HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2015. JÚLIUS HÓ, 16. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

ÁRA: 200,- FT

Elbúcsúzott híveitől Polyák József esperes-plébános
Ezért hát ezen a vasárnapon a hercegkúti templomban, mint az egyházközség plébánosa az utolsó ünnepi
szentmisét mutatom be.”
A Polyák József atya által hercegkúti plébánosként
utoljára bemutatott vasárnapi szentmise ünnepélyesebbé tételéhez a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület
egyházi énekei, a gyermekek köszönő szavai, az Egyházközség képviselő-testülete nevében Matisz Gyula
által és Kerchner Istvánné, a Rózsafűzér Társulat vezetője által elmondott beszéd is hozzájárult. Az egyházközség hívei nevében így búcsúzott a gondnok:
Kápolnaszentelés 2008

2015. július 26-án vasárnap Hercegkút fogadott ünnepén, Szent Anna napján emlékezetes szentmisére hívta a harangszó a hercegkúti híveket. Ezen a napon
búcsúzott el a Hercegkúti Római Katolikus Egyházközségtől szeretett lelkipásztora, Polyák József esperes plébános 21 év szolgálat után.
A szentmise elején esperes úr felelevenítette a 21 évvel ezelőtti Hercegkútra helyezéséről rendelkező főpásztori levélben foglaltakat, majd ismertette az Egri
Főegyházmegye érsekének, dr. Ternyák Csabának a
2015. augusztus 1. naptól hatályba lépő áthelyezésről
szóló utasítást, aminek tartalmát a hívek az elmúlt
hetekben már megsejtették, majd ha nehezen is, de
tudomásul vették.
„A mai évközi 17. vasárnapi szentmise úgy gondolom
kiemelkedik a többi közül. Egyrészt azért, mert a
szentmise az egyházközség egyik legnagyobb fogadalmi ünnepére esik. Szent Annát, a Boldogságos Szűz
Mária édesanyját és ezáltal Krisztus Urunk nagymamáját is ünnepeljük.
Másrészt azért, mert a szentmise elején két megsárgult
levelet tartok a kezemben. Az egyik az idő múlása
miatt sárgult meg. Csak egy mondatát idézem: Seregély István érsek úrtól kaptam 21 évvel ezelőtt.
A másik levél is, amely vatikáni színű, sárga színű, de
ezt a színt a papír a nyomtatáskor kapta. Ennek a lényegét is felolvasom. Ezt már Seregély érsek úr utóda,
Ternyák érsek úr írta alá.

Főtisztelendő Esperes Úr!
Történelmi mértékkel mérve 21 év egy pillanat, de egy
ember életében 21 éve hosszú idő: ennyi múlt el fölöttünk azóta, hogy esperes úr a hirtelen elárvult egyházközségünkben a plébánosi szolgálatot elvállalta és ellátja. Mi szeretettel befogadtuk, s igyekeztünk segíteni
és támogatni hivatásában.
Egyházközségünk és településünk megbecsüléssel és
tisztelettel övezett plébánosát 1978-ban Egerben szentelték pappá. Ezt követően több helyen is szolgált, így
életének főbb állomásai: 1978-80 Monokon káplán,
1980-82 Ricsén lelkész, 1982-től Kenézlőn és 1994-től
egészen mostanáig Hercegkúton is plébános.
Az egyházközség 27. lelki vezetőjeként 1994-ben embert próbáló feladatot vállalt. A plébániák közötti távolság áthidalása, az ezzel járó időszükséglet kigazdálkodása, a megnövekedett feladatok és gondok, mindmind többletterhelést eredményeztek és napi szintű
szervezést igényeltek. A plébániák közötti utazásra
fordított kilométereket összeadva és az eredményt
értékelve elmondhatjuk, hogy kb. ötször kerülhette
volna meg a Földet az eltelt évek alatt.
Itt a falunkban a 21 év alatt sok új élet született, egy
nemzedék felnőtt és sokszor kellett búcsúznunk szeretteinktől.
Sokunk életének vált fontos részévé a hitélet gyakorlása során, örömteli vagy éppen szomorú családi események kapcsán, lelki támaszt nyújtva a hozzá fordulóknak.
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Megköszönöm mindnyájunk nevében a sok jót, amit
a személyén keresztül Istentől kaphattunk. Köszönjük, hogy hivatásán keresztül velünk és értünk is dolgozott.
Az egyházközségi képviselő testület tagjai köszönik a
Jóistennek a sok szép, eredményes együttmunkálkodással töltött éveket. Köszönjük Esperes Úrnak az
önzetlen segítőkészségét, közvetlenségét, a pozitív
hozzáállását a feladatok megoldása során.
Kívánjuk, hogy maradjon továbbra is derűs és őrizze
meg szellemességét.
Érsek úr döntése nyomán a feladat Esperes úr számára itt Hercegkúton megszűnt, de szeretettel látjuk, ha
eljön néha hozzánk, s talán zaklatjuk is majd, ha
problémánk adódik.
Használja ki az időt, amit még az Úr ad, a szolgálat
feladatainak ellátása mellett pihenjen is.
Kérjük életére Isten áldását - minden jót és szépet - a
Szűzanya oltalma alatt - és védőszentje, Szent József
közbenjárását!
Isten vezesse további szolgálatában és adjon hozzá az
erőt, egészséget!
Egyházközségünk tagjai nevében szeretettel adom át
emlékül e szerény ajándékot, ezzel is megköszönve
áldozatos munkáját, jelezve, hogy Hercegkút hálás.
Kérjük, hogy őrizzen meg bennünket jó emlékezetében, ígérjük mi is hálával gondolunk mindig Esperes
úrra.
Esperes úr búcsúztatására a Freundschaft
Vegyeskórus erre az alkalomra egy szép ősi búcsúdalt
tanul meg, melyet mindenki mély átérzéssel énekelt:
Az Úr vezessen végig az úton,
szerteszét ha sodor is a sors,
Mert ha Őbenne bízva bízunk,
nagy örömben majd találkozunk.
És míg újra látjuk egymást,
Szent kezében őrizzen meg Ő!
És míg újra látjuk egymást,
Szent kezében őrizzen meg Ő!
Letér az útról a gyarló ember,
ám lelkében Jézus hangja súg,
Kövesd e hangot, azt mondja néked:
„Én vagyok az élet és az út!”
Meglásd, újra látjuk egymást,
Szent kezében őrizzen meg Ő!
Meglásd, újra látjuk egymást,
Szent kezében őrizzen meg Ő!

