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Roráte… 
Emlékszem, mikor először hallottam e szót, 

nem tudtam, mit jelent. Aztán a plébános atya el-

mondta: szó szerint azt jelenti: „Harmatozzatok…”, 

vagyis Isten angyalai hozzák közénk a Fentieknek az 

élet minden területéhez szükséges kegyelmeket. 

Ma már kedvesen cseng ez a szó a lelkemben, 

de akkor… Borzasztóan hidegen szólt, inkább jelen-

tette számomra az élet rideg valóságát, mint az an-

gyali karok isten kegyelmét közvetítő szívmelengető 

közelségét. Nade, ahogy szokták mondani, evés 

közben jön meg az étvágy.  

Tizenévesen mentem először roráte misére, 

először inkább csak a kíváncsiság, vagy talán a hely-

zet egzotikussága vonzott. hajnal, sötétség, derengő 

fények, alvó város, alvó utca, alvó emberek. Bezárt 

kapuk, bezárt ajtók. De egy ajtó, pontosabban maga 

az AJTÓ nyitva állt, és várt. Várt mindenkit. Akkor 

és ott egyre világosabb lett előttem, hogy engem 

mindenképp. Várt minden nap. És én mentem is. 

Azóta tudom, a roráte kincs, nagy kincs. Sajná-

lom is, hogy itt, településünkön kiveszett e kincset 

érő hagyomány. Pedig ahhoz, hogy Karácsony ün-

nepe igazi Isten-adta ajándék legyen valamennyiünk 

számára, nem szabad(na) hagyni elveszni e kincset. 

Mert Karácsony jön, az AJTÓ nyílik. Vár min-

ket. Adni akar. Nem anyagi javakat. Nem csillogást, 

nem is a fényeket. Hanem ÖNMAGÁT. Bennünk, 

velünk, általunk. 

Ezen tűnődtem éppen, amikor mintegy felülről 

jövő ajándékként kaptam egy kis írást, Istentől jött 

üzenetként, ajándékként egy novellát a jól ismert író, 

Fekete István tollából. Engedtessék meg, hogy ezt 

az ajándékot ne tartsam meg csak magamnak, ké-

rem, fogadják el tőlem, most továbbadom. 

 

Fekete István: Roráte 

 

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. 

Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy nevetés-

re nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.  

Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár 

elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol 

nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak 

cuppognak.  

 

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. 

Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell 

lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt.  

Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, a mai 

még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a haj-

nali misére.  

Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.  

A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Sut-

tog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is 

meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: 

„Harmatozzatok égi Magasok” 

Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos 

lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így 

érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan.  
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Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, 

aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a két öreg kö-

zött. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlé-

keztek, ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragasz-

kodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.  

És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az 

ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát 

is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolon-

gást. De egyébként is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra, 

hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. 

Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja - 

gondolja Illés - hogy én menjek előbb. De abból nem eszel! 

Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, 

szóval a sekrestyés.  

Azután: csend. 

Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakra-

valóba és a szeme szép lassan lecsukódik. 

 - Nem! - ijed meg. - ezt igazán nem szabad - s Mátéra néz, 

aki úgy látszik elaludt.  

Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - mosolyodik el magában. Pedig 

három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak 

fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a 

halotté. 

Uram Isten! Csak nem lett vele valami?  

Harag ide, harag oda - a rothadt szilva is lepottyanik egyszer 

a fáról - csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva meg-

érinti a vállát. 

- Hallod-e, te! Máté! 

Máté felhorkan: 

- Hö?! Mi? - és néz Illésre, mint a csodára. 

- Te vagy az, Illés? 

- Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, 

hogy ...  

És nézi egymást a két öreg. 

A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak. 

- Kicsit megszédültem - hazudja Máté. De áhítattal. Mert 

tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmú-

lott.  

- Há no! Hál Istennek, akko menjünk.  

 

És egymás mellett kicsoszognak a templomból. 

Mi volt ez, Szentatyám? - néz fel egy pufók kis angyal Szent 

Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem 

egyszerre.  

Két ember kibékült - mondja a főszent. És melegen sóhajt.  

- Hjaj! Csoda! - suttogja a kis angyal.  

- Hát bizony. A mai világban ... 

- És most mit csinálnak? 

- Nézz utánuk, fiam.  

A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémé-

nyek lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán 

békét álmodnak a fák.  

- Gyere be, Máté, rég voltál nálunk - mondja Illés. Lángost 

sütött a lányom… 

A kis angyal kérdőn néz a főszentre: 

- Mi az a „lángos”, Szentatyám? 

 

A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól meg-

merevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt 

volna az arcukon. 

 

Karácsony éjjelén ragyogjon a mi arcunkon is ez 

a mosoly. Az angyalok csodálatos, békés, szeretetteli 

mosolya. Illetve nem, nem jól mondom. Karácsony 

éjjelén IS! És az év összes többi napján!  

Legyen áldott az ünnepe településünk valameny-

nyi lakójának, szívemből kívánom. Hogy aztán az 

ünnep áldása kísérje tovább majd a mindennapjain-

kat. 

 

Mészáros Feri atya 
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Tisztelt Olvasó! 
Kedves hercegkútiak! 
  

Évvége felé közeledve, évek 
óta rendszeresen, készítek 
egyfajta összegzést a lassan 
mögöttünk álló évről. 
Így teszek most a Hercegkúti 
Hírek segítségével. Bár két 
héttel ezelőtt közmeghallga-
tás során beszámoltam a 
2016-os évről az érdeklődők-
nek, azonban évek óta ten-
dencia településünkön a közmeghallgatások iránti ala-
csony érdeklődés. Ezt úgy értékelem, hogy a lakosok 
értik, látják, mi történik településünkön, hiszen tájé-
koztatást adunk folyamatosan a havonta megjelenő 
Hercegkúti Hírekben, internetes felületeken, rendsze-
resen tartunk fórumokat, s túlzás nélkül állíthatom, 
hogy napi a kapcsolatunk a lakossággal.  
 
Aki nyitott szemmel jár a településen, láthatja törek-
véseinket és eredményeinket.  
  

Engedjék meg nekem, hogy ezért csak röviden érté-
keljem az elmúlt évet. 
Az intézményeinkről, a hivatal működéséről néhány 
gondolatot: 
 

Négy éve zavartalanul működik a közös önkormány-
zati hivatal, Bodrogolaszi székhellyel. 
Köszönhető ez annak, hogy a társult önkormányzatok 
betartják vállalásaikat, valamint annak, hogy a hivata-
lok köztisztviselői elhivatottan végzik mindennapi 
munkájukat.  
Az óvodánk az engedélyezett létszámmal működik 
két csoporttal, negyvenöt gyermekkel, négy óvónővel, 
egy csecsemőgondozóval és egy fő dadával. Évek óta 
nem csökken az érdeklődés az óvodánk iránt. Ez a 
tény is jól jellemzi az ott folyó oktató-nevelő munka 
minőségét. Az óvónők folyamatosan képezik magu-
kat, azt gondolom, felkészülten várják a jövő évi veze-
tőváltást. Az év során lehetőségünk volt arra, hogy a 
negyvenhárom éve működő, azóta csak kisebb átala-
kításokon átesett intézményünket felújítsuk. 
 
