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(Sz)állást keres a Szent Család… 

Pár évvel ezelőtt ifi hittanosokkal elvégeztük az 

egyik adventi estén a „Szállást keres a Szent Család” 

ájtatosságot. Az imádság és a szokásos beszélgetés 

után a plébániáról kifele menet az egyik gimnazista 

hittanos elkezdte dudorászni a jól ismert dallamot, 

hozzá téve az átköltött szöveget: „Állást keres a 

Szent Család”. Blaszfémia ide, vagy oda, őszintén 

bevallom, jót derültünk ezen a „változaton”.   

Szobám csendjében hosszasan gondolkodtam ezen 

a szándékosan átformált, de a talán csak véletlennek 

köszönhető módon így is mély, és komoly értelem-

mel bíró mondaton. Állást keres a Szent Család… 

Mit jelent állást keresni? Több, mint a létfenntartás 

puszta eszközére vágyni. Az ember identitásának a 

része az, amit tesz, amit dolgozik nap, mint nap, 

bármi légyen is az. Az ember keresztényi, vagy úgy 

is mondhatnám, teremtményi értelmében történő 

önmegvalósításának az eszköze a munka, a tevé-

kenység, az alkotás, bármiképp is értelmezzük az 

állás fogalmát.  

Igen, Jézus, Mária és József ma is állást keres. ma is 

meg akarják valósítani önmagukat, na nem azért, 

mert ez a divat, vagy éppen a rokonság elvárja. 

Pontosabban de, amennyiben közvetlen hozzátar-

tozójukként tekintünk a világot teremtő, önmagát a 

Szeretet által a Fiú személyében kimondó Atyais-

tenre, mert igen, miatta keresik ma is az állást, és 

persze a szállást is.  

De mit is jelent az, hogy Jézus meg akarja magát 

valósítani ma? Hiszen nem most él test szerint, két 

évezrede született meg az időben, akkor hogy is van 

ez? Egyszerű. Ő maga ígérte, ha mi megmaradunk 

benne, akkor ő is megmarad mibennünk (Jn 15,5). 

Jézus a „Megváltó” munkakörére jelentkezik, József 

főállású példakép, Mária pedig hivatásos anya sze-

retne lenni.  

Ma is, holnap is, idén is, jövőre is. Méghozzá valam-

ennyien mibennünk akarnak szállást venni, hogy 

álláshoz jussanak. Betlehem Kisdede bennünk akar 

megszületni, a mi jóságunk és szeretetünk által akar-

ja a megváltást a mai kor mai generációinak is elhoz-

ni, Szent József miáltalunk akar példát adni a jelen- 

és az utókornak, Mária a mai édesanyák szívében 

akarja ugyanazt a feltétel nélküli IGEN-t kimondani 

a gyermekáldásra, mint azt egykor Szent Fiára ki-

mondta.      

Karácsony ünnepe a befogadás ünnepe, méghozzá 

az Isten befogadásának, a Szeretet befogadásának, 

egymás befogadásának csodálatos ünnepe. Viszont 

ez a három elválaszthatatlan. Ha ezek közül valame-

lyik visszautasításra kerül, akkor a másik kettő sem 

fog sikerülni. S hogy miért? Ez is egyszerű: mert így 

teremtett meg minket az Isten, s a világ rendjét 

bármennyire is szeretné az ember maga megszabni, 

azt Isten akkor is magának tartja fenn. 

 

Adjunk hát szállást, adjunk állást nekik. És boldog 

lesz a Karácsonyunk. Csak ennyi lenne a recept? 

Igen. Ennyire egyszerű. A legnagyszerűbb dolgok 

sokszor a legegyszerűbbek.    

      Feri atya 
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Tisztelt Olvasó! Kedves hercegkútiak! 
Év vége felé közeledve, mikor minden egy kicsit 
lelassul, elcsendesedik, mindig készítünk magunk-
ban egyfajta számadást a mögöttünk hagyott évről, 
az elmúlt időszak történéseiről. 
Tegyük hát ezt most a településünket érintően is!  
Jóllehet egész évben folyamatosan tájékoztatjuk a 
lakosságot a helyben szokásos módokon, és termé-
szetesen közmeghallgatást is tartottunk, mégis 
szükségét érzem egy rövid összefoglaló közzététel-
ének, úgy, mint eddig minden évben.  
Intézményeinkről néhány gondolat:  
A korábbi körjegyzőség megszűnésével közös ön-
kormányzati hivatalként működünk már 2013. janu-
ár elseje óta, Bodrogolaszi székhellyel, Komlóskával 
együtt. 
2014 év végén, új helyzet állt elő, mert 2000 fő alá 
csökkent lakosságszámunk. A megoldást az jelen-
tette, hogy Olaszliszka és Sárazsadány település 
csatlakozott a közös önkormányzati hivatalunkhoz.  
A közigazgatási szervezet átalakítása a lakosság szá-
mára észrevétlenül zajlott, a polgármesteri hivatal 
zavartalanul működött, a köztisztviselők fennaka-
dás nélkül végezték munkájukat, szolgálták ki a her-
cegkúti állampolgárokat.  
Az óvodánk továbbra is teljes létszámmal működik, 
két csoportban, negyvenöt beíratott gyermekkel, 
négy fő óvónővel, 1 fő csecsemőgondozóval, illetve 
egy fő dajkával. 
A színvonalas nevelőmunkára jellemző, hogy folya-
matosan nagy az érdeklődés az óvodánk iránt. 
Örömünkre szolgál, hogy több sikertelen pályázat 
után végre pozitívan bírálták el egy újabb pályáza-
tunkat, melynek eredményeként több, mint negy-
ven év elteltével lehetőség nyílik egy jelentős felújí-
tást végezni az óvodában, közel 30 millió forint ér-
tékben. 
A Művelődési Ház betölti szerepét. Minden feltétel 
adott, hogy Hercegkút civil társadalma kulturált 
körülmények között tudjon dolgozni.  
Szerencsére több alkalommal volt lehetőségünk 
bérbe adni a különböző helyiségeit, mely által bevé-
telhez jutottunk. 
A szálláshelyeink igénybevételi fokán lehetne még 
javítani, de így is egyik bevételi forrásunk, még, ha 
csekély mértékben is. 
 