(Ősi ír áldás)

Polyák József esperes-plébános ezekkel a szavakkal
köszönt el az egyházközség híveitől:
„A sok szép köszönő szó után néhány köszönő szóval
szeretnék válaszolni a kedves testvéreknek.
Mindenekelőtt megköszönöm a Gondviselő Istennek,
hogy 21 évet, nem kevés időt töltöttem el itt ebben az
egyházközségben, 21 éven keresztül végeztem a rám
bízott lelkipásztori munkámat. Ehhez természetesen a
jó Isten után evilági segítőtársakra is szükség volt.
Szükség volt Képviselő-testületre, annak tisztségviselőire, világi elnökre, gondnokra, pénztárosra, jegyzőre
Megköszönöm a mindenkori képviselőtestület vezetőinek és tagjainak a munkáját. Az utóbbi évek és a mostani egyházközségi testületi vezetőknek és tagoknak
megköszönöm, hogy megbirkóztak a kor kihívásaival,
éltek a kor lehetőségeivel és a legjobb tudásuk szerint
dolgoztak Isten dicsőségére és dolgoztak az ő itt vándorló egyházáért.
Ezt bizonyítja a templomunk teljes körű külső-belső
művészi módon történt felújítása, a plébánia épület
felújítási munkálatai és a Gombos-hegyi Kálvária,
amely büszkesége lesz az előttünk álló évszázadok itt
élő híveinek is. Természetesen köszönjük az itt élők,
az innen elszármazottak és áldozatos lelkű jótevőinek
adományait.

3
Köszönetet mondok az én személyes segítőtársaimnak, a Harangozónknak, a Kántor úrnak és a hitoktatónknak a lelkiismeretes, hosszú éveken át tartó munkáját, amelyhez kérem számukra a jó Isten testi-lelki
erejét és kegyelmét.
Ugyanakkor imádságos szeretettel emlékezem meg az
elmúlt 21 év folyamán elhunyt egyházközségi világi
elnökről, gondnokról, kántorról, harangozóról. Az
Úristen az örökkévalóságban jutalmazza meg az ezen
a földön végzett szolgálatukat.
Megköszönöm, hogy a 21 év folyamán együtt tudtam
dolgozni az Önkormányzat vezetőivel és tagjaival. A
kölcsönös, egymás iránti segítő jó szándék kísérje továbbra is a község és egyházközség előremenetelét,
hiszen annyit hangsúlyoztuk, a kettőt is nem lehet
valójában szétválasztani.

Zarándoklat Louredes-ben - 2005.