A Belügyminisztérium támogatásából közel harminc 
millió forintot nyertünk el, amit az óvoda csoportszo-
báinak, vizesblokkjának a teljes körű felújítására for-
díthattunk. Általa egy korszerű, szépen felújított in-
tézményben fogadhatjuk a legkisebbeket.  
 

A Művelődési Ház is betölti a kultúra helyi színterének 
központi szerepét. Számos, emlékezetes közösségi 
programnak adott helyt az idén is.  
 

Az iskolával naprakész és kiváló a kapcsolatunk annak 
ellenére, hogy a fenntartása és működtetése állami fel-
adat, immár négy éve.  Segítjük a mindennapjaikat, ren-
dezvényeiket.  
Keressük a lehetőségét az épület belső felújításának, 
hiszen a tulajdonjoga továbbra is az önkormányzaté. 
 

A háziorvosi ellátás megoldott a településen, azonban a 
jövőt illetően át kell gondolni ezen alapellátás finanszí-
rozását, ami ebben a formában jelentősen megterheli 
az önkormányzat költségvetését. Ez a következő év 
első időszakának legfontosabb feladata lesz. Mi készen 
állunk rá, reméljük a többi szereplő, különösen Mak-
koshotyka önkormányzata partner lesz benne. Az or-
vosi rendelő épületének rendkívül rossz állapota indo-
kolta azt, hogy pályázzunk a felújítására. A tervek ké-
szen vannak, a pályázat benyújtásra került, várjuk a 
számunkra kedvező elbírálást. Remélhetőleg az év ele-
jén támogathatónak ítélik meg, melynek eredménye-
képpen kívül-belül megújulhat a több mint negyven 
éves épület. 
 
  

A védőnői státusz helyettesítéssel megoldott közsé-
günkben. A két éve szerencsére magas gyermekszületés 
miatt, a heti két alkalom, amit Hercegkúton, illetve 
Makkoshotykán tölt el a védőnő lehet, hogy kevésnek 
tűnik , de komolyabb panasz, észrevétel nem érkezett 
felém.  
A védőnői rendelő végleges elhelyezése is remélhetőleg 
megoldódik az orvosi rendelő belső átalakításával. 
 

A szociális gondozónő is kiválóan végzi munkáját, a 
lakosság irányából érkező visszajelzések is ezt igazolják.  
 
Ugyanúgy, mint a mezőőr vagy a karbantartó, akik nem 
csak a hivatali kötelességüket látják el, hanem egyéb 
más feladatot. Többek között a közfoglalkoztatottak 
munkájának szervezése körüli teendőket. 
 

A konyha nemcsak a hétköznapokon látja el feladatát, 
hanem az ünnepeink és rendezvényeink fontos és ki-
hagyhatatlan szereplője is minden alkalommal. Nem 
tudunk olyat kérni az itt dolgozóktól, amit ne oldaná-
nak meg. Itt kell megjegyeznem, hogy jogszabályi vál-
tozás okán, január elsejétől, mint önálló intézmény, 
önálló költségvetési szerv fog működni, Hercegkúti 
Konyha néven. 
 

Év vége felé 2016 
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Ez az átszervezés többlet feladatot ró mind a hivatali 
apparátusra, mind a konyha vezetőjére. 
A konyha az átszervezésen túl jelentős felújítás előtt 
is áll az előttünk álló időszakban, tekintettel arra, 
hogy rendelkezésünkre áll az a mintegy 25,6 millió 
forint, amiből nem csak átépül, hanem meg is újul az 
épület belseje. Egy jelentős összegből új konyhatech-
nikai berendezéseket vásárlását is tervezzük. Ezzel a 
beruházással újabb értéket teremtünk, s nem melles-
leg az ott dolgozók munkakörülményei is jelentősen 
javulnak. 
 
Az idén a közfoglalkoztatásban átlagosan húsz főt 
foglalkoztattunk, négy programban. Nélkülözhetetlen 
feladatot látnak el a település tisztántartása, szépítése, 
zöldfelületeinek ápolása terén, karbantartási munká-
lataiban, a település üzemeltetési feladatainak ellátás-
ban.  
Diákmunkán négy tanuló vett részt a nyáron. Munká-
jukkal hozzájárultak a településkép javításához. Kö-
szönet nekik érte. 
  
 Idén megvalósult beruházásainkról röviden: 
Az óvoda felújítását már említettem és részletes tájé-
koztatást is adtunk róla a lakosságnak az év folya-
mán. Ez volt a legjelentősebb beruházásunk az idén. 
Sikerült szintén a Belügyminisztérium támogatásával 
a falu elején az évek alatt súlyosan sérült útszakaszt 
kijavítani az előző hetekben. Ezzel párhuzamosan 
meg kellett oldani ezen a szakaszon a felszíni vizek 
elvezetését. Ez azért volt fontos, mert az elmúlt évek 
során felelőtlen magatartással megszüntették a koráb-
ban kialakított vízfolyási lehetőségeket. Reméljük, 
hogy sikerült hosszútávra megoldani ezen a szaka-
szon az úttest és a vízfolyás problémáit és a jövőben 
mindenki magáénak fogja érezni az ilyen beruházáso-
kat. 
 
Az együttműködés tekintetében a kiváló kapcsolatok 
fenntartása a legfőbb célunk, különösen a nemzetisé-
gi önkormányzattal, amellyel sok rendezvényt tartot-
tunk együtt. Jó kapcsolatot ápol az önkormányzat az 
egyházközséggel is, akiket lehetőségeinkhez mérten, 
esetenként azon túl is, mindenben segítjük.  Azt gon-
dolom, hogy ez így volt mindig Hercegkúton, és így 
lesz a jövőben is.  
A község minden civil szervezetével naprakész a kap-
csolatunk, szervező és koordináló szerepet töltünk be 
valamennyi életében. 
Kis település vagyunk, de igyekszünk jó kapcsolatot 
tartani, ápolni a kormányzati szereplőkkel, országos 
hatáskörű szervekkel, a szomszéd településekkel, kü-
lönösen a két szomszéd várossal.  

