aktuális kézimunkájukat (kötés, horgolás) és kicserélték
tapasztalataikat. Egy jót beszélgettek és Katalin nap
viliáján felköszöntötték Hoffmann Jánosnét, és
nem hiányzott a süti sem.
Még egyszer átbeszéltük az elképzeléseinket, elhatároztuk, hogy minden hónap második hétfőjén öszszegyűlünk, és feladat vagy munka függvényében
többször is találkozhatunk.
Bízunk benne, hogy egyre többen fognak csatlakozni ahhoz a maghoz, akik most vállalták, hogy új lendületet adnak a klubéletnek.
(rak józsef nyugdíjas)

Mindenesetre jó volt szemlélni oldalról, ahogy a
vendégek egymásnak mutogatva mondogatták, hogy
neki is volt ilyen is, olyan is, de sajnos a településükön még nincs tájház (van viszont Kossuth Lajosemlékház). Megmutattuk a vendégeknek a közelmúltban épült csűrt is, és elmondtuk az ezzel kapcsolatos terveinket is.
Ezt követően a társaság Naárné Marika és Vinklerné
Marika kíséretével kiment a Gombos-hegyre, ahol
végigjárták a Kálváriát és a kápolna kupolája mellől
gyönyörködhettek a Zempléni hegyek panorámájában. A látogatás végén megköszönték a vendéglátást
és meghívtak bennünket Olaszliszkára.
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Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat üléséről
Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2014. november 17-én megtartott ülésén több
aktuális téma megtárgyalását tűzte napirendjére. Első napirendi pont keretében a Málenkij robotra elhurcoltak
emlékére rendezett szerencsi programon részvétel egyeztetése történt meg. Stumpf Andrásné elnök tájékoztatta
képviselőtársait, hogy a Málenkij robotra elhurcoltak
emlékére rendezett szerencsi programsorozat eseményeinek egyik fontos eleme lesz a térségi Málenkij robot emlékmű felavatása 2014. november 25-én, melynek megépítését a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat is
támogatta. Az esemény második napján, a Gulágkutatók
konferenciáján Hercegkút képviseletére a testület az elnököt hatalmazta fel.
A 2. napirendi pont keretében az elmúlt hónapban Hercegkúton tett látogatásuk kapcsán a XIII. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal megállapodás megkötésére
tett javaslatot az elnök.
Úgy vélte, hogy sikeres lehet az együttműködés, nagyon
érdeklődőek voltak és leginkább az óvodai német nemzetiségi csoport beindításában tud Hercegkút szakmai segítséget nyújtani nekik. A megállapodás szerint a 2014-15.
évre szakmai tapasztalatcserére, anyanyelvhasználattal és hagyományápolással kapcsolatos közös rendezvények szervezésére és lebonyolítására, német nemzetiségi diák- és ifjúsági csoportok cseréjére,
civil egyesületek kölcsönös látogatására tettek javaslatok
az együttműködő felek.
A 3. napirendi pont keretében a Pécsi Német Kör Hercegkútra tervezett látogatását szervezték meg a képviselők.
Stumpf Andrásné elnök felvázolta az előzetes egyeztetés
során elhangzottakat, majd a képviselő-testület úgy határozott, hogy Sárospataki Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen vendégül látják a Pécsi Német Kör
által szervezett 60 fős társaságot. A vendégek Sárospatakon egy német nyelvű szentmisén vettek részt a bazilikában vasárnap este 6 órától, majd ezután Hercegkúton a
világörökségi pincesoron részt venni egy vacsorával egybekötött borkóstolón részvétel volt a program