Az általános iskola jelenleg állam intézményfenntar-
tás alatt áll, de az önkormányzattal továbbra is napi 
kapcsolatban működik. Rendszeres szereplői ren-
dezvényeinknek, az önkormányzat pedig lehetősége-
ihez mérten támogatja munkájukat. 
A megállapodás, amit a KLIK-kel kötöttünk, Her-
cegkút érdekeit szolgálja.  
 Az orvosi ellátás a községben megoldott, de ismét 
azt mondom, hogy a jövőben át kell gondolni ennek 
a működését. Sok fejtörést okoz az épület rendkívül 
rossz állapota, és napról-napra romló állaga. 
A védőnői szolgálat jelenleg kitűnően működik he-
lyettesítés útján, mely hosszú távú megoldást jelent. 
A kismamák pozitív visszajelzései is ezt támasztják 
alá. 
A konyhánk nemcsak a hétköznapokon látja el fi-
nom ételekkel a nyugdíjasokat, a gyerekeket, az al-
kalmazottakat, az ott dolgozók helyt állnak ünnepe-
inken, rendezvényeinken is.  
 Az önkormányzat igyekszik minden feltételt megte-
remteni a jó színvonalú működéséhez. A személyi 
feltételek biztosítottak, lehetőségeinkhez mérten a 
felszerelést, az eszközeiket folyamatosan bővítjük. 
Terveink között szerepel a konyha és az étkező he-
lyiség teljes felújítása. 
A szociális gondozónő tevékenységéről is pozitív 
visszajelzéseket kapunk, csakúgy, mint a mezőőr és 
a gondnok munkáját illetően. 

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

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

mailto:hercegkut@pr.hu
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Beruházásokról, fejlesztésekről említenék néhány 
szót: 
Az éven a legfontosabb az az ÉMOP beruházás 
volt, amelyből a sétányt építettük a faluban több 
mint ezer méter hosszan, valamint makadám utat a 
Kőporosi pincéktől a sportöltözőig, kilencszáz mé-
teren. Ennek keretében készült a polgármesteri hi-
vatal előtti parkoló és a kerékpártároló a település 
két végén.  Mindezeken túl vásároltunk 20 db ke-
rékpárt, kiépítettünk egy úgynevezett guide@hand 
rendszert, ami nem más, mint egy hangos térkép. 
 
Örömmel jelenthettem, hogy befejeződött a pályá-
zat, az ellenőrzés és az elszámolás folyamatban van.  
Itt szeretném megköszöni a község lakói, a lakások 
tulajdonosai türelmét, konstruktív kritikáit, támoga-
tását.  
Megtapasztaltam az építkezés alatt azt, hogy a falu-
ban mindenki ért a járdaépítéshez… 
 
  

A munkák során folyamatosan egyeztettem a járda-
építésben érintett ingatlanok tulajdonosaival, lehető-
ség szerint igyekeztem figyelembe venni az egyéni 
ötleteket, kéréseket, összevetve azokat a tervekkel és 
a költségvetéssel, valamint a józanésszel. De a vég-
eredmény azt gondolom mindenki számára egyértel-
mű. A kiválóan elkészült, megjelenésében is rende-
zettséget mutató járda remélem, sokáig fogja szolgál-
ni a lakosság kényelmét és komfortérzetét. 
Kérek mindenkit, hogy a téli hónapokban a hótól, 
jégtől ne sóval mentesítsék a járdát, hanem lehetőleg 
sepregetéssel, esetleg olyan szóróanyaggal, ami nem 
teszi tönkre a térkövet! Őrizzük meg minél tovább 
ilyen szép állapotban. 
Az önkormányzat különböző szervezettel történő 
együttműködését illetően kiemelném elsőként a né-
met nemzetiségi önkormányzattal való jó kapcsola-
tunkat, mely azt gondolom példaértékű.  
 Településünk életében nélkülözhetetlen szerepet tölt 
be az egyházközség. A hagyományosan jó kapcsolat 
fenntartását, továbbmélyítését szem előtt tartva az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik segít-
séget nyújtani. 
A Szent Korona másolatának és a Korona Őröknek 
a jelenléte tette még emelkedettebbé az augusztus 20.
-ai Szent István napi misét, ahol 150 ezer forint ado-
mány gyűjtött össze Hercegkút hívő közössége, me-
lyet a Kárpátaljai magyarok megsegítésére juttatott el 
a Szent Erzsébet Társaság. 
A civil szervezetekkel jó az önkormányzat Együtt-
működése.  Támogatjuk őket, mint korábban is min-
den évben. Bármerre járnak, képviselik településün-
ket. 
Meg kell említenem a nyári diákmunkát is, hiszen az 
éven csak 4 diákot tudtunk foglalkoztatni, de a kis 
létszám ellenére is hasznosnak ítélem munkájukat, 
eredményt tudtak felmutatni a fiatalok. 
Idén is folytatódott a közmunka program. Folyama-
tosan több mint húsz főt foglalkoztattunk, különbö-
ző projektekben. A közfoglalkoztatottak legfőbb 
feladatát képezte a zöldfelületek karbantartása, ápo-
lása, de természetesen egyéb munkákat is elvégeztek 
az év folyamán. 