Idei rendezvényeinkről néhány gondolatot:  
  

A korábbi években megszokott rendezvényeink kivétel 
nélkül megtartásra kerültek.  
A legfontosabb az ideiek közül a jól sikerült augusztusi 
rendezvény sorozat, amelynek keretén belül ünnepeltük 
a partnerség 10 évét a németországi Obersulmmal. Er-
ről is beszámoltunk, részletesen a Hercegkúti Hírek 
szeptemberi számában.  
Megtartottuk az idén is a gyermeknapot, az emléktor-
nát, a nyugdíjas találkozót, a hősök napi megemlékezést 
is. Idén első alkalommal kapcsolódtunk be a Szent Or-
bán zarándoklatba. A szervezők örömmel tapasztalták 
azt, hogy milyen szép számmal vettek részt a hercegkú-
tiak az eseményen. 
Hangsúlyozom, hogy pályázati forrásokból tudtuk eze-
ket megvalósítani, akár önállóan, akár más településsel 
közösen pályázva.  
Nemzetközi kapcsolataink töretlenek és egyre erősöd-
nek.  
A lengyel település – Rymanów - polgármesterével 
egyeztettünk az elmúlt napokban a jövő évi programok-
ról, közös pályázati lehetőségekről. Azt gondolom, az 
elmúlt években egy hosszú távú, jó kapcsolat alapjait 
raktuk le, amire lehet majd építkezni. 
Fontos nemzetközi partnerünk a szlovákiai Kisgéres. 
Nem csak azért, mert már volt egy sikeres közös pro-
jektünk, hanem azért is, mert a jövőben is szeretnénk 
velük együtt dolgozni. A két projekt között mindig 
megtiszteljük egymás rendezvényeit, ünnepeit, sőt több 
magánjellegű üzleti kapcsolat köttetett a két település 
lakói között az elmúlt években. 
 

A településünk sajtója is jónak mondható, nemcsak a 
helyi, vagy regionális, hanem az országos médiában to-
vábbra is rendszeresen jelen vagyunk.  
  

A Magyar Telekom-mal folytatott közel két éves tárgyalás 
eredményeképpen, a 30-as körzetszámmal rendelkező elő-
fizetők, végre kifogástalanul használhatják a település tel-
jes területén készülékeiket.  
 

Jövő évi feladatainkról a teljesség igénye nélkül. 
Az intézményeink fenntartása, működtetése a legfőbb 
feladatunk, ami egyre nagyobb kihívást jelent az önkor-
mányzat számára., ezért elkerülhetetlen néhány jövőbe-
ni átszervezése. 
Erőnkön felül vállaltuk az idén is a diákjaink Bursa 
Hungarica támogatását, valamint az első lakáshoz jutók 
támogatását, és a gyermekvállalási támogatást. 
A közösség építése, erősítése is a fő feladatok között 
szerepel, ezzel együtt a civil társadalom erősítése, a jó 
ötletek felkarolása.  
A kommunizmus áldozatai emlékévének lezárásaként, 
konferenciát tervezünk február végére.  A napokban az 
emlékhely környezetét fogjuk még szebbé tenni. 
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Az úgynevezett GULAG pályázatokon az önkormány-
zatunk, a nemzetiségi önkormányzat, valamint a köz-
alapítvány által nyert támogatásoknak köszönhetően 
van lehetőségünk újabb könyvek kiadására a témához 
kapcsolódóan. 
  

A Kőporosi pincesoron folyatjuk tavasszal a korábbi 
években megkezdett helyreállítást. Két forrásból ösz-
szesen közel nyolcvan millió forint áll a rendelkezé-
sünkre. 
 

Közösségi Infrastruktúra projekt néven beruházás 
kezdődik a tavasszal településünkön, 
1 milliárd forint értékben. 
Egy olyan korszerű borászati üzem épül Hercegkúton, 
amely szőlő-feldolgozási és borászati technológiai 
szolgáltatásokat nyújt majd a termelők részére. 
Az üzem építése és majd annak működtetése a Tokaji 
Borvidék Hegyközségi Tanácsa feladata lesz.  
 

Az elmúlt hónapokban önkormányzatunk szerepe és 
feladata az volt, hogy megteremtsük a feltételeit annak, 
hogy ez a jelentős fejlesztés településünkön valósuljon 
meg.  
A jövőben Önkormányzatunk képviselőtestülete nevé-
ben ígérhetem, hogy igyekszünk megfelelni az elvárá-
soknak, az újabb kihívásoknak, de mivel mi sem va-
gyunk tökéletesek és a bölcsek kövét sem találtuk meg, 
ezért kérjük mindenki támogatását és segítségét, bizta-
tását, és konstruktív észrevételeit is. 
Végezetül köszönöm az egész évi támogatást, együtt-
gondolkodást, segítséget! 
  
A közelgő ünnepekre tekintettel mindenkinek Áldott, 
Békés Karácsonyt és egészségben, valamint sikerekben 
gazdag boldog új esztendőt kívánok! 

   
     Rák József 

      polgármester 
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Stumpf Andrásné elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
december 9-én Miskolcon a Gulágra elhurcoltakról egy 
megemlékezés lesz a Területi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében. Ugyanezen a napon lesz a BAZ. 
Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesüle-
tének a közgyűlése is Miskolcon fél egykor, ezt követően 
pedig a BAZ. Megyei Területi Német Önkormányzatok 
közmeghallgatására  kerülne sor, két órától pedig a konfe-
rencia.  
Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete által  az  1009/2015. (I. 20.) a Szovjetunióba hur-
colt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meg-
hirdetéséről szóló Korm. határozat alapján benyújtott, 
GUL-16- B-2016-00019 pályázati azonosítószámon nyil-
vántartásba vett, Hercegkútiak kényszermunkán a Szovjet-
unióban 1945-1949 - német nyelvű kiadvány című támoga-
tási igényét a Támogató 1 800 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette. A képviselő-testület felhatalmaz-
ta az elnököt, hogy a támogatásból készülő kiadványra az 
árajánlatokat megkérje és a legkedvezőbb ajánlatot adó vál-
lalkozóval a szerződést megkösse.  
A képviselő-testület  úgy határozott, hogy az  egykori német 
kényszermunkásoknak nyújtott elismerési juttatás igénylésé-
hez segítséget kíván nyújtani az érintett személyeknek a 
támogatási kérelem kitöltésében, a szükséges dokumentu-
mok beszerzésében. 
 

A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő
-testülete is e napon tartotta közmeghallgatását, melyen az 
elnök részletesen beszámolt az önkormányzat munkájáról 
az alábbiak szerint:  
 
„Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. 
Jogszabály írja elő, hogy minden évben minden önkor-
mányzatnak közmeghallgatást kell tartania. Röviden szeret-
ném tájékoztatni a megjelenteket a Hercegkúti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról. Mun-
kánkat nagyban befolyásolta a települési önkormányzattal 
való kapcsolatunk, elmondhatom, hogy jó a kapcsolatunk, 
hiszen a segítségük nélkül nem működne önkormányza-
tunk.  