A program a „dél-dunántúli és észak-magyarországi
német önkormányzatok, képviselőinek találkozója, tapasztalatcseréje, egymás megismerése, kapcsolatépítés,
tárgyi és épített örökségük megtekintése, közös programok tervezése, illetve részvétel közös programon a szerencsi Malenkij robot konferencián és emlékműavatáson” célú BMI pályázat megvalósítása érdekében megkötött együttműködés keretében valósult meg.
A 4. napirendi pont keretében a Sátoraljaújhelyi
Interetnikus Találkozó támogatásáról hozott döntést a
nemzetiségi önkormányzat, mely rendezvényre meghívást kapott a Gyögyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda is hagyományőrző kulturális program előadására.
Az ülésen tájékoztatást hangzott el továbbá arról, hogy
az önkormányzat élt a lehetőséggel és autóbuszos utazást megszervezve 26 fő vett részt a Szekszárdi Német
Színház miskolci előadásán 2014. november 16-án,
melynek keretében egy vidám, zenés német nyelvű előadás, a Beatles a fedélzeten darab került bemutatásra.
A Hercegkúti Német Nemzetiség Önkormányzat képviselő-testületét Rák József polgármester az ülésen tájékoztatta a Hercegkúton felállítandó Málenkij robot emlékmű témájában is. Elmondta, hogy a 2015. január 2.
napjára tervezett alapkőletételkor megáldásra kerülő
emléktábla ügyében döntést kell hozni a közeljövőben.
Örömmel adott hírt arról, hogy Stuttgartban, Reinhold
Gall belügyminiszter úr, a szociáldemokrata párt (SPD)
politikusa a tartomány és Magyarország kapcsolatának
fejlesztéséért végzett tevékenysége elismerésként a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült.

Harkány Német Nemzetiségi Önkormányzatának
elnökeHarkányi vízzel köszönte meg a vendéglátást

Az ülés végén az közmeghallgatás időpontját és a
B-A-Z Megyei Szövetség éves közgyűlésének időpontját egyeztették a képviselő-testület tagjai, majd az elnök
megköszönte mindenkinek az aktív részvételt.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Író-olvasó találkozó
A sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára, és a hercegkúti Művelődési Ház együttműködésének keretében
jött létre 2014. november 19-én Finy Petra írónő, illetve az iskolás és óvodás gyerekek közötti író-olvasó találkozó. Finy Petra a magyar kortárs gyerekirodalom
egyik meghatározó alakja. 1978-ban született. Számos
kiadónál jelentek meg gyerekverses kötetei és meséskönyvei, valamint ifjúsági regénye, felnőtt prózakötete.
2006-ban indult pályája a Histeria grandiflora című verseskötettel. Gyerekkönyvei a kényes témákat helyezik
középpontba, mint például A tesó-ügy, az Ovi-ügy és A
doki-ügy. A Rufusz Rafael-sorozat kötetei pedig humoros és gyógyító mesék rossz evőknek és rossz alvóknak.
Kifogyhatatlan az ötletekből, legyen szó A csodálatos
szemüvegről, Bögreúr meséiről, Gréta garbójáról, a
Lámpalány meséiről, A Fehér Hercegnőről és az Arany
Sárkányról, vagy Maja tizenkét babájáról.
Mesei világát átfűzi a feltétel nélküli elfogadás, a másság
tisztelete, a család, a valahova tartozás fontossága, a
természeti iránti tisztelet, a művészi igény. Sokféle korosztálynak ír, változatos stílusban a humoros, szójátékos szövegektől az egészen lírai, komolymesékig.