A leglátványosabb tevékenységük az évben a volt 
szövetkezeti pincének, - amely ma már a falu pincéje! 
- közművekkel történő ellátása volt, melyben termé-
szetesen szakemberek is közreműködtek.  Így ké-
szülhetett el teljesen új világítás, új lámpatestekkel, új 
kábelekkel. Ismét bekötöttük a vizet, valamint rákö-
töttünk a szennyvízhálózatra, mert, hogy az eddig 
nem volt… 
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Az előttünk álló esztendőben is igyekszünk min-
den hagyományos rendezvényeinket, ünnepeinket 
megtartani, melyekre szeretném, ha szerint minél 
többen bekapcsolódnának, a különböző progra-
mokon minél többen részt vennének. 
Itt szeretném kiemelni, hogy jövőre lesz a német 
partnerség létrejöttének tízedik évfordulója. 
A 2014-2020-as pályázatokra ugrásra készen va-
gyunk, hiszen van tennivalónk bőven. Vannak ter-
veink, ötleteink, szeretnénk minél többet megvaló-
sítani belőle. Természetesen folyamatosan egyez-
tetve a lakosság mind nagyobb nyilvánosságával. 
Kérem és várom mindenki segítségét, támogatását, 
kritikáját. 
Azt ígérem, képviselő társaim nevében is, hogy 
jövőre is igyekszünk megfelelni az elnyert bizalom-
nak, az elvárásoknak, a magunk és a hercegkúti 
emberek elvárásainak.  
 
Köszönöm az egész éves támogatását és türelmét 
családom valamennyi tagjának, hiszen a sokszor 
megfeszített munka miatt leginkább tőlük vettem 
el értékes időt. 
 
Köszönöm képviselő társaim támogatását, és fo-
lyamatos rendelkezésre állását. 
 
Köszönöm a munkáját közvetlen munkatársaim-
nak: a köztisztviselőknek, a közalkalmazottaknak, a 
közfoglalkoztatottaknak, a civil szervezetek vezető-
inek, tagjaiknak. 
 
Köszönet jár minden hercegkútinak, aki bármit is 
tett településünk érdekében, barátainknak, támoga-
tóinknak, akik egyre többen vannak, és erősítik 
bennünk azt a tudatot, hogy nem vagyunk egyedül! 
 
Kérek mindenkit, hogy minél többen vegyünk 
részt a december 23.-án megtartásra kerülő közös 
kántáláson! 
 
Kívánok ez úton is mindenkinek áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és egészségben valamint sike-
rekben gazdag újesztendőt! 
 
 
Tisztelettel:           
               Rák József 
                                        polgármester 
  