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testület 
2016. november 30-i ülése 
Hercegkút Község Önkormányzat 2016. november 30-án 
megtartott ülésén három napirendi pontot tárgyalt. Az 1./ 
napirendi pont keretében a 2017. január 1-től önálló költ-
ségvetési szervként működő Hercegkúti Konyha Alapító 
okiratának elfogadására került sor. A  képviselő-testület az 
Alapító okirat 5.1. pontja alapján a Hercegkúti Konyha 
költségvetési szerv vezetésével 2017. január 1. napjától Pan-
dák Tibor (Hercegkút, Petőfi utca 140.) élelmezésvezetőt 
bízta meg. A 2./ napirendi pont keretében  Hercegkút Köz-
ség Önkormányzatának 2017.évi belső ellenőrzési terve 
elfogadására került sor a jegyző előterjesztése alapján. A 3./ 
napirendi pontban a 2017. évi  Bursa Hungarica Ösztöndíj-
pályázatok elbírálása történt meg. A képviselő-testület az 
előző években hozott döntéshez hasonlóan úgy határozott, 
hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójában pályázatot benyújtó valamennyi hall-
gatót a család egy főre jutó jövedelmétől függetlenül 4.000,-
Ft/hó összegű önkormányzati támogatásban részesíti, és az  
Emberi Erőforrások Minisztériuma felé támogatásra javasol 
valamennyi hallgatót, mivel állandó lakóhelyükön kívüli 
intézményben tanulnak, a bírálati lapon a rangsort az egy 
főre jutó jövedelem alapján állítja fel az önkormányzat. Az 
egyebek keretében döntött a képviselő-testület a 2017. évi 
munkabérhitel igényléséről.  
Az ülést követően Hercegkút Község Önkormányzata meg-
tartotta 2016. évi közmeghallgatását, melyen Rák József 
polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat feladatel-
látásáról, az  idei év önkormányzati fejlesztéseiről, a fejlesz-
tési elképzelésekről. Az érdeklődő lakosságnak  lehetősége 
nyílott kérdéseket feltenni, véleményt nyilvánítani az el-
hangzottakkal kapcsolatban.  

 
 
Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selő-testülete 2016. november 30-i ülése 
A nemzetiségi önkormányzat testülete az 1. napirendi pont 
keretében  döntött a Hercegkút Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről. A 2. napi-
rendi pont keretében a Sátoraljaújhelyben tartandó 
Interetnikus Találkozó támogatásáról hozott döntést a kép-
viselő-testület. Az elnökasszony e témához kapcsolódóan 
elmondta, hogy  a szervezők a  Gyöngyszem Német Nem-
zetiségi Óvodát kérték fel, hogy adjon egy kis műsort a 
konferencia előtt.  
Az ülésen egyeztettek a 2017. évi Sváb bál szervezéséről, a  
képviselő-testület felhatalmazta az elnököt, hogy a 2017. 
február 10. napra tervezett Sváb bállal kapcsolatban az elő-
zetes szervezési intézkedéseket megtegye. Az ÁVG-ben 
történő terembérletre és Schütz Kapelle zenekarral való 
zeneszolgáltatásra a megállapodást megkösse. 

 

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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A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda és Iskola prog-
ramját is támogatjuk, lehetőséget biztosítva arra, hogy más 
nemzetiségi településre is eljussanak, hol bemutatják hagyo-
mányápoló munkájukat. Céljaink a német nyelv ápolása, a 
hagyományőrző csoportok támogatása, az óvoda, iskola 
támogatása. Képviselőtársaim fő munkaidejükben is szoro-
san kapcsolódnak a német kultúra és nyelvoktatáshoz. A 
település rendezvényein szervezőként, illetve támogatóként 
jelen vagyunk.  Munkánkat havi juttatás, tiszteletdíj nélkül 
végezzük ezután is, mint tettük eddig is.  
 
Céljaink között szerepel a temetőben egy lélekharang felállí-
tása, a tervek már készülnek és remélem, hogy a közeljövő-
ben meg fog valósulni. Tervezzük továbbra is a svábbál 
folytatását a hagyományok szerint. Igény szerint, ha német 
nyelvtanfolyamra felmerülne az igény, azt is szeretnénk, 
illetve a Szekszárdi Német Színház látogatására ismét szer-
veznénk buszt, ami februárban lesz Miskolcon. Végezetül 
megköszönöm mindenkinek a munkáját, a konyha, a hivatal 
dolgozóinak, hogy egész évben támogatták munkánkat. 
Köszönöm, hogy meghallgattak és a hozzánk intézett kér-
désekre képviselőtársaimmal együtt szívesen válaszolunk. 
Szeretném még elmondani, hogyha bármilyen segítségre 
van szükség az elhurcoltakat megillető német támogatási 
juttatással kapcsolatban, a német Belügyminisztériumhoz 
beadandó pályázat miatt, akkor készséggel állunk rendelke-
zésre.” 

A 2016. december 9-én a Megyeházán tartott Gulág Emlék 
Konferenciáról részletes tájékoztatót a következő lapszám-
ban olvashatnak. 

dr. Stumpf Enikő jegyző 

Kiemelném a jegyzőasszonnyal való kapcsolatunkat, aki a 
pályázati írás alkalmával nagyon sokat segít önkormányza-
tunknak, hiszen sok-sok pályázat nyert ebben az évben is, a 
GULÁG pályázatot emelném ki, ami jelentős összeggel nö-
velte költségvetésünket.  
 
Munkájukat ezúton is megköszönjük. Önkormányzatunk 
minden települési rendezvényen képviselteti magát, így a 
szervezésben, illetve pénzbeli támogatással járulunk hozzá. 
Január 29-én immár harmadik alkalommal rendeztük meg a 
svábbált, a zenekar és a terembérlet költségét a nemzetiségi 
önkormányzat állta, elmondhatjuk, hogy egy jól sikerült ren-
dezvény volt. Július 24-én részt vettünk Szendrőn a IX. Re-
gionális Német Nemzetiségi Fesztiválon, jövőre Sárospata-
kon kerül megrendezésre.  
 
Ezen a fesztiválon tánccsoportok, kórusok lépnek fel, gaszt-
ronómiai utca van, illetve képzőművészeti kiállítás és kéz-
műves bemutató. Jó kapcsolatot ápolunk a megyei német 
nemzetiségi önkormányzatokkal, a BAZ. Megyei Német 
Nemzetiségi Szövetség Egyesületének közgyűlése évente 
egyszer Hercegkúton kerül megrendezésre.  Hercegkút né-
met partner településével is jó a kapcsolatunk.  Az ifjúsági 
csereprogram keretén belül ismerkedhetnek fiataljaink, és a 
nyelv gyakorlása is fontos.  
A 10 éves partnerségi ünnepségen, Hercegkúton és 
Obersulmban is részt vettünk. Ezt a partnerségi kapcsolatot 
mindig szívesen támogatjuk akár pénzben is. Képviselőtársa-
immal együtt egész évben azon fáradoztunk, hogy lehetősé-
geinkhez képest támogassuk a település német nemzetiségi 
csoportjait.  
 

A Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Óvoda fellépése az Interetnikus Találkozón  

Sátoraljaújhelyben 
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A templomi munkákról 

A helyreállítás statikai szakvélemény alapján került 
megtervezésre. Ennek keretében koszorúpótló szer-
kezet került beépítésre, vagyis a homlokzati fal felső 
pereme alatt bevéstek egy 30 cm keresztmetszetű 
hornyot a nyugati homlokzati oldalon, melyet to-
vább vittek a hosszoldalakon is az első harántirányú 
boltöv vonala mögé. A horonyba acélrúdból készült 
feszítő szerkezet került beépítésre, iránytöréseknél 
hegesztett laposacél átmenetekkel, a mezőkben fe-
szítő csavarokkal. A lehorgonyzást a hosszfalba is 
bekötötték. A feszítést követően a hornyot kibeto-
nozták. 

A tetőszerkezet megerősítése végett a fa talpgeren-
dákra az iránytörésben laposacélból teherátadó sza-
kaszt csavaroztak a koszorúpótló szerkezetre. Az 
állószék szarufáit a feltámaszkodás fölött fogópár-
szerűen acélszerkezettel összekötötték az iránytörést 
követő, szemben álló elemeknél, megakadályozva a 
szétcsúszást.  

A kivitelező szakemberei elvégezték a homlokzaton 
a nedvesedés miatt felmálló vakolat eltávolítását, 
döntően a falak alsó régióiban. Ezt követően került 
sor a terméskő falfelület fugáinak tisztítására, majd a 
lábazat víztaszító bevonattal történő leburkolására, 
egyéb felületeken a vakolathiányok pótlására. A hát-
só homlokzaton az alapvakolat felhordása után si-
mítóvakolat készült üvegszövet beágyazással. Ta-
vasszal ez a műveletsor folytatódik a többi külső 
homlokzati területen is. Végezetül dörzsölt ásványi 
nemesvakolat zárja majd a felületet.  

Szólnunk kell a templom fűtéskorszerűsítése érde-
kében tett erőfeszítéseinkről is, mivel az előző lap-
számban ezzel kapcsolatban megszólíttattunk. 
Templomunkban 1979 óta működik az a ventiláto-
ros légbefúvó rendszerű fűtőberendezés, amely ma 
is használatban van. Ezt a berendezést a többszöri 
javítás és felújítás után a szakemberek már nem tart-
ják üzembiztosnak, azért feltétlen cseréjét javasolják. 
Tekintettel arra, hogy ez a fűtési rendszer a rendkí-
vül zajos működése miatt csak a szertartások előtti 
időben (0,5-1 órában) üzemeltethető, az általa ter-
melt hőmennyiség a kikapcsolás után kb. fél órával 
már nem érzékelhető, és emiatt a szentmisék végére 
jelentősen lehűl a templombelső. Mindehhez magas 
üzemeltetési költség is társul. 

A templomunk külső felújításának munkálatai ez 
év októberében megkezdődtek. Szükségességét a 
templomépület szentély mögötti (nyugati oldali) 
hátsó homlokzatán megjelent faltörés mértékű 
repedés megjelenése indokolta. Ezt megelőzően 
egy áprilisi pályázathoz (VP-6-7.4.1.1-16 Telepü-
lésképet meghatározó épületek külső rekonstruk-
ciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fej-
lesztése, energetikai korszerűsítés) kapcsolódóan 
statikai állapotfelmérés történt és beavatkozási 
javaslat készült, melyet polgármester úr rendelt 
meg és személyesen finanszírozott. A hercegkúti 
születésű budapesti céggel rendelkező Stumpf 
Gábor pedig felajánlásként vállalta a pályázat el-
készítésében való közreműködést (árajánlatok 
beszerzése, műszaki tervek elkészíttetése). Mire az 
alapos műszaki előkészítést igénylő pályázati 
anyag teljessé vált, a támogató hatóság sajnos a 
pályázatok befogadását a korai forráskimerülés 
okán lezárta, így az nem került benyújtásra. 

Hogy mégis elkezdődhettek a statikai helyreállítási 
és felújítási munkák, azt Soltész Miklós államtit-
kár úrnak (Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi kapcso-
latokért Felelős Államtitkárság) köszönhetjük. 
Egy nyári hercegkúti látogatása alkalmával felke-
reste a templomunkat is. Miután megtekintette a 
templombelsőt, dicsérően megjegyezte, hogy 
„nagyon rendben van ez a templom”. Polgármes-
ter úrral ismertettük azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket ennek érdekében a községünk és egy-
házközségünk tett és szóltunk a Gombos-hegyi 
Kálváriáról is. Majd az emléktábláknál az első és a 
második világháborús áldozatok emléke előtt tisz-
telgett. Ekkor már észlelte, hogy a templom hom-
lokzata is - különösen a lábazati és afölötti része-
ken - megkívánná a felújítást, és ezt meg is jegyez-
te. Ezután körbejártuk a templomot, megmutat-
tuk a hátsó falon keletkezett hatalmas repedést is. 
Ezt követően nyújtottuk be az egyedi támogatási 
igényt a munkálatok finanszírozására. Hamarosan 
megérkezett a pozitív válasz; 14 millió Ft támoga-
tásban részesült az egyházközségünk. Ennek a 
forrásnak a terhére kezdődtek meg a sárospataki 
székhelyű HMG Kft. kivitelezésében az idén a 
munkák és folytatódnak majd a következő év ta-
vaszán.  
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Már 2013-ban energetikai szakemberekkel megvizs-
gáltattuk a templomunk fűtéskorszerűsítésének lehe-
tőségeit, s ők a kellemes hőérzetet biztosító, energia-
takarékos, hatékony villamos padfűtést javasolták 
megvalósításra. A cikk elején jelzett, be nem adott 
pályázatnak a külső felújítás mellett másik célterülete 
lett volna az energetikai korszerűsítés, vagyis a padfű-
tés beszerelése, valamint napelemek elhelyezése a 
szomszédos önkormányzati épületek tetőzetén. 

Ezt figyelembe véve már a templombelső díszítőfes-
tésének helyreállításakor beiktattuk a padfűtési rend-
szer elektromos előkészítését a falak becsövezésével, 
vagyis a megvalósítás első részét már elvégeztük.  

Újabb lehetőségként merült fel egyházközségünk szá-
mára az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 
„EGYH-KCP-17 Egyházi közösségi célú programok 
és beruházások támogatására” c. 100%-os támogatási 
intenzitású pályázat. A pályázati projekthez megsze-
reztük az Egri Főegyházmegye ajánlását és benyújtot-
tuk „A hercegkúti római katolikus templom fűtésé-
nek korszerűsítése” című pályázatunkat. Ennek a for-
rásnak a segítségével már be tudnák fejezni a fűtés-
korszerűsítést, egyelőre a napelemek felszerelése nél-
kül. Pozitív döntés esetén a következő szezonban 
már a komfortosabb megoldás biztosítaná a fűtést a 
templomunkban. 