Nemcsak gyerekeknek szóló könyveket ír, hanem felnőtteknek is./Madárasszony/ A találkozón bemutatót tartott
a gyerekeknek tréfás verseiből, felolvasott mesekönyveiből
egy-egy rövidebb részletet, majd rajzfilmben feldolgozott
műveiből is láthattunk ízelítőt. A bemutatott könyvek témája, nyelvezete közel áll a gyerekekhez, élvezték, értették
a hallott részleteket. Kellemes órát töltöttünk el együtt az
írónővel, akiről kiderült, hogy nemcsak sikeres író, hanem
tehetséges előadó is. Ízelítőül itt is olvasható egyik versének rövid részlete:
Telehold - vers
Tele van a Hold,
Pihe-puha fénnyel,
Tele van a Hold
Fura televénnyel.
Tele van a Hold
Muris irománnyal,
Tele van a Hold
Fekete homállyal.
Tele van a Hold
Bari-karikákkal,
Tele van a Hold
Pala-ragyogással...
Joósz Antal
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Regionális málenkij robot emlékmű ünnepélyes felavatása
A malenkiji robotra elhurcolt hadifoglyok és kényszermunkások tiszteletére a térség kilenc települési
és két területi német nemzetiségi önkormányzatával
közösen november 25-én regionális málenkij robot
emlékművet avattak Szerencsen a vasútállomással
szemközti téren.
Az ünnepi esemény résztvevőit és a „kis munka”
néhány túlélőjét - közöttük Hercegkútról Koczák
Andrásnét, Vinkler Józsefné és Naár Jánost Árvay Attila, a Szerencs Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke köszöntötte, majd emlékeztetett a hetven esztendővel ezelőtti szomorú és
embertelen eseményekre, a több ezer elhurcoltra.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével és beszédet
mondott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Heinek Ottó.
Az emlékhelyet Gróh Gáspár, a Köztársasági Elnöki
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának
vezetője avatta fel. Az emlékművet megáldotta Darvas László, római katolikus címzetes kanonok, Csomós József református püspök, dr. Orosz Atanáz
görög katolikus püspök-exarcha és dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök.
Ezután a résztvevők az emlékezés virágait helyezték
el a Malenkij robot emlékmű talapzatánál. Településünkről is szép számmal vettek részt a megemlékezésen. Az ünnepség folytatására a szerencsi Rákóczi
-vár színháztermében került sor. Köszöntőt mondott Koncz Ferenc, Szerencs város polgármestere.
Ünnepi beszédet mondott tartott Soltész Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. A 70 évvel ezelőtti eseményekről megemlékezett: Réti Béla Gábor rakamazi túlélő.
A rátkai "Schwarzwald" Hagyományőrző Egyesület
emlékműsora zárta a kegyeletteljes emlékezést.
Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a
két évvel ezelőtt megkötött együttműködési megállapodás alapján 100 eFt pénzbeli adománnyal járult
hozzá az emlékmű felállításához.
Az ünnepségen részt vett Rák József polgármester,
Stumpf Andrásné, a Hercegkúti Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Joószné Naár Erika alelnök
Naár Ferenc képviselő és dr. Stumpf Enikő jegyző.
(drse)
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FELHÍVÁS