Rendezvényekről röviden. 
Megtartottuk a nőnapot, hősök vasárnapját, anyák 
napját, a nyugdíjas találkozót, szüretvégi vigaszságot, 
a gyermeknapot, az emléktornát, és karácsonykor a 
közös kántálást, továbbá megemlékeztünk a doni át-
törésről. 
E rendezvényeket jelentős részben pályázati forrásból 
tudtuk megvalósítani. 
Az idei legfontosabb rendezvényünk az augusztusi 
volt. Szombaton, két helyszínen tartottunk boros 
rendezvényt, nagy érdeklődés mellett. 
Vasárnap pedig vendégeinkkel, az elszármazottakkal, 
a túlélők jelenlétében a „málenkij robot” emlékmű 
felavatása történt meg. 
Elődeinkkel szemben régi adósságot törlesztettünk. 
Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy 
ilyen megjelenésében, anyagában is jelentős emlékhe-
lyet tudtunk létrehozni. Köszönöm mindenkinek a 
támogatását, segítségét, az aktív részvételét, a hozzá-
állását, amely nélkül ez nem sikerülhetett volna. 
Nemzetközi kapcsolataink töretlenek, egyre mélyül-
nek. Élenjár benne a fiatalok cseretáboroztatása. 
A médiában való megjelenést fontosnak tartom, 
igyekszünk ott lenni az országos és regionális írott és 
elektronikus sajtóban is. 
A Virágos Magyarországért Környezetszépítő verse-
nyen elért szép sikert régen vártuk! Megérdemeltük, 
azt gondolom. Büszkeséggel kell, hogy eltöltsön 
mindannyiunkat!  
Köszönöm a lakosság több évtizedes munkáját, 
mindazt az erőfeszítését, amit a település, a szűk la-
kókörnyezete szebbé, élhetőbbé tétele érdekében 
tesz. Külön köszönöm a nemzetközi zsűri látogatását 
megelőző napokban végzett társadalmi munkáját a 
köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak is! 
Az államigazgatás minden szintjével, a politikai sze-
replőkkel és a gazdasági élet szereplőivel is kiváló a 
kapcsolatunk. Ezek nem csak felszínes kapcsolatok. 
Sok esetben túlmutatnak a pillanatnyi érdekeken. 
A jövőt illetően röviden szeretném elmondani, hogy 
legfontosabb feladat a település stabil alapokon törté-
nő működtetése, az, hogy jó színvonalon működje-
nek intézményeink.  
Fontosnak tartom a jó ötletek felkarolását.  
Talán az egyik legjelentősebb, egyben legnehezebb 
feladat – figyelemmel a térségünkre jellemző kedve-
zőtlen demográfiai folyamatokra - a település lakos-
ságmegtartó képességének elérése. Jó úton haladunk, 
mert úgy tűnik egyre több fiatal pár képzeli el a jövő-
jét Hercegkúton, s ezzel együtt egyre több gyermek 
születik. 
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2015. december 12-én Rátkán tartotta idei második  közgyű-
lését a B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetségé-
nek Egyesülete.  A napirendek tárgyalása előtt Tirk Sándorné 
Rátka polgármestere tartott tájékoztatót az átalakult német 
nemzetiségi települési önkormányzat nemzetiségi területen 
elért eredményeiről. Az Egyesület 2015-ben végzett tevé-
kenységéről és 2015. évi költségvetésének alakulásáról  
Göncfalvi József egyesületi elnök számolt be és az elnyert 
pályázatoknak köszönhetően eredményesnek ítélte az idei 
gazdálkodást. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
97.§ -a alapján Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Területi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat  ezen a fórumon tartotta 
meg éves közmeghallgatását.  
Stumpf Andrásné elnök az alábbiakban számolt be a Területi 
Német Önkormányzat munkájáról:  
„Tisztelt Közgyűlés! Önkormányzatunk az év során 4 alka-
lommal ülésezett. Előre meghatározott, éves munkarend 
szerint dolgozunk. Munkánkat segítik a Borsod – Abaúj – 
Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalától Balikóné Dr. 
Albert Judit főtanácsos, kisebbségi referensünk, aki jogi hát-
teret biztosítja munkánkhoz és elkészíti jegyzőkönyveinket. 
Smalkóné Obbágy Ilona főtanácsos, aki a pénzügyi referen-
sünk,  köszönjük egész éves munkájukat. Ezúton szeretném 
megköszönni, hogy lehetővé teszi a megyei önkormányzat, 
hogy üléseinket a Megyeházán tartsuk, de minden évben 
elmondom, sokszor praktikusabb lenne a kihelyezett ülés. 
Februárban döntött testületünk a 2015. évi költségvetésünk-
ről, mely többek között tartalmazta a Borsod – Abaúj – 
Zemplén megyében megalakult 12 települési német nemzeti-
ségi önkormányzat nemzetiségi programjainak 20.000 Ft-al 
történő támogatását. Megalakulásunk óta, minden évben 
számíthattak a nemzetiségi önkormányzatok erre az összegre, 
mely segítette színvonalas programjaik lebonyolítását.  
Támogatások (….)  A felsorolásból láthatjuk jó helyre került 
minden egyes támogatás, ezzel elősegítve a rendezvények 
színvonalas lebonyolítását, ezáltal a német kultúra és nyelv 
ápolásában közvetve szerepet vállalt önkormányzatunk. A 
megyei területi önkormányzat hagyományos rendezvényét a 
VIII. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivált előzetes dön-
tés alapján 2015. május 9-én, Rakamazon rendeztük meg. 
Rakamaz Német Nemzetiségi Önkormányzata idén felvállalta 
a rendezvény házigazda szerepét, biztosította a helyszínt a 
kulturális csoportok fellépéséhez, a gasztronómiai utcához, a 
képzőművészeti alkotások bemutatásához. 
Megyehatáron kívül helyezkedik el Rakamaz, de a város né-
met nemzetiségi önkormányzata tagja a Borsod – Abaúj – 
Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi Egye-
sületének, így pályázott a fesztivál megrendezésének jogához, 
melyet szívesen fogadtunk, így az Almavirág fesztivál társren-
dezvénye lett a VIII. regionális fesztivál.  
Különleges volt a fesztivál csoportjainak felvonulása, melyet 
a Heimattöne zenekar kísért, a város főutcáján végigvonuló 
vidám, táncos, éneklő, zászlókkal, helységnévtáblákkal vonu-
ló német nemzetiség felhívta magára a figyelmet, s a város 
érdeklődő polgárai kísértek minket a Fő térre a rendezvény 
helyszínére, mely szép helyszíne volt a programnak. (…) 

A rendezvény nem jöhetett volna létre a sikeres pályázat nélkül, 
melyet az Emberi Erőforrás Minisztériumához nyújtottunk 
be.100 ezer forint  támogatásban részesültünk.A Borsod – Aba-
új – Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökétől 50.000,- Ft külön 
támogatást kapott rendezvényünk az Elnöki keretből, melyet 
ezúton szeretnék megköszönni. A Borsod – Abaúj – Zemplén 
Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi Egyesület 200.000,- 
Ft támogatással járult hozzá rendezvényünkhöz. 
Decemberben a Sátoraljaúlyhelyen megrendezésre kerülő 
Interetnikus találkozót 20.000,- Ft összegben támogatta önkor-
mányzatunk.Jövőre 2016-ban Szendrő Város Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata jelezte, hogy helyszínt biztosít a IX. Regio-
nális Német Nemzetiségi Fesztiválunknak. Az Emberi Erőfor-
rás Minisztériumához január 10-ig kell benyújtani a 2016. évi 
rendezvényünkre a pályázatot. 2015. év a Szovjetunióba kény-
szermunkára elhurcoltak emlékéve. Február 25-én az Ország-
házban Trauma és Tabu, „Malenkij robot” Emlékkonferencia és 
megemlékezés volt a 70 évvel ezelőtt történt eseményekről. A 
területi önkormányzat buszt indított a megyéből erre a rendez-
vényre, melynek költségét vállalta.  
 