Köszönöm a karnagy úrnak, az énekkarnak, hogy
annyi szentmisét közreműködésükkel ünnepélyesebbé
tették. Így történt ez a mai vasárnapon is.
Magamról csak annyit, és ezzel be is fejezném mondanivalómat. Szent Lukács evangéliumában mondja
az Úr: „A szolga ha megcselekszi mindazt, amit parancsol neki az Ura, semmi különöset nem tesz, csak
kötelességét teljesíti. Isten segítségével én is erre törekedtem az elmúlt 21 év folyamán.
Egy utolsó kéréssel fordulnék még az egyházközség
híveihez. Az Érsek atya által kinevezett utódomat, az
egyházközség új lelkipásztorát, Mészáros Ferenc plébános urat fogadják szeretettel.
Isten áldását kérem mindnyájatokra!”
Polyák József esperes-plébános

Prágai kisjézus templomában

Személyi és szervezeti változások az
Egri Főegyházmegyében:
Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti
változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében
2015. augusztus 1-jei hatállyal .
Polyák József plébános Hercegkút plébánia lelkipásztori
ellátása alól felmentést kap, továbbra is ellátja Kenézlő
és Zalkod plébániákat.
Mészáros Ferenc plébániai kormányzó Kenderesről
Hercegkútra kap plébánosi kinevezést.
( egyházmegye sajtószolgálata)
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
2015. július 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
2015. július 14-én megtartott rendkívüli ülésén Hercegkút
Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hercegkút községi belterületi sétányok építési munkái, valamint
kerékpáros pihenős és tároló építése az ÉMOP-2.1.1/F14-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében kivitelező kiválasztásáról döntött. Az előterjesztésben elhangzott, hogy az előző az előző ülésen hozott
döntésnek megfelelően kiírásra került a közbeszerzési
eljárás az ÉMOP projekt keretében.
Elhangzott, hogy a Szechenyi Programiroda által a közbeszerzés lebonyolításával megbízott ÉSZ-Ker Kft előkészítette az eljárás lezárásához szükséges dokumentumokat,
rendelkezésre áll a Bírálóbizottság jegyzőkönyve, mely
szerint
Az 1. rész és 2. rész vonatkozásában a Rex-Bau Kft ajánlattevő nyertes ajánlattevőként történő kihirdetése javasolt, mivel, az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont szerint (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
A képviselő-testület egyetértett a Bíráló bizottság javaslatával és a következő határozatokat hozta:
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének
36 /2015. (VII.14.) határozata: Az ÉMOP-2.1.1/F-142014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Hercegkút községi belterületi sétányok építési
munkái, valamint kerékpáros pihenő és tároló építése”
beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.A „Hercegkút községi belterületi sétányok építési munkái, valamint kerékpáros pihenő és tároló építése” tárgyú
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.Rex-Bau Építőipari Tervező Kivitelező és Bonyolító
Kft 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a 3. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3.BODKŐ Kft 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u 4. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4. SKY-FORRÁS Kft 3980 Sátoraljaújhely, Némahegy
hrsz 11030/20 ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület a Bíráló bizottság jegyzőkönyve alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlat bírálati szempont alapján, nyertes ajánlattevőként az Rex-Bau
Építőipari Tervező Kivitelező és Bonyolító Kft (3980
Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a) ajánlattevőt hirdeti ki.

