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Versmondó verseny a Magyar Kultúra napja tiszteletére
Nagyon színvonalas versenynek lehettünk résztvevői, amely két kategóriában zajlott. az 1. 2. illetve a
3. 4. osztályosok között.
A gyerekek igényes előadásukkal örvendeztették
meg a zsűrit és a hallgatóságot. Nehéz volt a sok jó
produkcióból a legjobbakat kiválasztani. Azoknak is
dicséret jár, akik most nem értek el helyezést, mert
lelkiismeretes felkészülés és a plusz feladat vállalása
elismerést érdemel.

2017. január 24-én versmondó versenyt rendezett
a Művelődési Házban a Német Nemzetiségi Általános Iskola, amelynek aktualitását a Magyar Kultúra
napja adta.
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra
napját, mert Kölcsey Ferenc – a kézirat tanúsága
szerint – 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész
vetette föl 1985-ben. Szavai szerint „ez a nap annak
tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk,
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.”
Az ünnep alkalmából azóta a magyarság idehaza, a
határokon túl és szerte a világban megemlékezik a
magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak.
Hercegkúton 5. alkalommal rendezzük meg e napra
emlékezve a versmondó versenyt. A verseny megrendezését idén is a hercegkúti önkormányzat támogatta.
Felhívásunkra sokan jelentkezett, Tolcsváról, Komlóskáról, Vámosújfaluról, Sárospatakról a Rákóczi
Ferenc Általános Iskolából, a Szent Erzsébet Általános Iskolából, a Református Általános Iskolából,
Makkoshotykáról, Vajdácskáról és Hercegkútról,
összesen 56 gyerek.

A versenyen a következő eredmények születtek:
I. kategória:
1. helyezett: Pávási Boglárka Általános Iskola
Tolcsva
2. helyezett: Sajószegi Tamás Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános Iskola
3. helyezett:
Galkó Dominik Szent Erzsébet Általános Iskola
Asztalos Zoé Református Általános Iskola
Különdíj:
Rácz Dávid Általános Iskola,Vámosújfalu
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II. kategória:
1. helyezett: Örmény Bátor Általános Iskola
Komlóska
2. helyezett: Balla Csaba Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános Iskola
3. helyezett: Fodor Áron II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Különdíj: Fischinger Boglárka Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános Iskola
Kádár Lili II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Köszönjük a zsűri munkáját, a helyezetteknek és
minden versenyzőnek ezúton is gratulálunk.
tanítók
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Megemlékezés a Málenkij robotra elhurcolás 72. évfordulóján
„Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet.
Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak,
az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban
bíznak, új erőre kapnak …”(Iz 40, 29-31)
olvashatjuk Izajás próféta könyvében a gondviselés hatalmáról.
Tisztelt Emlékező Közösség! Kedves egykori
Elhurcoltak!
72 évvel ezelőtt, ezen a napon kezdődött Hercegkút 20. századi történetének legszomorúbb
időszaka, a megaláztatást, szenvedést, gyötrelmet,
nélkülözést hozó elhurcolás tragédiája. A jéghideg januári napon itt ragadta el a sztálini erőszak
az ifjakat és a családapákat a szeretteik köréből.
Talán nem is volt olyan család, amelyet ne érintett volna ez a megpróbáltatás.
Ismerjük a történéseket, azt is tudjuk, hogy
mindez miért történt. Anélkül, hogy e szomorú
történet részleteibe bocsátkoznánk, néhány fontos tényt ki kell emelnünk. A szovjet megszállás,
− amit felszabadulásnak kellett neveznünk − a
hercegkútiak számára a szovjet munkatáborokba
való deportálást, az ország egészének pedig a
kommunista diktatúra kiépítését hozta.