December 8-án tartottuk Miskolcon a Művészetek Házában az 
évforduló kapcsán az emlékkonferenciát és megemlékezést. Dr. 
Kovács János, a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés 
főjegyző köszöntője és Dr. Tircsi Richárd az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma Nemzetiségi Kapcsolatokért  Felelős Osztálya 
osztályvezetőjének ünnepi beszéde után számos neves előadótól 
hallhattuk a történelem eme sötét korszakának történéseit: 
Majorszki András,  Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának 
elnöke, Dr. Bognár Zalán,   tanszékvezető, Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem, / Gulágkutatók Nemzetközi  Társaságának 
alelnöke, Márkus Beáta doktorandusz, Andrássy Gyula Német 
Nyelvű Egyetemről,  Baranyai Német Kör alelnöke, Ooszné 
Stumpf Éva,   múzeológus, Szerencs Zempléni Múzeumból, 
Lehotai Aladár, a felvidékről helytörténeti kutató és Naár János 
hercegkúti helytörténeti kutató, tanár, V. István Katolikus  Szak-
középiskola és Gimnázium Sátoraljaújhely.Szűkös költségveté-
sünk ellenére minden programot igyekeztünk támogatni, hiszen 
célunk a megye német nemzetiségi kultúrájának ápolása, megőr-
zése. 
 
Beszámolóm legvégén a következő év terveiről mondanék egy-
két gondolatot. Szeretnénk továbbra is támogatni a megye né-
met nemzetiségi rendezvényeit, szervezzük a hagyományos regi-
onális fesztivált, a német színház látogatását, 2016-ban aktuális 
lesz a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Németekért Díj át-
adása. Természetesen, ha költségvetésünk engedi, több prog-
rammal is színesíthetjük a palettát.  
Megköszönöm a közmeghallgatás résztvevőinek figyelmét, kép-
viselőtársaim aktív munkáját, kérem a beszámoló elfogadását.  
 
A Közgyűlésen megjelent képviselők a vendéglátás előtt Rátka 
Önkormányzat által a Hochstuba-zás hagyományáról készített  
filmet tekinthették meg az egybegyűltek.  

Stumpf Andrásné 
Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei  

Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat  elnöke 

B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 
  Egyesületének közgyűlése  
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IN MEMÓRIAM JOÓSZ GÁBOR 

A miskolci forradalmi zászlóvivő így folytatta: 
„Büszke vagyok arra, hogy 1991.október 23-án ok-
levelet kaptam az 1956-os helytállásomért, amelyet 
az ország akkori három közjogi méltósága írt alá.” 
Gabinak csak 1957 őszén sikerült munkahelyet talál-
nia, a MÁV-nál helyezkedett el. Később az LKM-
nél dolgozott, ahol a ranglétrán megfelelően haladt, 
egészen a beruházási igazgatói posztig. Ezt követő-
en az ÉÁÉV-hez került át vezérigazgatónak, mely-
nek fő profilja a gyárépítés volt. A rendszerváltozás 
után is vezetőként dolgozott 1994-ig egy német-
magyar vállalatnál. Ezt követően a Borsodferr-nél 
ténykedett mint vezérigazgató, és közben bejárta a 
világot. 1997-ben vonult nyugállományba, de emel-
lett vállalkozóként még sok éven át német cégeket 
képviselt hazánkban. 
Feleségét, Klárikát még egyetemista korában ismerte 
meg, és közel 60 évig éltek boldog házasságban. Egy 
leánygyermekük született, és két jól tanuló fiú uno-
kára volt a nagyapa mindig büszke. 
Közéleti tevékenysége Miskolcon ismert volt és elis-
merést váltott ki. A Nagy Imre Társaság alapító tag-
ja és tíz évig elnöke is volt. Idén májusban Miskolc 
városa a „Szemere Bertalan Közéleti Díj” kitünte-
tésben részesítette. Ennek kapcsán az 
Északmagyarország c. napilapban készült riport cí-
me: „Élő kapcsolatban van szülőföldjével.” Ahogy 
és amit nyilatkozott Gabi a kapcsolatunkról, az szó 
szerint igaz, melynek alapja a következő történet. 
 
2000.december 22-én Hercegkút Emléknap címmel 
nagyszabású rendezvényt tartottunk községünkben, 
melyre többeket meghívtunk az elszármazottak kö-
zül.  

 

December 10-én fél 12-kor szomorúan kondultak 
meg templomunk harangjai, mert a miskolci temető-
ben ebben az időpontban helyezték el örök nyughe-
lyén Joósz Gábor Hercegkútról elszármazott bará-
tunk hamvait. 
 A gyászszertartáson – melyen betegségem miatt 
nem tudtam részt venni – a családtagokon és roko-
nokon kívül nagyon sokan megjelentek a volt mun-
katársak és barátok közül, de ott voltak a szülőfalu 
képviselői is Polgármester úr vezetésével. 
A 83 éves korában hosszantartó betegség után el-
hunyt Gabi barátunk 1932.október 24-én  született 
Hercegkúton. Az elemi iskolát itt végezte, majd pol-
gáriba Sárospatakra járt, ahol  az ernyedetlen szor-
galmú és jó eszű kisdiák hamar kitűnt társai közül. 
Középiskolai tanulmányait 1948-ban kezdte meg 
Sátoraljaújhelyben a Közgazdasági Gimnáziumban, 
a későbbi  Keriben, és itt érettségizett 1952-ben. 
 
 Kedves iskolájáról annak  Jubileumi évkönyvében 
(2011) így vélekedett: 
 „ Az életem meghatározó iskolája a KERI volt. Az 
időszak, amikor oda jártam, l948 -l952 között, a má-
sodik világháború elvesztése utáni nehéz éveket je-
lentette. Romba döntött ország, a polgári fejlődés 
vége, a kommunista hatalomátvétel évei voltak ezek. 
Mennyire jelzi a bizonytalanságot csak az, hogy is-
kolánk neve a négy év alatt négyszer változott.” 
 