Az ellenszolgáltatás összege
1. rész: Sétányépítés 30.666.075 Forint + Áfa
2. rész: Kerékpáros pihenő és tároló építése 1.879.901
Forint + Áfa
A Képviselő-testület felhatalmazza Rák József polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést megkösse.
A 2./ Napirendi pont keretében az ÉMOP-2.1.1/F142014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében eszközbeszerzésekre ajánlatkérésekről hozott
döntés a képviselő-testület. Az előterjesztésben elhangzott, hogy a projekt részét képezi 7,3 mFt értékű eszközbeszerzés. Erre vonatkozóan is elő lett készítve az ajánlatok megkérése, mivel minden beszerzéshez 3 árajánlat
szükséges. A képviselő-testület az alábbi eszközök beszerzésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről döntött:
Kerékpár tároló (utcabútor), Kerékpár beálló-pihenő hely
Kerékpárok + könyökvédő, térdvédő, WIFI bekötése 4
ponton, GPS alapú túranavigátor , Túratérkép készítése.
2015. július 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
A következő rendkívüli képviselő-testületi ülésen Hercegkút Önkormányzat ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 jelű projektjének részét képező Tokaj-Hegyalja Könyv - szerzői
díj szöveg és fotó elkészítésére történő ajánlatkérésről
döntött a képviselő-testület és a következő döntést hozta:
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tokaj-Hegyalja
Könyv - szerzői díj szöveg és fotó elkészítése az ÉMOP2.1.1/F-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai
attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az alábbi ajánlattevőket hívja fel ajánlattételre 2015.08.05. határidőre e határozat mellékletét képező
ajánlattételi szempontok alapján : Táltos Reklám Kft,
MAM Stúdió Bt., - Itthon Van Otthon Kft.,
Ezen az ülésen tájékoztatta Rák József polgármester a
képviselő-testületet arról, hogy Hercegút Önkormányzatának a helyi sajátosságokra épülő pince és borfeldolgozó
start mintaprogram beruházási feladatait rövid időn belül
el kell végezni. A képviselő-testület határozatot hozott
arról, hogy a volt szövetkezeti pince villanyszerelési munkálatait tartalmazó start mintaprogram beruházási kiadásaira rendelkezésre álló 10.518.549,-Ft forrás terhére az
alábbi vállalkozásokkal köt szerződést
- Ricseron Kft (Ricse) – egyéb projektben felmerülő szakipari munkák elvégzésére árajánlat szerint
-Vár – Ker Kft (Hercegkút) – kis- és nagyértékű árgyi eszközök beszerzése árajánlat szerint.
(fotó jobbra)
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2015. július 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület az előző ülésen ajánlatkérésről hozott
döntésnek megfelelően a következő rendkívüli ülésén az
ajánlattevő kiválasztását tűzte napirendjére. A képviselőtestület úgy határozott, hogy a ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001
azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Tokaj-Hegyalja Könyv - „szerzői díj szöveg és fotó elkészítésére” az Itthon van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft –
vel (2063 Óbarok, Vázsony puszta 11.) köt megbízási
szerződést 6.930.000,-Ft + áfa, mindösszesen 8.801.100,Ft vállalási díj ellenében.

Gasztro biciklitúra
Sárospatakról—sváb szalonnával

E tárgykörhöz kapcsolódott a következő döntés is, mely
alapján Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestülete az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 azonosító számú
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Tokaj-Hegyalja
Könyv - nyomdai előkészítési munkálataira (kiadvány
arculattervezés, szerkesztés, tördelés, fotógondozás, témamenedzselés, programkoordináció, korrektúra) közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. alapján történő közbeszerzési eljárást lefolytatásáról hozott határozatot. A képviselő-testület a következő ajánlattevőket hívta fel ajánlattételre: Táltos Reklám Kft., MAM Stúdió Bt, Itthon Van
Otthon Kft.,
A képviselő-testület az Ajánlattételi felhívást és Ajánlattételi dokumentációt az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyta és a közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.
dr. Stumpf Enikő jegyző

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg 2015. július 3-5.
között az Árpád Vezér Diáksport Egyesület azt az egyedülálló
országos szabadidősport rendezvényt, melynek célja a kerékpáros
turizmus és a magyar gasztronómiai tradíciók megismertetésének
ötvözése, valamint Magyarország tájainak, első körben Zemplén
és Abaúj kivételes adottságainak bemutatása volt.
Sárospatakról indulva minden érintett településen a helyi kistermelők, kisgazdaságok várták a bringásokat sajttal, mézzel,
lekvárral és egyéb kóstolókkal. Ugyan a túra Hercegkútat közvetlenül nem érintette, de a szervezők kérésére az indító falatok
között volt a sváb szalonna is, így a falatkákkal erőt gyűjtöttek
a résztvevők az előttük álló kilométerekhez.
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Zenemplén 2015
Este 7-től debreceni barátaink, a Cube vette át az
uralmat a deszkák fölött és hozta a tőlük jól megszokott hangulatot, hihetetlenül fogós és fülbemászó dalaikkal.
Az Alföld erőit követően a helyi erők kerültek előtérbe. 8 órától a szervezőbrigád tagjait felvonultató,
hercegkúti illetőségű Boris & The Bacons igyekezett
még jobban felpörgetni az estét. A közönség reakciói és szeretete egészen elképesztő volt, melyet ezúton is köszönünk nekik.

Az idén immár tizedik – és ebben a formájában vélhetően az utolsó – alkalommal került megrendezésre
Hercegkúton, a megélt korból kiindulva hagyománynak számító Zenemplén Fesztivál. A három napos
programsorozat helyszínét ezúttal is a jól megszokott
sportpálya adta, mely az egy évtized alatt összenőtt a
fesztivál történetével.
Az első, csütörtöki nap (július 2.) a bemelegítés jegyében zajlott. Zenekarok ekkor még nem vették
birtokba a színpadot, ám két DJ annál inkább. Név
szerint DJ Luigi és DJ Levosz szolgáltatta a talpalávalót. Mindketten jól ismert arcai a rendezvénynek
és ezúttal sem okoztak csalódást. Egy rendkívül hangulatos estével fordultunk rá, a fesztivál következő
két napjára.
A péntek (július 3.) már a zenekaroké volt. Délután 4
-kor indult el a zenefolyam, melyet a Sárospatakról
érkező egészen friss, ám annál lelkesebb formáció a
„pataki Frusciante” és a „Padavanok” nyitott meg.
Akusztikus műsoruk rendkívül üdítően hatott a délutáni forróságban.
Ezt követően a hagyományosabb vizek felé eveztünk
két fellépő révén is. A sátoraljaújhelyi székhelyű
BNV, valamint az évek óta visszatérő balmazújvárosi Wishing Well műsora a rock és a blues hőskorát
ölelte fel. Mindezt kifogástalan minőségben és hangulatban, ahogy ezt vártuk is tőlük.