2015. január 2-án lesz 70 éve annak, hogy a szovjet hadsereg 0060.
számú hírhedt frontparancsát végrehajtva,a falunkból is elhurcolták
évekig tartó szovjetunióbeli embertelen kényszermunkára a 17-45
éves korosztályba tartozók többségét, összesen 135 polgári személyt.
Közülük tizenöten nem élték túl a megpróbáltatásokat, akik földi útjának végéről a szovjet szervek semmiféle hivatalos értesítést nem
adtak.
Ennek a sokáig elhallgatott, tragikus eseménynek a hercegkúti emlékezetbe való beemelése érdekében egy könyv megjelentetését tervezzük. Ebben emléket kívánunk állítani az elhurcolásban ártatlanul
szenvedetteknek és azoknak a szeretteinknek, akik már nem térhettek haza.
A készülő könyvben szeretnénk bemutatni a „málenkij robot” idején, a Szovjetunióban készült fényképeket, dokumentumokat (pl. hadifogoly igazolvány, orosz nyelvű nyomtatvány stb.), a fogságból írt
leveleket és egyéb tárgyi emlékeket. Ezek gyűjtése megkezdődött, de
úgy gondoljuk, hogy még sok forrásanyag található a családoknál.
Tisztelettel várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik fontosnak tartják, hogy ezeket a relikviákat valamennyien megismerhessük.
Kérjük, hogy telefonon jelezzék felajánlásukat,
nappal a Polgármesterei Hivatalban a 346-101,
az esti órákban Naár Jánosnak a 346-130 számon.
Természetesen csak olyan anyagokat teszünk közzé, amelyhez a felajánló hozzájárul. A kapott forrásokat digitalizálás után néhány napon belül sértetlenül visszaadjuk a tulajdonosának.
Együttműködését és támogatását előre is megköszönjük!
Naár János
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Suli-☼tár
November 6-án a Művelődési Házban rendeztük
meg Márton-napi délutánunkat. Idén iskolánk
külön ünnepelte meg e jeles napot, amelyre meghívtuk az óvodásokat is. A hercegkúti óvodásokon kívül az erdőhorváti óvodások is részt vettek
a programon.
A délután a libakereső versennyel kezdődött az
udvaron, a gyerekek nagy izgalommal láttak hozzá
a papírból készült kis ajándék megkeresésének.
Ezután a nagyterembe mentünk, ahol a 3. és 4.
osztályosok előadásában a Libapásztorlány lakodalma c. mesét tekintettük meg.
A nagysikerű előadás után került sor a meséhez
kapcsolódó, 3 kategóriában (óvodások, 1-2 osztály, 3-4. osztály) meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére.
Ezt követően népi ludas gyerekjátékokat játszottunk, majd pihenésképpen elfogyasztottuk az előző nap megsütött libás sütiket.
Programunk zárásaként megtanultuk a kacsatáncot, melyet jókedvűen táncoltunk mindannyian.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát rendezvényünkön, mert jövőre ismét szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Márton napja immár egy fontos ünnep iskolánk életében. Ezen a napon Szent Márton püspökre emlékezünk.
Szent Márton egy római, pogány katonacsaládban
született Pannóniában, a mai Szombathely környékén
316 körül. Márton folytatta a családi tradíciókat és 15
évesen apja kívánságára a légió katonája lett. 18 éves
korában megkeresztelkedett és otthagyta a sereget. A
sereg elhagyása után remeteként élt, majd 375-ben
Franciaországban kolostort alapított.
A város korábban püspökének választotta, a Mártonnapi libafogyasztás és a szent élete pedig ezen a ponton kapcsolódik össze: a szerény Márton a legenda
szerint a libák közé bújt el, hogy elkerülje püspökké
választását, azonban a madarak gágogásukkal elárulták rejtekhelyét, így "kénytelen volt" a püspökséget
elvállalni. Úgy tudni, hogy jótékony püspök volt, a
szegények és elesettek gyámolítója. Időszámításunk
után 397-ben hunyt el.
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A versenyzők az eddigi évekhez hasonlóan egy kötelező és egy szabadon választott népdalt adtak elő a
szakmai zsűri és a zenekedvelő közönség előtt. Nehéz volt a zsűri feladata, hiszen a tanulók nagyon jól
felkészülve, énekhangjukat és tudásukat megmutatva nyújtottak szép élményeket a hallgatóságnak. Kis
iskolánk tanulóira is nagyon büszkék lehetünk, hiszen szorgalmas és kitartó munkájuk eredményeképpen jól szerepeltek a versenyen, méltóképpen
képviselték osztályukat és iskolánkat. A következő
eredmények születtek:
Kategóriájában: I. helyezett: Szabó Anna Sára
II. helyezett: Gál Emília
2014. november 20-án rendezte meg Sárospatakon
A Művelődés Háza és Könyvtára Zenei-részlege a
Regionális Népdaléneklési versenyt az általános
iskola alsó tagozatos tanulói számára A versenyt
idén már 7. alkalommal hirdették meg a sárospataki
és a környékbeli iskolák számára. Ezen az éven a
népdaléneklési versenyt egy zenéhez kapcsolódó
híresség nevéhez kötötték, dr. Barsi Ernőhöz, akinek munkássága Sárospatakhoz is kötődött, ugyanis
a Bodrogköz népdalkincsét kutatta és a sárospataki
diákdalok gyűjtésében is komoly munkát végzett.
Dr. Barsi Ernő magyar néprajzkutató, zenepedagógus, zenetörténész, hegedűművész, főiskolai tanár
volt. Komoly szerepe volt a néprajz népszerűsítésében. Etnográfusi és pedagógusi munkájának eredménye, hogy Győr-Sopron megyében több mint 50
intézményben indult meg a néprajz oktatása. A tanítás mellett több szakmai könyvet és több száz újság
cikket publikált. Több mint ötezer előadást tartott.
A versenyre iskolánk zeneszerető és szép hangú tanulóival jelentkeztünk, akik nem kevés munkát belefektetve és sokszor szabadidőjüket feláldozva készültek a megmérettetésre. A következő tanulók
képviselték iskolánkat:
1. osztály: Boós Dominik
Szabó Anna Sára
2. osztály: Gál Emília
Hünlich Lotte
3. osztály: Gacs Gergely
Jaskó Emőke

A helyezettek oklevéllel és ajándékkönyvvel, a többi
tanuló emléklappal és egy kis édességgel, valamint
sok tapasztalattal és kedves élményekkel tért haza.
Örültünk a lehetőségnek, ahol iskolánk is megmutathatta, hogy milyen kincsekkel rendelkezik és tudásunkat további hasznos ötletekkel, népdaléneklési
technikákkal gyarapíthattuk.
tanítók
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Hercegkúti óvodások Márton napi lampionos felvonulása
A mi óvodánk is őrzi és a élteti ezt a hagyományt. A
szülők segítségével elkészített lámpásokkal, Márton
–napi dalokat énekelve mentünk végig az utcán. Menet közben a gyerekeket többen is megkínálták mindenféle édességekkel. A hagyományok megtartása,
éltetése valamennyiünk számára fontos jelentőséggel
bír, hiszen ez az örömteli élményt nyújtó este emléke mindannyiunkban megmarad.
óvónők