 
Az ülőpadok elektromos fűtése Flexelec gyártmá-
nyú, ilyen célra használható elektromos fűtőkábel 
felhasználásával kerülne megvalósításra. A fűtőká-
belek a padok ülőfelületén kerülnének elhelyezésre.  
Ez a rendszer teljesítményszabályozással kombinál-
va egy energia- és költségtakarékos fűtést eredmé-
nyez. A padok felülete és háttámlája is szőnyegpad-
ló burkolatot kapna. A jobb és bal oldali padcso-
portok külön-külön kapcsolhatók, továbbá 4 pad-
soronként a pad alatti kapcsolókkal tovább szaka-
szolhatók lesznek.  A padok bekapcsolt állapotát a 
pad oldalán elhelyezett kontrol lámpa jelzi. Ezzel 
lenne biztosítható a takarékos energiafelhasználás, 
ugyanis csak annyi csoportot kellene bekapcsolni, 
amennyi a várható létszámnak megfelel. 

A padok hőfokának szabályozása központilag, 
elektronikus szabályzóval történne. A beépítésre 
kerülő elektronikus teljesítmény szabályzóval a kül-
ső hőmérsékletnek megfelelően beállítható a szük-
séges teljesítmény 10-100% között. A gyakorlati 
tapasztalat alapján 10-15 perc elegendő a padok 
előfűtéséhez. Az egyes fűtési körök úgy lesznek 
méretezve, hogy 100%-os teljesítmény esetén sem 
haladhatja meg a templomi padok ülőfelülete a 32-
33 °C fokos hőmérsékletet.  

Ez a padfűtési mód nem befolyásolja a templom 
belső terének természetes klímáját, minimális mér-
tékben növeli a légtér hőmérsékletét, ezért nem 
képződhet pára lecsapódás a hideg falakon és a 
mennyezeten sem. Az elektromos fűtés - a három-
évenként esedékes szerelői ellenőrzésen kívül - kar-
bantartást nem igényel. Ez a fűtési rendszer megfe-
lel a magyar és az európai szabványelőírásoknak. 

                                                         Naár János 
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Pár évvel ezelőtt még volt realitása annak, hogy Herceg-
kútról az emlékezni kívánók egy csoportja elzarándokol-
jon az eredeti útvonalon arra a földre, abba a városba, 
ahol az elhurcolt nagyszüleink, szüleink vagy rokonaink 
évekig szenvedtek a halál árnyékában, és akik közül tizen-
hatan soha nem térhettek haza. Pontos adatokkal rendel-
keztünk a lágerek és temetők helyét illetően, de mindhiá-
ba.  
 

Ma már ez a zarándoklat csak álomnak tűnhet, hisz a 
Donbász-vidéken 2014 áprilisa óta polgárháború dúl, ahol 
az orosz szakadárok és szimpatizánsaik kikiáltották a senki 
által el nem ismert Donyecki Népköztársaságot, s egyre 
nagyobb területen veszik át az irányítást. Torez, az egykori 
Csisztyakovo, amely az elhurcolás végállomása volt, már a 
harcok kitörésekor a fegyveresek kezére került.  

Rák József polgármester úrral úgy gondoltuk, hogy ennek 
az útnak egyik állomásáig, Szaniszlóig, az egykori gyűjtő-
helyig elzarándokolunk, s meglátogatjuk azokat a helyszí-
neket – ha még léteznek –, amelyeken egykor a hercegkúti 
elhurcoltak is jártak. Ezt az elképzelést a Zemplén Televí-
zió is támogatta, egyben felvállalta az utazás költségét. .  

Megkezdődött az út előkészítése. Felvettük a kapcsola-
tot Nyírbátor, Vállaj és Szaniszló polgármesterével, fel-
vázolva részükre az elképzelésünket, s kérve a zarán-
dokút sikeres lebonyolításához a segítségüket. Kérésün-
ket mindannyian empátiával fogadták és támogatásuk-
ról biztosítottak bennünket. Az előkészítést követően 
természetesen invitáltuk az elhurcoltak helyi képviselőit 
a részvételre. 

A csoport tagja volt Naár Jani bácsi, egykori elhurcolt, 
fia, Naár Ferenc kíséretében, Winkler János, az azóta 
elhunyt édesanyja képviseletében, Rák József polgár-
mester, aki a buszt is vezette, Joósz Antal művelődési 
ház vezető és jómagam. Koczák Andrásné Götz Mari 
nénit is meghívtuk, aki változó egészségi állapota miatt 
nem merte bevállalni az utazást, bár szívesen eljött vol-
na erre az útra. Zemplén Tv részéről Kassai-Balla 
Krisztina szerkesztő-riporter és Tóth István operatőr 
örökítették meg e látogatás helyszíneit és fontosabb 
eseményeit.  

November 4–én, pénteken reggel elindultunk az elhur-
coltak nyomában, Hercegkútról Szaniszlóra.  

Ahonnan a vonat elindult  
Szaniszlón jártunk 

Vállaj, római katolikus templom  
(előtérben egy „ulmer sachtel”) 

Jani bácsi elhelyezi az emlékezés koszorúját 
Vállajon  
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Emlékutunk első állomása a Trianon utáni Magyaror-
szágnak jutott két szatmári sváb falu közül az egyik, Vál-
laj volt, amelynek főutcáján haladt el 1945-ben Vízke-
reszt ünnepén a hercegkútiak menetoszlopa.  

Itt megálltunk a falu I. világháború éveiben (1914-1918) 
épült, méretében is jelentős és gyönyörű római katolikus 
temploma mellett, majd betértünk a templomba, amelyet 
a harangozó férje mutatott be részünkre. Azonnal megál-
lapítottuk, hogy az oltárok és szobrok abból a dél-tiroli 
műhelyből származnak, ahol a mi templomunkét is ké-
szítették. A templomból kilépve megtudtuk, hogy Vállaj-
ról is hurcoltak el „málenkij robotra”, összesen 214 főt, s 
közülük 44 fő már nem térhetett haza.  

Ezt követően a templom melletti emlékparkban koszorút 
helyeztünk el és mécsest gyújtottunk az elhurcoltak em-
lékművénél. Ezután tovább indultunk a határátkelő felé. 
Onnan gyors okmányellenőrzés után hamarosan a szin-
tén sváb telepesek által alapított Csanálosra értünk, majd 
az elhurcoltak által is megjárt rövidebb úton Szaniszló 
felé haladtunk. A háromnyelvű községtáblánál megáll-
tunk egy fényképkészítés erejéig. 