A 2013-as fesztivál óta beúszott a rendezvény életébe a nemzetközi vonal is, melyre igazán büszkék
lehetünk, már csak a fesztivál méreteiből kiindulva
is. A 3 évvel ezelőtti fellépésük után ismét visszatértek német barátaink, a OneInchMan. Rendkívül feszes, profi műsort hoztak a fiúk. Ezen kívül pedig
tulajdonképpen egy teljes delegációt, akik remekül
érezték magukat az egész rendezvényen. A zenekar
más különlegességgel is szolgált. A helyszín, illetve
a fesztivál ihletésére összehoztak egy teljesen új,
külön nekünk íródott dalt, Pálinka Island címmel.
A közönség rögtön ráérzett a refrénre és kitartóan
skandálta azt: „Pálinka, sör, bor!”.
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A Trinity zenekar még egészen frissnek számít a
környék zenei palettáján. Még egy éve sem tolják
együtt a magyar punk rock velejét feldolgozó formációjukban. Ettől függetlenül egy kifejezetten
hangulatos, igazi fesztiválkoncertet hallhattunk tőlük. A srácok igazán kitettek magukért és felpörgették a hangulatot.
Ezt követően valamivel nyugodtabb vizekre evezhettünk. A SmallTrack instrumentális műsora remekül szolgált némi pihenésre és elégedett bólogatásokra a zene minőségét hallva. Kifejezetten profi
műsorral rukkoltak elő.
Nemkülönben az EZ zenekar sem, akik egészen
különleges akusztikus/hibrid zenéjükkel olyan színfoltját adták a fesztiválnak, mely ritkán hallható.

A Chrome RT zenekart senkinek sem kell bemutatni.
Egyre népesebb rajongótáborral bírnak, folyamatosan
járják az országot, ám Hercegkúthoz és a fesztiválhoz
mégis különleges kötelék fűzi őket. A kezdetektől
részei a rendezvénynek és évről évre remek műsorral
örvendeztették meg a nagyérdeműt. Ezúttal egy igazi
„fesztiválidőpont” jutott nekik. Este 10től kezdték
tolni a rock n’ rollt és egy maratoni hosszúságú,
majdnem 30 nótás koncertet vezettek elő.
A koncerteket követően pedig ismét DJ Luigi vette
kezébe a mikrofont és keverőpultot, hogy egy önfeledt mulatsággal zárjuk a pénteki napot.
A szombatot egy órával korábban kezdtük meg, így a
Power Feedback zenekar még rekkenő hőségben adta
koncertjét. A közönség is inkább az árnyékba húzódva figyelte műsorukat, ám garantáltan volt mire figyelni/fülelni. A srácok egészen elképesztő tudással
és szenvedéllyel bírnak. Progresszív témákra épülő
műsoruk megérdemelten gyűjtötte be a leesett állak
tömkelegét. Tulajdonképpen a diaszpóra képviseletében érkezett hozzánk immáron második alkalommal,
a Felvidékről érkező Kilowatt . Meglepően húzós és
súlyos műsorukkal begyűjtötték a fesztivál népének
elismerő tapsait.
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A következő két óra ismét két olyan brigáddal folytatódott, akik szerves részeit képezik a fesztivál történetének. Elsőként a méltán híres Hurkatöltő szállta
meg a színpadot. Nótáik szövegeit már mindenki kívülről fújja, koncertjük mindig önfeledt mulatozásba
csap át. Nem volt ez másképp most sem. A koncert
vége felé lezajlott „össznépi Kálmánozás” pedig már
hagyomány. Amellett pedig szintén ne menjünk el
szó nélkül, hogy „hurkáék” az egyetlen olyan zenekar,
mely mind a 10 fesztiválon részt vett fellépőként (is).
Szép teljesítmény.
Az idei fesztivál egyik legkiemelkedőbb eseménye a
balmazújvárosi Karantén koncertje volt. A srácok szintén gyakorlatilag a kezdetektől fogva a rendezvény
biztos pontjai, mindamellett, hogy baráti kapcsolat is
fűzi őket a szervezőkhöz. A zenekar 3 éve adta utolsó koncertjét és sokak bánatára a feloszlás mellett
döntött. Ezért is volt óriási jelentősége a koncertjüknek, mely kizárólag a fesztivál kedvéért valósult meg.
Nagy köszönet nekik már ezért is, a műsorért pedig
tisztelet.
A fesztivál egyik legösszerakottabb, legsúlyosabb buliját adták. Láthatóan legalább annyira élvezték, mint
a közönség, így remekül működött minden.