Szent Márton 316-ban született Sabariában, a mai
Szombathely területén egy római tribunus fiaként.
Apját követve először belépett a hadseregbe.
A legenda szerint a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének
felét egy fázó koldusnak. Aznap éjszaka álmában
megjelent Jézus koldus alakjában. Innentől kezdve
fordulat állt be Márton életében: Isten szolgálatába
állt. Jóságáról már élete során is legendák keringtek.
Amikor őt az emberek püspöknek akarták megválasztani, akkor búvó helyet keresett magának a ludak
óljában. A libák azonban gágogásukkal, szárnyuk
verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulták Márton
rejtekhelyét. 371-ben püspökké szentelték. 397-ben
halt meg in Candens-ben, Franciaországban.
Lampionos (lámpás ) felvonulás a 19. század elején
került bevezetésre, egyházi rendeletre . A fény a jó
cselekedetet jelképezi és ez fontos, hogy mindenkihez eljusson.
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Témanap az óvodában - A mesék csodálatos világa
Óvodánk pedagógiai programja nagy hangsúlyt fektet
a német és magyar népi hagyományok ápolására, átadására. Az óvodás gyermekek életkorának legmegfelelőbb irodalmi műfaja a mese és a vers, ezért is tartjuk fontosnak, hogy ezek jelen legyenek a mindennapjainkban. A mesék dramatizálása lehetőséget teremt a közös élmény megszerzésére, amelyet minden
héten változatos módon biztosítunk a gyerekek számára.
A „Legyen álmod kerekerdő”- A Művelődés Háza és
Könyvtára részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában Sárospatakon és térségében című pályázat keretében lehetőségünk volt előadók közreműködésével feldolgozni egy ismert magyar népmesét,
amelynek címe: Az állatok nyelvén tudó juhász.
A délelőtt Jászter Beáta magával ragadó, élményszerű
mesemondásával kezdődött, amit Novák Zoltán zenei betétdalai tettek még színesebbé, hangulatosabbá.
A vállalkozó kedvű gyerekek a mese egy részletének
eljátszására, rövid dramatizálásra a meseszereplők
„bőrébe” bújhattak.

Az előadók ezt követően új, tréfás dalokkal is kedveskedtek interaktív formában a gyerekek nagy
örömére.
A délutáni pihenő és uzsonna után a helyi Művelődési Házban folytatódott a vidám nap: Borsósné
Fischinger Henrietta a mese tartalmához igazodva
táncoltatta, mulattatta a gyerekeket.
A táncház témája és vidámsága is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a napot kerek egésszé, élményszerűvé varázsoljuk a gyerekek számára.
Óvónők
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Sporthírek
2014/2015 –ös Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon
8. forduló
2014.10.26. (Vasárnap) 13.30
Hercegkút – Kovácsvágás 2:5
IFI 2:2
Bordás Cs, Hoffmann L, Szabó G, Kiss G, Kiss A (Tóth Á), Tóth D, Szemán P (Csomós M),
Krenyitzky J, Cziczó K, Pandák T, Egyed A
Gólszerző: Csomós M (2)
9. forduló
2014.11.02. (Vasárnap)
13.00
Bodrogolaszi – Hercegkút 4:3
IFI 2:2
Bordás Cs, Orosz I, Kiss A, Tóth D, Tóth Á, Szabó G, Csomós M, Bányai G,
Szemán P (Egyed A), Kiss G, Pandák T
Gólszerzők: Tóth D, Kiss A, Csomós M
10. forduló
2014.11.09. (Vasárnap) 13.00
Hercegkút – Erdőhorváti 0:5
IFI
0:6
Bordás Cs, Kiss A, Tóth Á, Tóth D, Csomós M, Hoffmann L, Kiss G, Egyed A (Szemán P), Pandák T, Orosz I, Szabó G
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