A polgármesteri hivatal előtt Kardosi János Zoltán pol-
gármester és a község tanácsosai közül ketten, valamint 
hivatali dolgozók fogadták a küldöttségünket. Benn a 
hivatal tanácstermében Kardosi úr, - aki a Romániai Né-
metek Demokratikus Fórumának jelöltjeként lett a  

település polgármestere - röviden bemutatta a telepü-
lést, szólt az itt élő három nemzetiség együttéléséről, a 
vallási összetételéről, a munkalehetőségekről, az oktatá-
si és egyéb intézményeikről, a helyi vállalkozásokról, és 
az utóbbi időszak fejlesztéseiről. Szaniszló történetét 
Szabó úr, a mezőgazdasági vállalkozó és mintegy tíz 
évvel ezelőtti polgármester ismertette. Elmondta, hogy 
Szaniszló nem tartozik a Károlyi gróf által alapított illet-
ve betelepített sváb falvak sorába, de a magyar faluba 
már az 1700-as évek végétől folyamatosan települtek be 
a környékről sváb családok.  
Természetesen jelentős arányban élnek románok is a 
faluban. A tanácsteremben hamarosan baráti beszélge-
tés alakult ki, miután az elhurcolás témája került a terí-
tékre. Vendéglátóink elmondták, hogy Szaniszló több-
szörösen megszenvedte az elhurcolás kínjait. Első ízben 
1945. január 3-án - hasonlóképpen mint más települé-
sen - az oroszok a román poliszok közreműködésével 
összegyűjtötték a meghatározott korosztályba tartozó 
személyeket, s mivel januártól márciusig több szerel-
vény indult az állomásáról, az egyes transzportokból 
hiányzó embereket a helyiekből - a német, magyar és 
román nemzetiséghez tartozók közül - válogatás nélkül 
pótolták.   

Jani bácsi 72 év után ismét  
Szaniszlón  

A szaniszlói polgármesteri hivatalban 
(baloldalon Kardosi János Zoltán polgármester) 

A szaniszlói román kultúrház 
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Így összesen mintegy 400 főt vittek el Szaniszlóról, valam-
ennyit a Donyec-medence szénbányáiba. Elmondták azt 
is, hogy sok környékbeli településről, így például a szom-
szédos Mezőpetriből és Tasnádról is szállítottak ide embe-
reket, hogy aztán marhavagonokban a Szovjetunióba de-
portálják őket.  A hercegkútiakról azonban mindeddig 
nem tudtak. Itt elmondtuk, hogy a hercegkútiak és petriek 
beszámolóiból, a Szaniszlóról küldött utolsó levelekből és 
Binder Mária naplójából ismerjük az itt töltött három nap 
és a bevagonírozás történetét.  

Kiemeltük, hogy Hercegkúton az emberek többsége szá-
mára nem ismeretlen Szaniszló szerepe ebben a szomorú 
történetben. A beszélgetés során Jani bácsi néhány nevet 
idézett fel az elhurcolás idejéből. A családnevek többsége 
ismerősen csengett a vendéglátóink számára, akik elmond-
ták, hogy a szomszédos falvakban élnek ilyen nevű csalá-
dok. 

Közben az operatőr vágóképeket vett fel, majd Krisztina 
riportokat készített. Ezt követően a vasútállomásra indul-
tunk. Az állomás épülete azonos az egykorival. Kedves 
barátaink megmutatták azt az utcát, ahol az elhurcoltak 
menetoszlopát az állomásra kísérték a fegyveresek. Itt el-
képzeltük a bevagonírozást és az indulást Nagyvárad felé 
az ismeretlenbe.  

A beszélgetés további menetében Rák József polgár-
mester úr mutatta be röviden a községünket, az itt élő 
embereket, az utóbbi években végrehajtott fejlesztése-
ket és a jövőre vonatkozó elképzeléseket vázolta fel. A 
baráti ismerkedés után elindultunk a román kultúrház-
hoz, ahhoz az épülethez, ahol a hercegkúti elhurcolta-
kat a megérkezésük után három napig őrizték, s ahon-
nan számukra már csak a vasútállomásra vezetett az 
út.  
 

A stílusos épület külső megjelenésében szinte semmit 
sem változott. Ebben a házban és a bekerített udvarán 
tartózkodhattak a mieink. Innen már nem szökhetett 
meg senki. Megilletődve léptünk be a nagyterembe, és 
próbáltuk elképzelni, hogy mi történhetett itt 72 évvel 
ezelőtt. Tudjuk, hogy néhányan a színpadon éjszakáz-
tak. Sokáig nem szólalt meg senki. Figyeltük Jani bácsi 
arcának rezdüléseit.  
 

Néhányan közülük itt láthatták utoljára a magyar vidé-
ket. Éppen érkezett egy személyvonat, melyről meg-
tudtuk, hogy Máramarossziget állomásig közlekedik. 
Ez a város is ismert a hercegkútiak számára: eddig 
szállították az orosz szerelvények a hazatérőket, s 
amely ekkor már román város volt. 
 

A vendéglátók ezután meghívtak bennünket egy bősé-
ges és finom ebédre. Utána megtekintettük az elhur-
coltak emlékművét, ahol koszorút helyeztünk el a 
szaniszlói és hercegkúti elhurcoltak tiszteletére és mé-
csest gyújtottunk az áldozatok emlékére.  

A kultúrházban 

Szaniszló vasútállomásán  

Az elhurcoltak emlékoszlopa Szaniszlón 
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Távozásunk előtt a városháza előtti téren koszorút he-
lyeztünk el a háborúk áldozatainak emlékművénél. A nap 
már lemenőben volt, amikor elindultunk hazafelé.  

Úgy gondolom, hogy megtettünk megint egy lépést azért, 
hogy megőrizzük és tovább adjuk Hercegkút e nehéz 
korszakának történelmét és tisztelettel adózzunk elszen-
vedői emlékének. 

Naár János 

 

Felkerestük a Kisboldogasszony nevére és tiszteletére 
felszentelt (mint a mi templomunk is) római katolikus 
templomot, melyet elsősorban a sváb származásúak és 
részben a magyarok látogatnak. Itt elmondtunk egy hála-
adó imát.  
Miután visszatértünk a polgármesteri hivatalba, polgár-
mester úr a küldöttségünk nevében megköszönte a szívé-
lyes fogadtatás, annak lehetőségét, hogy a helyszíneket 
megtekinthettük, a közös emlékezést és a vendéglátást, 
majd átadta az ajándékokat. Elmondta, hogy történelmi 
jelentőségű Hercegkút életében ez a nap, ez a látogatás. 
Az érzelmek dolgoznak bennünk.  
Sok-sok hercegkúti szeretett volna ma itt lenni, hisz tu-
domásunk szerint 1945 óta Hercegkútról itt még nem 
járt senki. Kiemelte, hogy olyan szimpatikus embereket 

ismerhettünk meg ˗ túl azon, hogy fogadtak bennünket, ˗ 
akikhez ezer szállal kötődünk. Javasolta, teremtsük meg 
annak lehetőségét, hogy eljöjjenek kedves vendéglátóink 
is Hercegkútra, ismerjék meg azt a települést, amelyet 
nem csak a 72 évvel ezelőtti szomorú események kap-
csolnak össze, hanem a sváb eredetünk, a magyarságunk 
és a templomaink is. Magam is megköszöntem azt a ven-
dégszeretetet, amellyel fogadtak bennünket és utalva ar-
ra, hogy annak idején ezt a távolságot az elhurcoltak gya-
log tették meg, szeretettel várjuk és elvárjuk, hogy egy 
szaniszlói küldöttség is látogasson el hozzánk, ismerjék 
meg a falunkat és az itt élő embereket. Miután elköszön-
tünk, Nagykároly érintésével elindultuk hazafelé.  
 