Érettségi után Miskolcra került a Műszaki Egyetem-
re, a Gépészmérnöki Karra, ahol jórendű eredmény-
nyel végzett. Ötödéves hallgatóként érték a forradal-
mi események 1956 őszén, amiről a Hercegkúti Hí-
rekben így nyilatkozott: „ Az egész forradalom szel-
lemét mi vezettük., mint végzősök. Megválasztottuk 
a diákparlamentet, kiosztottuk a fegyvereket. Én – 
miután a felsőbb forradalmi vezetők közé tartoztam 
– kaptam egy motorkerékpárt, amivel még Herceg-
kúton is jártam.  
Bátyám a magammal vitt géppisztolyt becsomagolta, 
hogy ne lássák. Azt mondta: Miskolcon mi van az 
egy dolog, de Hercegkúton senkinek nincs fegyvere. 
Azt is mondta: szerinte néhány napon belül itt lesz-
nek az oroszok. Igaza lett. Rövid ideig harcban áll-
tunk a túlerő ellen, de miután tankokkal körbevették 
az egyetemet és néhány társunk elesett, letettük a 
fegyvert.” Ezután következett a megtorlás, de Gá-
bort szerencsére nem ítélték el.  
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Odaadóan segítette és segíti a németországi testvér-
kapcsolat kialakulását és kiteljesedését. Egyetlen or-
szágosan ismert 56-os forradalmár községünkből, 
akit közelgő 75. születésnapja alkalmából is köszön-
tünk.” 
Kapcsolatunk azt követően is töretlenül működött, 
csak az utóbbi időben váltak ritkábbá a találkozások, 
sajnos. Idén tavasszal még megünnepeltük hármas-
ban az én születésnapomat Hercegkúton, majd nyá-
ron Miskolcon az Ignác és Gábor- napot. 
Fényképeszkedtünk a Földes Gimnázium falán lévő 
forradalmi fénykép előtt, megettünk egy finom ebé-
det, egy jót beszélgettük a régi szép időkről, ami alatt 
Gabi még a betegségét is „felfüggesztette”.  
A legutolsó időszakban még Náci meg-meg látogatta 
barátunkat, de a kapcsolattartás többnyire már csak 
telefonon történt, bár minden beszélgetés egy él-
mény volt számomra. 
Sajnos, de valóság lett, hogy jött december 6-a, és e 
napon véget ért egy nagyszerű ember, egy igaz barát 
életpályája. 
 
Drága Barátunk nyugodjál békében, emlékedet szí-
vünkben örökre megőrizzük. 
 

                                Tisztelőid és barátaid nevében 
Rák József volt polgármester 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kora délutáni órákban a Községházán gyűltek ösz-
sze a meghívott elszármazottak. A találkozó célja az 
volt, hogy mint a saját munkaterületükön jelentős 
eredményeket elért volt hercegkútiak a község jövő-
beli fejlődéséhez, az elképzelések megvalósításához 
hozzájáruljanak ötleteikkel, tanácsaikkal és haszno-
sítható tapasztalataikkal. A jövőbeli együttműködé-
sük érdekében megalakították a Hercegkútiak Baráti 
Körét. Javaslatomra a Kör elnökévé egyhangúlag 
Joósz Gábort választották meg. Gabi ezt a megbíza-
tást is első perctől nagyon komolyan vette, és igye-
kezett a társaságot összefogni, és újabb tagokkal bő-
víteni.  

Tökéletes német nyelvtudásával és kiváló kapcsolat-
teremtő képességével sokat segített a tolmácsoláson 
túl a német testvértelepülési kapcsolat létrehozásá-
ban és annak kiteljesítésében. 2001. októberében is 
így történt ez, amikor a kapcsolat elindítóját E.Beyer 
urat láttuk vendégül a szüreti ünnepségen, és akit 
Gabi meginvitált szülőházába is, ahol megmutatta 
neki azt a szobát, ahol a világra jött.  
Ezt követően is minden német-magyar találkozón 
részt vettek helyettesével Dr. Stumpf Ignáccal (Náci) 
együtt, így a partnerségi szerződés aláírási ünnepsége-
in is Obersulmban és Hercegkúton is. Német baráta-
ink hamar megkedvelték Gábort nemcsak nyelvtudá-
sa, de közvetlensége és intelligenciája miatt is.  
 
Áldozatkész és elkötelezettként végzett tevékenységé-
ért 2007-ben Önkormányzatunk „Hercegkút Közsé-
gért Díj”-at adományozott számára az alábbi indok-
lással: „ A Hercegkútról elszármazottak és az itt élők 
közötti kapcsolatot megjelenítő Hercegkútiak Baráti 
Körének elnökeként hét éve fáradhatatlanul munkál-
kodik ügyünkért.  
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Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület évzáró közgyűlése 

A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2015. dec-
ember 12-én a Művelődési Házban évzáró közgyűlést 
tartott. A 42 főt számláló egyesület közel teljes lét-
számban jelen volt, továbbá meghívást kaptak a civil 
szervezetet támogató vállalkozók, magánszemélyek. 
Matisz Antal elnök a meghívó szerinti 1. napirendi 
pont keretében a 2015. év eredményeit értékelte, a 2., 
napirendi pont keretében – tekintettel arra, hogy tiszt-
újító közgyűlés volt e napon – a megválasztása óta el-
telt időszakban végezett munkáról is beszámolt.  
Részletes prezentációt készített az elmúlt évek során a 
sikeres pályázatok révén beszerzett eszközökről, me-
lyek bruttó értéke – a terepjáró gépjárművel együtt – 
ma már több mint 7 millió Ft.   