Őket pedig nem más, mint a szombati nap és a
fesztivál fő fellépője, Ganxsta Zolee és a Kartel követte. Azt hiszem senkinek sem kell bemutatni a magyar gengszterrap atyját. Garantált minőség és irgalmatlanul őszinte szövegek. Zana Zoli a zenekarát is hozta magával, így egy gazdag és erős hangzású alappal egészültek ki a jól ismert szövegek. A
program sem hagyott maga után kívánnivalót. Sorjáztak a slágerek, a jól ismert dallamok és rigmusok. Méltó zárása volt ez a koncerteknek.
Ám a szombati nap sem telhetett el DJ Luigi nélkül, aki ezúttal is kitett magáért. Vasárnap már a
felkelő nap első sugaraira csendült fel a „New
York, New York” mely a 10 éves fesztivál záróakkordját jelentette.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden fellépőnek, segítőnek, támogatónak és résztvevőnek,
hogy hozzájárultak a fesztivál létrejöttéhez. Csodálatos 10 év volt, mely nélkületek nem jöhetett volna létre. Ez a történet most ebben a formában lezárul. Az, hogy mi lesz legközelebb még a jövő
zenéje. Ötletek és tervek vannak, meglátjuk mi valósul meg belőle. De ahogy több cimboránk is
mondta: „Ha lesz fesztivál, ha nem, július elején mi
itt leszünk. Akár egy szál gitárral a tűz körül.”
Így legyen!
Markovics Ádám
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OBERSULMI TÁBOROZÁS
Idén nyáron ismét lehetősége nyílik 12 hercegkúti
diáknak és 2 kísérőnek Obersulmban táborozni a
hagyományos diákcsere program keretében.
Az utazást - amit a fiatalok mindig nagy izgalommal várnak - több programegyeztetés, megbeszélés
előzte meg. A 2015. augusztus 3-10. közötti
Jugendbegegnung im Obersulm programhoz jó
utat és kellemes időtöltést kívánunk!
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Őseink nyomán - a sárospataki német nemzetiség útja
Németországban jártunk. Utazásunk célja az volt,
hogy megismerjük azoknak az elődeinknek a Németországi szülőföldjét, akik az 1750-es évektől
kezdve úgy döntöttek máshol folytatják életüket,
máshol keresnek új hazát. Ezt az új hazát jellemzően Hercegkúton (Trautsondorf) és később pedig
Sárospatak Józseffalva városrészén találták meg.
És ha már Sárospatakról Németországba mentünk,
nem tehettük meg, hogy ne keressük fel a Sárospatakon született Árpád-házi Szent Erzsébet életének
legfontosabb helyszíneit, aki őseinkkel ellentétben
Magyarország helyett Németországban talált új hazát és otthont.
A résztvevők jelentős része rendelkezett Németországi
gyökerekkel, sváb származású szülővel, nagyszülővel, és
valamennyien kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen körülmények indíthatták elődeinket a hosszú útra, találunke az őshazában olyan nyomokat (pl.: családneveket),
amelyek nálunk is ismertek.
Ilyen reményekkel indult útnak 40 fős csapatunk, akik
között megtalálható volt az utazás szervezésének felelősségét magára vállaló Stumpf Gábor, Hercegkút településtörténetével, a betelepítéssel és családfakutatással foglalkozó Naár János, aki a program összeállításában is közreműködött, a Sárospataki Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és a nemzetiségi énekkar tagjai, a
Józseffalváért Egyesület tagjai, a Hercegkúti Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői, valamint családtagok, barátok.
Utazásunk a Duna mentén vezetett, és értünk el a Báden
-Würtenberg tartományban található Ulm település környékére. Ulm a Duna mellett található és őseink innen
indultak hajóval az Északkelet-Magyarországon véget érő
útnak.