Nyírbátorban Németh Attila alpolgármester várt ben-
nünket a polgármesteri hivatalban. A díszteremben rövi-
den bemutatta a várost, majd elmondta, hogy a helytörté-
nészek beazonosították azt az épületet, ahol a 
hercegkútiakat elszállásolták. Ez az épület a városháza 
közelében állott, de a nyolcvanas években lebontották és 
a helyén épült fel a postahivatal. Az egykori iskolaépület 
archív fotóját is megmutatta. Innen szökött meg négy 
lány, akik a közeli vízfolyást szegélyező bozót védelme 
alatt tudtak elmenekülni.  

Szaniszló római katolikus temploma  

Átadjuk az ajándékokat  

Szíves vendéglátásban részesültünk 

Nyírbátorban Németh Attila alpolgármester 
fogadott bennünket 
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December 6.  A téli időszak első nagy ünnepe a gyere-
kek számára Mikulás napja. Minden évben boldog izga-
lommal készülnek, versekkel, dalokkal, rajzzal várják a 
Télapót. Így történt ebben az évben is ezen a délelőttön, 
amikor az iskolás gyerekeket látogatta meg. 
A Mikulás történetével népismereti órákon találkoznak a 
gyerekek. A piros palástban, püspöksüvegben és pásztor-
bottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus 
vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római pro-
vinciában fekvő Myra püspökének népies alakja. Szent 
Miklós a gyermekek és diákok védőszentje. Ezért a ké-
sőbbi korokban a népi vallásosság hatására kialakult aján-
dékosztó püspöksüveges Mikulás előképének és mintájá-
nak a gyermekek védőszentjét tartják. A Szent Miklós 
napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. 
A katolikus szent kultuszát Németországba a 10. század-
ban vitték el a kereskedők. A középkorban szerepjáté-
kokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről. Később 
ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán 
a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap 
előestéjén, egy később magyar nyelvterületen "Mikulás"-
nak elnevezett, piros köpenybe öltözött apó, házról ház-
ra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el 
a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbün-
tette őket.  

Suli-☼tár 

December 12-én, a Művelődési Házban az óvodás és 
iskolás gyerekek együtt hallgatták meg a Zsindely népze-
nei együttes karácsonyi koncertjét. A színvonalas műsor-
ban felcsendültek az ismert karácsonyi dalok, az éneklés-
be így a gyerekek is be tudtak kapcsolódni. A koncert 
vidám táncházzal zárult.  
Ezután kezdődött a karácsonyi játszóház és bazár, ahol a 
szülők által készített finom süteményeket kóstolgathatták 
a gyerekek. 
A játszóházban karácsonyfadíszeket és ajtódíszt készítet-
tünk, valamint nagyon népszerűnek bizonyult ismét a 
gyertyaöntés. 
Reméljük, egyre több családban is követik a példánkat és 
szülők-gyerekek közösen munkálkodnak a legszebb ün-
nep szebbé, meghittebbé tételében. 
December 15-én a Farkas Ferenc Művészeti Iskola nö-
vendékei adtak karácsonyi hangversenyt, ahol bemutat-
ták a félév során elsajátított zenetudásukat. 
December 16-án tartottuk a karácsonyi műsorunkat, 
amellyel szeretnénk az ünnep meghittségét, szépségét 
előkészíteni. 
Karácsonyi énekekkel tarkított betlehemes játékunkkal 
pedig a kis Jézus születését elevenítettük föl, amely meg-
ható pillanatokat nyújtott mindenki számára. A közös 
műsor, a karácsonyfa, a gondtalan együttlét boldogságot 
varázsolt mindenki szívébe. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lycia
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_provinci%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_provinci%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Myra&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/10._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/10._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
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A következő verssel kívánunk minden kedves olvasónak 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket! 

tanítók 
  Fésüs Éva: Karácsonykor 

Karácsonykor 
fényesek a felhők, 
csillagokból 
horgol a tél kendőt. 
Ráteríti 
hegyek tetejére, 
fenyőágnak 
jégrojtos a vége. 
Karácsonykor 
mindenki varázsol, 
meglepetés 
bújik ki a zsákból. 

Szekrényeknek 
titkos rejtekéből, 
édesapám 
legmélyebb zsebéből. 
Karácsonyra 
kalácsot is sütnek, 
nincsen ennél 
izgalmasabb ünnep! 
Ajándékot én is 
készítettem, 
amíg készült 
majdnem tündér lettem! 

Karácsonyi ünnep az  

Óvodában 
A decemberi hónap tele volt várakozással. A gyerekek 
izgatottan várták a Mikulás érkezését, a karácsonyi ün-
nep eljöttét. Az ünnepeket sok-sok készülődés előzte 
meg. A gyerekekkel beszélgettünk arról „Hol lakik a 
Mikulás? Mivel érkezik? Ki segít neki a csomagok elké-
szítésében?”Mondókákat, verseket, dalokat tanultunk 
magyarul és németül. A Mikulás ünnephez kapcsolódó-
an a gyerekek rajzolgattak, festettek, ablakdíszeket, aján-
dékot készítettek. 
Az óvodások karácsonya az egyik legszebb ünnepünk. 
Az adventi gyertyák fényénél körbeülve, meghitt hangu-
latban hallhatták Jézus születésének történetét. Sok 
szép énekkel, verssel, ajándékkészítéssel teltek az utóbbi 
hetek.  
Óvodai karácsonyi ünnepünkre meghívtuk az Idősek 
Klubjának tagjait. A nagycsoportosok Betlehemes játé-
ka valamennyiünk számára örömteli élményt nyújtott. 
Együtt énekeltünk karácsonyi énekeket és kölcsönösen 
megajándékoztuk egymást. Hagyományunkhoz híven 
kántáltunk a konyhai dolgozóknak, akik örömmel fo-
gadtak és finomságokkal kedveskedtek nekünk. Azután 
a gyerekek boldogan vették birtokba a gyönyörűen fel-
díszített karácsonyfa alá rejtett játékokat. 
Az óvoda nevelőtestülete, valamennyi dolgozója és a 
gyerekek Meghitt Békés Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Esztendőt kívánnak a Hercegkúti Hírek valam-
ennyi olvasójának!                                          óvónők 
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
 sikerekben gazdag boldog új évet kívánok  

minden  hercegkúti lakosnak és sportbarátnak! 
(2016/2017 –es Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon 

eredményeit a következő számban olvashatják. ) 
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