A csisztyakovói lágerekben embertelen körülmények között fogva tartott emberek a folyamatos
éhezés és nélkülözés, az egészségtelen és veszélyes
munkafeltételek és a megerőltető kényszermunka
következtében a deportáltak testi egészsége vészesen leromlott.
Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben igyekeztek egymás segítségére lenni, egymást erősíteni és
sok-sok közösen elmondott rózsafüzér imádsággal
kérni a Szűzanya közbenjárását szabadulásunkért.
A fogság első két és fél évében a kényszermunkatáborban sűrűn aratott a halál. A hazatérés öröme
16 testvérünknek már nem adatott meg. Jeltelen
sírokban nyugszanak. Emléküket az emberi emlékezet és a kegyelet őrizze!
A túlélők 1946-ban két, 1947-ben négy, 1948-ban
egy csoportban, legyengülve, betegen tértek vissza
családjaikhoz. Az utolsók 1949 októberében érkeztek haza.
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A történtekről 1989-ig nem lehetett beszámolni.
Az elhurcolásról, a fájdalmaikról, sérelmeikről,
megpróbáltatásaikról évtizedeken keresztül csak
szűk családi körben beszélhettek. A gyilkos eszmét támogató hatalom azt táplálta beléjük, hogy
maguk voltak ennek okozói, tehát bűnösök, s ezt
szégyellniük kell.
Ennek ellenére a templom falai között január 2án, az elhurcolás emléknapján, az egyházközség
fogadott ünnepén szentmise keretében kezdetektől fogva megemlékeztek a helybeliek, úgy, ahogy
ma is tettük.
A 2015-ben elhelyezett emléktáblák és az itt felállított szobor kifejező jelképe a tragédiának. Mert
emléket állítani fontos. Szimbolikája emlékeztet,
vagyis segít emlékezni a sorstragédiákra, hogy ez a
tragikus emlék a közösségünk emlékezetében és a
szívekben éljen tovább. Mi, akik emlékezünk, új
perspektívákat adhatunk az új generációknak,
mert emlékezés nélkül gyökértelenné, manipulálhatóvá válhatnának.
Pál Apostol efezusiakhoz írott levelének egy gondolata az előzőekhez kapcsolódóan így szól:
„Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele
magával sodor. Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben ...” (Ef 4,14-15).
Tisztelettel köszöntöm azokat, akik tanúi és részesei voltak a borzalmaknak, valamint az itthon
maradt családtagokat, a későbbi özvegyeket és
árvákat, akik szintén szenvedői lettek ezeknek a
történéseknek és ma is itt vannak. És emlékezzünk mindazokra, akik ott voltak, és most már
nem lehetnek itt.
Engedjük, hogy a múltunkban gyökerező emlékek
megvilágítsák a lelkünket, mert a múlt felidézésével elkerülhetjük a jelen és a jövő tragédiáit!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Naár János
(A megemlékezésen részt vevők ezután a Művelődési
Házban Balla Krisztina elhurcolásról készült filmjéről kaptak tájékoztatást, továbbá megtekinthették a
Rátkai Német Nemzetiségi Önkormányzat kiállítási
anyagát.)

6

Megemlékezés a doni katasztrófáról
Hercegkút közössége idén is megemlékezett a Donkanyarban történt tragikus eseményekről, melynek
hercegkúti áldozatai is voltak.
Január 12-én este a hagyományoknak megfelelően a
szentmisét követően a II. világháború hőseinek emlékműve előtt idézte fel Hercegkút közössége a Don
-kanyarban történt tragikus eseményeket. A megemlékezés a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület énekével vette kezdetét, majd Rák József polgármester
mondta el ünnepi beszédét, felidézve a 74 évvel ezelőtti tragikus eseményeket.
Tisztelt Emlékező Közösség!
A doni áttörés 74. évfordulóján, emlékezni és tisztelegni maradtunk itt a szentmise után ma este.
Emlékezni és tisztelegni azok előtt, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták abban az esztelen és
értelmetlen háborúban, amelyben nem volt olyan
család Magyarországon, így Hercegkúton sem,
amely ne veszített volna el egy apát, egy fiút, egy
testvért, vagy egy barátot, ne gyászolná a harcokban
elesett, ártatlanul kivégeztetett vagy áldozatul esett
hozzátartozóját.