A megérkezésünket követő napon számos kis települést
és településrészt kerestünk fel
Így jutottunk el Lautlingen és Margrethausen városrészekbe,
Wehingen,
Dürbheim,
Bubsheim,
Renquishausen településekre, ahonnan többek között a
Götz, Stumpf, Braun, Naár, Rák, Matisz, Kult családok
származnak. Ezt követően felkerestük Luttingen,
Harpolingen helyiségeket is, ahol a Baumgartner,
Espák, Frikker, Beimli családok ősei éltek, valamint a
Hoffman család eredetét jelentő Binswangen települést.
Ezeken a helyszíneken megtekintettük a jelenleg működő templomokat, valamint az azokhoz tartozó temetőket. Itt a sírfeliratok, világháborús emlékművek arról
árulkodtak, hogy hasonló családnevű emberek még ma
is élnek ezeken a településeken. Felfedeztünk Fischer,
Kerchner nevű családokat is, akik származási helyéről
eddig még keveset tudtunk.
Utazásunk utolsó részében Árpád-házi Szent Erzsébet
életének helyszíneit tekintettük meg, Sárospatak testvérvárosát Eisenach-ot (Wartburg várát) és Marburg városát, ahol megkoszorúztuk a magyar királylány síremlékét. Eisenachban csoportunkat a testvérvárosból érkező vendégeket megillető szeretettel és ennek megfelelő ellátással fogadták, amit mi egy kis hegyaljaival igyekeztünk megköszönni.
Mindannyian tudtuk, hogy hosszú út áll előttünk, amikor elindultunk találkozni őseinek szülőhelyével, hogy
mindenkinek mást fog jelenteni az utazás. Zsúfolt,
élménydús, jólesően fárasztó napokat tudhatunk magunk mögött, amelyek megerősítettek minden résztvevőt abban, hogy múltunk ismerete nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy tartalmasan éljük életünket a jelenben.
Dr. Stumpf Adrienn Ramóna
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Törő István: Szurokszegfűk bíbor lángja közt
(Hercegkúti barátaimnak)
A sátorkúpok zöld ligete némán
a párás tetőket lebegeti,
csodálja szem, amit a vulkán
e tájra így tudott ecsetelni,
május virágzó illatából
megszőve rét, álomi kert,
völgyek, falvak, zempléni levegő,
tőkéire a vendég ráismer,
Patakon túl, a völgyben Hercegkút,
Gombos-hegyen a pincék kőbevájtak,
s lánc-füzérek a Kőporos dűlőn,
hangsúlyt így adhat Tokaj borának,
ha onnan kijössz, már minden szebb lesz,
szurokszegfűk bíbor lángja ég,
fehér akácfák hársméz illatában,
Kálváriáról közel a mindenség,
sváb ajkúak közt az eltöltött idő
pár órája fényképre merevül,
szorgalmas, nyugodt, szelíd emberek
közt az utazó baráttá szelídül,
Tájházát a tűzvész letarolta,
s adakozók újra gyűjtik a múlt
sok verítékkel készült tárgyait,
templomot mutatnak, hiteles tanút –
turistautak jelzett ösvényein
védett növények, s vulkáni kövek közt,
apró bányákkal kiharapott hegyek,
a tekintet is hosszasan időzött
templomon, temetőn, vendégházon,
s a falun, hol álmaid bora érik,
útban Megyer-hegy, s a Ciróka-tető,
a Király kivájt oldala fehérlik,
s végső csoda: Tengerszem zöld vize,
honnan egykor malomkövet vágtak,
most felkiabál a mélység istene,
föntről a Páncélhegy gyomrába láthat legenda vár a csodás lankák közt
a Pogány-kútról, mit Tompa is megírt,
tokaji bortól veszett a pogány,
s kút vízét itták, mint életelixírt,
azóta erdőt telepítettek,
kilátót, melyről nézik a tájat,
s a mélyét kémlelő patakvölgyet,
leletet ígérve ásatásnak –
előbb csodálom, aztán szeretem,
a rendezett falut, s dolgos népét,
sült szalonna ízét, a barátok
borát, s gondosan megművelt kertjét,

Többször gondoltam rá,hogy csodálatos településetekről, az ott eltöltött néhány napról megemlékezzem. Májusi találkozásunk, s az Általad is kedvelt hegykoszorúk, a zempléni vidék, arról győztek meg, hogy egy bámulatra
méltó tájon jártam, vendégszerető emberek között ismerkedtem történelmi
múltunk és jelenünk egy kis szeletével. Hát ez jött ki belőle, ez a vers, mely
az én szubjektív benyomásaim, a Csom Jóska által is mesélt zempléni tájról
bennem is megfogalmazódott. Talán jövőbeni könyvemnek is fontos írásává
válik.
Törő István