A tagok információt kaptak a polgárőr autó üzemelte-
tésével kapcsolatos tudnivalókról, az autó használatá-
nak rendjéről.  
A 3. napirendi pont keretében az új tisztségviselők 
megválasztására tett javaslatot az elnök. Az eddigi bi-
zalmat megköszönve jelezte, hogy továbbra is vállalja 
a megbízatást. Tájékoztatta a tagságot, hogy a tűzoltó-
parancsnok, Hoffmann Imre (P. 49.) jelezte, hogy a 
jövőben nem kívánja ellátni e tisztséget.  A jelölések 
elfogadását követően a közgyűlés a Hercegkúti Polgár-
őr és Tűzoltó Egyesület elnökének 2019. december 11
-ig terjedő időszakra Matiszt Antalt, polgárőr parancs-
noknak Bányai Istvánt, tűzoltó parancsnoknak Majo-
ros Zoltánt választotta mag. A Felügyelő Bizottság 
összetétele változatlan maradt, Stumpf Ferenc elnök, 
Frikker László (P. 201.) és Májer Attila. 
A napirendek tárgyalása után Rák József polgármester 
köszönte meg az egyesület tagjainak az önzetlen, sza-
badidejük feláldozásával végzett járőrözést és a hozzá-
tartozók részéről tanúsított megértést, támogatást. A 
polgármester szólt az önkormányzat aktuális beruhá-
zásairól, jövőbeli terveiről. A vacsora előtt szponzori 
ajándék átadására került sor, melyet idén Majoros Zol-
tán kapott. Az évzáró közgyűlés az elmúlt évekhez 
hasonlóan a tagság összetartozását erősítő közös idő-
töltéssel zárult. 

(drse) 
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2015. december 8-án  Hercegkút Község Önkor-
mányzat intézményeinek alkalmazottai  - konyhai 
dolgozók, óvónők, tanítók, hivatali köztisztviselők 
nyugdíjas búcsúztató ünnepségre gyűltek össze a Mű-
velődési Házban.  Kertész Jánosné Marika néni 40 év 
munkában töltött dolgos év után elérte a megérde-
melt nyugdíjba vonulást.  
 Ünnepi beszédében közvetlen munkahelyi vezetője, 
Pandák Tibor elmondta, hogy ugyan aktív időszaká-
nak csak utolsó három évét töltötte  Hercegkúton 

Kertész Jánosné Marika néni nyugdíjas búcsúztatója 

a konyhán Marika néni,  de mindenkinek szívéhez 
közel került szerénységével, szorgalmával, példa-
mutató kötelességtudatával.  
Rák József polgármester is köszöntötte az ünne-
peltet, majd a közös ajándék - Stumpfné Ildikó 
templomot és templomutat ábrázoló festménye - 
átadására került sor,  ami őszintén meghatotta Ma-
rika nénit., csakúgy mint családtagjai és kisleány 
unokái szép szavalata. 

 

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk! 

2011. JANUÁR 1-TŐL  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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Decemberi ünnepek az óvodában 

December az örömteli várakozás és az ünnepi ké-
szülődés hónapja az óvodában is. Előbb a Mikulás 
érkezését várjuk, aztán karácsonyig számolgatjuk a 
napokat.  
 
Első ünnepünk a Mikulás-nap, amelyet az óvodában 
december 4-én tartottunk meg. Az ünnepet megelő-
zően beszéltünk a gyerekeknek arról, hogy az igazi 
Miklós püspök a középkorban élt, aki a legenda sze-
rint, amikor megtudta, hogy a városában egy ember 
annyira szegény, hogy nem tudja férjhez adni a lá-
nyait, megsajnálta őket és éjszaka három arannyal 
telt tarisznyát tett a házuk ablakába.  
 
Napjainkban is szerte a világon sok-sok gyermek 
várja a Mikulás érkezését, nem volt ez másként ná-
lunk sem az óvodában. Sok dallal és verssel vártuk 
mi is őt. A délelőtt jó hangulatban telt, mert a Miku-
lás nemcsak a megszokott ajándékokkal, de zenével 
is szórakoztatta a gyerekeket.  
 

December 13-án, Luca napján kezdték el készíteni 
régi hiedelem szerint a Luca széket, amit kará-
csonyra fejeztek be. Mi az óvodában Luca búzát 
vetünk, amit a gyerekek hazavisznek és karácsony-
kor az otthonuk dísze is lehet.  
A karácsonyi ünnepre való készülődés nálunk már 
az óvodában december elején elkezdődik. A kará-
csonyi ajándékkészítés, a karácsonyfa díszeinek 
elkészítése az egész adventi időszakra folyamatos 
barkácsolási lehetőséget kínál. Éneklünk, verse-
lünk, mesélünk, kis történeteket régi karácsonyok-
ról, amikor még mi is gyerekek voltunk, mézeskalá-
csot sütünk, díszítünk a karácsonyfa feldíszítéséhez 
és ajándékként. Beszélünk Jézus születéséről, Bet-
lehemes játékot tanítunk be a gyerekeknek.  
 
December 16-án délelőtt tartottuk a Karácsonyi 
ünnepségünket, melynek keretében a nagyobbak 
bemutatták a kiscsoportosoknak a Betlehemes 
pásztorjátékot, majd az óvoda konyhai dolgozói-
nak kántáltunk.  
 
A szépen feldíszített karácsonyfa alatt együtt éne-
keltünk, verseltünk, s a gyerekek boldogan vették 
birtokukba az új játékokat. A karácsonyi ünnepsé-
günk természetesen nem helyettesíti az otthoni, 
meghitt családi ünnepet, de a szeretetet, a közössé-
gi érzést, az együvé tartozást már az óvodai neve-
léssel, igyekszünk a gyermekek lelkébe elültetni.  
 