Az 1943. január 12.-én kezdődő hadiesemény a II.
világháború legnagyobb magyar veszteséggel járó
csatája volt. Noha a katonák hősiesen harcoltak – a
2. magyar hadsereg eleve vereségre volt ítélve. Hiszen ma már történelmi tény, hogy a keleti frontra
vezényelt magyar alakulatoknak nem volt megfelelő
és elegendő fegyverzetük, felszerelésük, utánpótlásuk és élelmük. Ezek hiányában kilátástalan küzdelmet folytattak az óriási szovjet-orosz túlerővel
szemben.
A mai elkényelmesedett, értékvesztett világba elgondolni sem lehet, hogy mit éltek át a katonák akkor, az orosz télben.
A -40 fokos hidegben is hősiesen küzdöttek, 2000
km-re az otthonuktól úgy, hogy tisztában voltak
vele, legtöbbjükre a halál vár. De emberek maradtak
az embertelenségben is!
Mire a tragikus hadjárat 1943 elején véget ért, csupán mintegy 85 ezer katona került haza. A hősi halottak és eltűntek pontos számát igazán sose fogjuk
megtudni. A halottak és sebesültek számát 55 ezerre, a hadifogságba esetteket 25 ezerre becsülik.
A doni áttörésnek 21 hercegkúti hősi halottja volt.
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Mindannyiunkban felmerülhet a kérdés: a mai fiatalok közül hányan lennének képesek elviselni azt,
amit a doni hősök átéltek, amit katonáink megcselekedtek?
Vajon mi fegyvert tudnák-e fogni és reményvesztetten is harcolni a Hazáért? Ezek persze költői kérdések, de sajnos tudnánk rájuk válaszolni…
Az akkor szinte teljesen megsemmisült 2. magyar
hadsereg katonái egyszerre voltak hősök és áldozatok, akiknek évtizedekig ugyan nem járt tisztelet,
tragikus küzdelmüket mégsem sikerült elfeledtetni.
Pedig hosszú évekig hivatalosan senki nem beszélhetett róluk.
Sem az elesettekről, sem a harcokat túlélőkről, hazatérőkről. Ezekben az években ránk erőszakoltak
új ideológiát, új ünnepeket, valami mást, ami idegen
uralom sajátja volt.
Évtizedeken keresztül hallgatni kellett a közösségeknek, mélyen többek között a doni áttörésről,
történelmünk leggyászosabb és legértelmetlenebb
eseményéről is.
Közösségünk évek óta itt, a 1989 májusában felállított emlékműnél emlékezik a II. világháború 53 hercegkúti áldozatáról. A bombatámadás 7 áldozatáról,
a málenkij robotból soha vissza nem térő 15 elhurcoltról és a különböző harci cselekményekben hősi
halált halt 31 katonáról.

Tisztelt Emlékező Közösség!
Minden éven adósságot törleszteni jövünk el azzal
az 53 hercegkútival szemben, akik a magyar történelem vérzivatarában a hazájukért a legtöbbet, életüket adták. A ma élő generációk többsége számára szerencsére már messze került minden háborús
borzalom élménye.
Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke
jelentőségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a
mai kor emberének, becsülje meg, hogy a közvetlen háborútól mentes korban és helyen élhet. Hajtsuk meg fejünket és adózzunk tisztelettel a hősök,
az áldozatok, és természetesen valamennyi katonaként szolgáló emléke előtt! De különösen azok
előtt, akik nem térhettek vissza övéikhez, távol
hazájuktól, távol szeretett szülő falujuktól, családjuktól estek el és pihennek jeltelen sírokban.
Kérjük a jó Istent, adjon nekik örök nyugodalmat,
legyenek ők példaképeink! Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!”
Az ünnepi szónoklatot követően a közösség nevében koszorút helyeztünk el az emlékműnél. A
megemlékezés Mészáros Ferenc atya és a hívek
közös imádságával zárult, majd a jelenlévők egyegy mécsest gyújtottak a hősök tiszteletére.
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Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Nyugdíjas klub hírei
A Nyugdíjas klub 2017. január 16-án tartotta az
év első összejövetelét. Naár Józsefné Marika, 2016.
decemberi foglalkozáson bejelentette, hogy nem
kívánja tovább vezetni a klubot, így megörököltem
ezt a feladatot, amit igyekszem majd hasonló formában, hasonlóan színes programokkal végezni. Ehhez
kérem a tagság együttműködő segítséget, támogatását. Továbbra is minden hónap második hétfőjére
tervezzük az összejöveteleket, ahova szeretettel várunk minden nyugdíjas érdeklődőt, hiszen ezek a
rendezvények nem zártkörűek.
Polgármester úr tájékoztatása alapján megtudtuk,
hogy a VHS videó felvevővel készített felvételek
digitalizálásának egy része már elkészült. Az első
VHS felvételek 1990-től állnak rendelkezésre. Igyekszünk az alkalomhoz illő felvételeket összeválogatni
és főleg a téli hideg időben egy-egy összejövetelünkön azokat megnézni.
2017. évben az alábbi munkatervet beszéltük
meg:
Január 16-án megnéztük az elhurcolás 50. évfordulója alkalmából 1995. évben készült felvételt, amely
az elhurcoltakért bemutatott szentmisét és a templom mellett lévő emlékműnél megtartott emlékezést
mutatta be.
A február 13-i foglalkozásunkon átnézzük a régi
felvételek gyűjteményét, és azok közül összeválogatjuk az alkalmakhoz illőket, amiket meg fogunk tekinteni.
Február 27-re tervezzük a hagyományos farsang
végi rendezvényt, amikor is fánksütésre kerül sor.