a kis tavat felveri békalárma,
a nyugodt otthont, mi arra készít,
mindent úgy fogadjak, ahogy látom,
az élet értelmesen hogyan épít,
udvarok virágát, lakók békéjét
rejti magába a múlt, s a jelen
koszorúját fonja, és bizalmat hordoz,
rezgéseit őrzöm mélyen szívemben.
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Nemzetközi Természetvédelmi és Ornitológiai
Tábor volt Hercegkúton
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tiszavasvári Helyi Csoportja és a Tiszavasvári Bölcs Baglyok
Szögi Lajos Alapítványa, immáron 41. alkalommal rendezte meg táborát. Ez évben a bájos zempléni sváb faluban,
ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A tábor 334
résztvevője közül 141 volt a gyerek, az ifjúsági szekció
résztvevője.
A tábor lakói ugyanis szekciókban dolgoztak. Az ifjúságin
kívül működött még faunisztikai, botanikai, kisemlős és
természetfotós szekció. A hazai résztvevőkön kívül érkeztek vendégek Erdélyből, Bajorországból, Finnországból és
Szlovákiából is. A tábor 7 napja alatt ismerkedtünk a szűkebb és tágabb környék élővilágával, történelmi és kulturális értékeivel.

Jártunk Füzéren, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Széphalmon, Komlóskán, Újhután, a Zsidó-réten, a Megyeri
Tengerszemnél, az Erdész-emlékműnél és még sok
szép helyen. Miközben róttuk a kilométereket izzadtunk, mint a lovak, mert a nap majd lecsöppent az égről.
Még szerencse, hogy a tábori kantin éjjel-nappal működött és folyamatosan friss, hideg itallal enyhítette folyamatos szomjúságunkat. Bárkivel is beszéltem a tábor
alatt és a végén, mindenki dicsérte a nagyszerű táborhelyet, a gyönyörű környéket, a helyiek szíves vendégszeretetét. A 41 év alatt sok felé jártunk már az országban
de olyan közösséggel amely ilyen megértő és segítőkész
nem sokkal találkoztunk.
Meg vagyok győződve, hogy a résztvevők számára szép
és kitörölhetetlen emlék marad a hercegkúti TOT.
Köszönet mindenért!
dr Legány András szakmai vezető
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Volt egyszer egy osztály!
Július 11-én az 1965-ben végzett osztály tagjai találkoztak az általános iskolában , megemlékezve az ötven évvel korábban történt ballagásra.
A találkozó résztvevői közösen megtekintették egykori
osztálytermeiket, meghallgatták az iskola igazgatónőjének tájékoztatóját a jelenlegi helyzetről, majd osztályfőnöki óra keretében az elmúlt ötven év során életük fontosabb eseményeit elevenítettük fel.
Az óra után a még élő egykori diákok egy-egy csokor
virággal emlékeztünk meg egykori osztálytársainkról és
tanítónkról a temetőben. A találkozót egy meghitt kötetlen beszélgetés és vacsora zárta. A találkozó zárásaként
közös egyezséggel fogadtuk meg, hogy a következő
években gyakrabban összejövünk.
Találkozzunk, emlékezzünk, beszélgessünk, s ne feledjük, honnan-hová jutottunk, mert az élet rövid, s hamar
véget ér !
Göncfalvi József
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2015. augusztus 16. (vasárnap)
10.00 Ünnepi szentmise a
római katolikus templomban
11.00 Málenkij robotra elhurcolás 70. évfordulója
alkalmából megemlékezés
Az iskola udvarán található emléktábla előtt:
- Ünnepi beszédek
- Málenkij robot emlékmű leleplezése, megáldása
- Málenkij robotról írott könyv bemutatása
12.00 Állófogadás a Művelődési Házban
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Sporthírek
Kiss János emléktorna

2015.július 25-én szombat délután tikkasztó nyári forróságban immáron hatodik alkalommal rendeztünk kispályás
labdarúgó emléktornát a sportpályán. Kiss János születésnapjához közeli időpontban ismét 5 csapat állt ki, hogy
összemérje tudását, lelkesedését.
Rák József polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte Kiss János családját. Jani volt munkahelyétől a
sárospataki ÉPSZER-től is ismét összeállt egy csapat, itt volt ismét a Weinberg’93 Kft csapata, a 30 éve jók voltunk,
a hercegkútiak és az elszármazottak csapata. A meccsek két kispályán, körmérkőzések keretében zajlottak, a játékosok sportszerűen küzdöttek. A kupát idén a Weinberg csapata vihette el Hercegkútról, bízunk benne, hogy nem csak
az ő csapatuk, hanem valamennyi résztvevő feltöltődött és élményekkel gazdagodott a játék során, majd az azt követő közös vacsorán.
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