Óvónők 
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FALUMIKULÁS 

Molnár Orsi Karácsonyi műsora 
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Az advent az iskolában is a várakozás időszaka: a ka-
rácsonyt megelőző felkészülést, az ünnepre történő 
várakozást jelenti számunkra.  
Számos esemény és ünneplés kötődik a decemberi 
hónaphoz. 
 
December 4-én a Mikulás érkezett a gyerekekhez. 
Igaz, hogy minden évben eljön, s tudnak a gyerekek 
az érkezéséről, mégis mindig izgatottan várják az 
ajándékozást. 
A Mikulás meglepetéssel érkezett, ugyanis gitárral 
kísérte a gyerekek énekét. 
A legkisebbek még remegő hanggal álltak a Mikulás 
elé, s kissé megszeppenve mondták el a verseket, a 
nagyobbak viszont már bátran szerepeltek. Az aján-
dékok kiosztása után a Mikulás megígérte, hogy jövő-
re is eljön. A gyerekek vidám dallal búcsúztatták a 
kedves vendéget. 

Suli-☼tár 

 
December 14-én karácsonyi játszóházat rendez-
tünk az ünnepre hangolódás jegyében. 
Karácsonyfadíszeket készítettünk papírból, 
gyöngyből, szalagokból, angyalkát, karácsonyfát, 
mécses tartót. A gyerekek szívesen munkálkodtak 
az apró tárgyak elkészítésében. Gyakran a szülő-
ket is sikerül elvarázsolni és a sok fontos tenniva-
ló ellenére leülnek gyermekeik mellé és együtt ké-
szítenek valami szépet.  
Reméljük, egyre több családban követik a példán-
kat és szülők-gyerekek közösen munkálkodnak a 
legszebb ünnep szebbé, meghittebbé tételében. 
 
December 17-én a Farkas Ferenc Művészeti is-
kola táncosai és zenészei adtak karácsonyi mű-
sort. A már hagyományos koncerten a közönség 
elsősorban karácsonyi dallamokat hallhatott, ame-
lyet sokféle hangszeren adtak elő a gyerekek. Szép 
színfoltja ez a program is az adventi időszaknak. 
Ráirányítja a figyelmet arra, hogy nemcsak tárgya-
kat ajándékozhatunk, hanem olyan élményeket is, 
amelyekre hosszú ideig jó szívvel emlékezünk. 
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December 18-án tartottuk az iskolában a karácso-
nyi műsorunkat, amellyel az ünnep meghittségét, 
szépségét készítettük elő. Azt a szép régi szokást 
elevenítettük fel, amikor szenteste betlehemesek 
járták a házakat és mindenkihez elvitték a megszüle-
tett Jézus öröm hírét. Kis műsorunkat versekkel, 
énekekkel fejeztük be. 
Idén a nyugdíjas klub tagjait is vendégül láttuk, akik 
kis ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek. A közös 
ünneplés jó lehetőség arra is, hogy a különböző ge-
nerációk közelebb kerüljenek egymáshoz. 
 
A következő verssel szeretnénk mindenkinek békés, 
boldog ünnepeket kívánni:  
 

 „Szent karácsony beköszöntött, 
pompázatos ruhát öltött. 

Oly szaporán, mint a zápor,  
ezer csillag hull a fáról. 

Örömkönnyek hullnak egyre,  
s pottyannak a kis kezekre. 

 
Fenyőfánkat körbeálljuk,  

és egymásnak azt kívánjuk: 
E szép este minden fénye  

adjon erőt az új évre 
 

Minden napja legyen ünnep,  
melengesse kis szívünket. .”  

 
(Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság)  

                                                                                               
tanítók 

 
 

 
 

2016. január 29. (péntek)  
ismét SVÁB BÁL a 

 
 
 
 
 

 
 

Schütz Kapelle zenekarral! 
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A Hercegkúti Torncalub tagjai, az aktív sportolók és  
támogatók 2015. december 10-én évzáró vacsorán 
értékelték a 2015-2016-os bajnokságon elért eredmé-
nyeket. Kiss Attila egyesületi elnök megköszönte a 
futballistáknak az idei év sikeres szereplését, aminek 
köszönhetően az ifi csapat a 3. helyen, a felnőtt csa-
pat a 4. helyen zárta a bajnokságot.  Rák József pol-
gármester elmondta, hogy az önkormányzat erejétől 
függően, vagy inkább még erőn felül is támogatja 
egyesületet,  az utazáshoz minden alkalommal igény-
be tudják venni az önkormányzati kisbuszt is. 

Sporthírek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sportpálya és környéke, az öltöző minden igényt 
kielégít, a TAO-s pályázatoknak köszönhetően a 
kispad és labdafogó háló is felszerelésre került . 
A sportbarátok egy kellemes estét tölthettek el egy-
más társaságában, értékelve az elért eredményeket.  
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden 
sportbarátnak és hercegkúti lakosnak. 
  
Hajrá Hercegkút! 
 

           Kiss Attila egyesületi elnök 

A Hercegkúti Tornaclub évzáró vacsorája 
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A 2015-2016-os  megyei III-as bajnokság, ifjúsági korosztály,  
őszi szezonjának végeredménye 

A 2015-2016-os  megyei III-as bajnokság, felnőtt korosztály,  
őszi szezonjának végeredménye 
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és 

Sikerekben Gazdag,  
Boldog Új Esztendőt! 

 
Frohe Weihnachten  und 

Ein  Glückliches Neues Jahr! 