Március hóban az Egyesület Alapszabály szerinti
céljainak, feladatinak áttekintését tervezzük. A foglalkozáson megnézzük a télen készült kézimunkákat, új ötleteket és tapasztalatot adunk át egymásnak, közben régi felvételek vetítésére is sor kerül
majd.
Április hónapban az Egyesület 2016. évi beszámolójának és 2017. évi tervének ismertetését és megtárgyalását tervezzük.
Május hóban szalonnasütést, és a névnapok ünneplését tervezzük.
Június hóban kirándulást szervezünk Miskolci
Szikla-kápolnába.
Június hónapban környékbeli túrákat, kirándulásokat szervezünk.
Augusztus hóban a Tájház és környékének takarítását szeretnénk elvégezni, és a Hercegkúti Napok
rendezvény megtartásával kapcsolatos megbeszélést tartunk.
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Október hónapban az Egyesület bírósági bejegyzésének 15 éves évfordulója alkalmából dokumentumok
felkutatását, összegyűjtését tervezzük, amelyhez minden egyesületi tag, segítő közreműködésére számítunk. Az összegyűjtött dokumentumokból egy maradandó emlékalbumot szeretnénk készíteni. Ehhez
segítséget nyújt a 40 év – 40 kép című kiadvány is.
November hónapban a Művelődési Ház könyvtár
látogatását tervezzük, a hagyományok, népi szokások
felelevenítésével, illetve régi felvételeket fogunk megtekinteni.
December hónapban karácsonyi ajándékot készítünk
az iskolás gyerekeknek, és készülünk a már hagyománnyá vált közös karácsonyi kántálásra.
A fent említett munkaterv ismertetése és megbeszélése után megtekintettük az elhurcolás 50. évfordulóján
készült filmet, majd előkerültek a már elkészült gyönyörű kézimunkák, melyeket mindannyian megcsodáltunk, eltöltöttünk együtt egy kellemes délelőttöt.
Nádasi Bálintné
Egyesület elnöke

Nyugdíjas Klub
Farsangi fánksütés
2017. február 27.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
2017. 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
8.00 - 9.30
10.00 - 11.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület jubileumi közgyűlése

A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagsága és párjaik 2016. december 17-én este Hercegkúton a Művelődési Házban jubileumi, ünnepi közgyűlésre kaptak meghívást. A 2006. évtől bejegyzett egyesületként működő civil szervezet egykori alapítói, jelenlegi vezetése elégedetten tekinthetett vissza az egy
évtizedes hivatalos és 15 évre visszatekintő civil
együttműködés során elért sikerekre.
Matisz Antal elnök köszöntötte Ignéczi Zsolt urat, a
Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság parancsnokát és feleségét,
Rák József polgármestert és az egyesület tagságát és
párjaikat. Prezentációjában felelevenítette az elnöksége
alatt elért eredményeket, számba vette az egyesület
tárgyi feltételeit gyarapító pályázatok mennyiségi mutatóit – ezek közül a legnagyobb sikerként értékelte a
SUZUKI terepjáró beszerzését. Ízelítőül a közösségi
programokról – családi napok, főzőversenyek, partnerségi találkozók – fotóit is összegyűjtötte. A jelenlévő tagság nosztalgikus hangulatban nyugtázta, hogy
mennyi minden történt az elmúlt egy évtizedben.
Rák József, Hercegkút jelenlegi polgármestere szintén
méltatta az évforduló jelentőségét. Mint az egyesület
korábbi elnöke, szintén személyes sikerként értékelhette a jelenlegi elnök által bemutatott eredményeket
és örömét fejezte ki, hogy a település legnagyobb civil
szervezete töretlen lendülettel, igazi közösségként működik jelenleg is.
Településünk korábbi polgármestere, Rák József a
következő gondolatait osztotta meg a közgyűlés résztvevőivel:
„Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek és tagtársaim!
Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a mai
összejövetel alkalmával. És ha már lehetőséget kaptam, hogy szólhatok pár mondatot, megpróbálom
gondolataimat ezen a kettős jubileumot is ünneplő
alkalomból elmondani.

A Hercegkúti hírek 2001. februári számában megjelent egy cikk „Polgárőr Egyesület alakult Hercegkúton.” Tudom, hogy akkor azt sokan olvasták, de úgy
gondolom, hogy nem árt felidézni az abban leírtakat.
„ A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat
2001.február 7-én hozott testületi határozatának
megfelelően február 12-én községünkben megalakult
a Polgárőr Egyesület. Ebből az alkalomból megtisztelt bennünket jelenlétével Csoma László főhadnagy
úr, a Sárospataki Rendőrkapitányság közbiztonsági
vezető helyettese, aki részletes tájékoztatást adott a
polgárőrök jogairól, feladatairól. Egyértelmű támogatásáról biztosította Egyesületünket a Sárospataki
Rendőrkapitányság részéről. Szándékaink szerint rövid időn belül felvesszük a kapcsolatot tolcsvai polgárőr társainkkal, akik hasonló formában már hoszszabb ideje működnek. Szeretnénk egy jól meghatározott rend szerint járőreinkkel (esetenként két, három fővel) biztosítani a falu értékeinek védelmét.
Helységnév táblánkon is szerepeltetni fogjuk, hogy
településünkön Polgárőrség működik. Reményeink
szerint ezzel sikerült tovább javítanunk községünk
amúgy is példás közbiztonságát. Esetleges észrevételeiket, javaslataikat nagy tisztelettel várjuk és köszönjük.” Dr. Markovics János (titulus nélkül, pedig ő lett
a vezető)
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A mezőőrrel nagyon jó a kapcsolatunk, aki szervezetünk tagja is egyben. A tagság irányába már korábban
is meg kellett volna tennem a köszönet és hála kifejezését a hercegkúti közösség érdekében tett erőfeszítéseikért. Ha a pincesorokon, a futballpálya környékén, a sváb tájház építésénél volt társadalmi munka,
ha a 3 napos hercegkúti találkozó rendjét kellett felügyelni, ha a szövetkezeti pénzbiztosításnál kellett
segíteni, a polgárőrökre mindig lehetett számítani.
Egy alkalommal a polgármester úr megjegyezte, hogy
jó csapattal dolgozom. Ez valóban így van, örülök,
hogy tagja lehetek ennek a csoportnak.”
Dr.Markovics János polgárőrvezető.
Mindezeket csak megerősíteni tudom, mert erre a
társaságra mindig lehetett és mai is lehet számítani és
ez egy nagyon nagy dolog !!! És itt szeretném ennyi
év távlatából is ismét megköszönni Markovics doktor
úr nagyszerű szervező és vezetői munkáját, mindazt
az erőfeszítést, amit a kezdeti nem könnyű időszakban polgárőrségünkért tett.

Lapunk április számában újabb cikk jelent meg
„Polgárőrözünk” címmel, melyben az alábbiakat olvashattuk:” Az immár 24 főre duzzadt helyi Polgárőrség a húsvéti ünnepek előtti estéken megkezdte járőrszolgálati tevékenységét. Említést érdemlő esettel szerencsére nem találkoztunk, s az ünnepek is békésen
teltek el. Megemlíteném, hogy korábban (február 20án) lakossági bejelentés alapján a községben házaló
idegen személyeket a pataki Rendőrség segítségének
köszönhetően utasítottunk ki. Ezúton kérem a lakosságot, hogy amennyiben az elkövetkezőkben hasonló
problémát észlel, értesítsen bennünket. Az előbb említett eset is jól példázza, hogy az időben tett intézkedéssel elejét tudjuk venni az esetleges atrocitásoknak.”
Dr.Markovics János alpolgármester.
Mindezek után júliusban került sor egy több napos
rendezvényre, a Hercegkútiak I. Találkozójára. A polgárőrség tagjai végig biztosították a rendet, aktívan
részt vettek az előkészületi és a befejező munkálatokban, amiért még most is csak köszönetemet tudom
kifejezni mindnyájuknak.
Szeptemberben újabb írás jelent meg az újságban a „
A Polgárőrség munkájáról” címmel, melyből néhány
gondolat úgy érzem, hogy ide kívánkozik. „Célunk
első perctől kezdve a megelőzés volt. Szerettük volna
azt elérni, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy létezik egy ilyen érdekvédelmi szervezet, mely a falu védelmét képviseli. Szerettük volna jelenlétünkkel demonstrálni az idegenek előtt is ez irányú céljainkat….

2003. évben nagy megtiszteltetés érte közösségünket,
mert ekkor kaptuk meg Budapesten a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen a „Biztonságos település” kitüntető címet, amire mindannyian büszkék
lehetünk, mert ez a település egészének nagy sikere
volt.
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Számomra egy soha nem felejthető érzés volt ezen az
ünnepségen jegyzőasszonnyal és a pataki Rendőrkapitányság vezetőivel együtt részt venni, és falunkat képviselni egy ilyen rangos eseményen. Nyilván a sikerben
nagy szerepe volt a még „újonc” polgárőrségnek is.
A szervezet életében is történtek változások, mivel közel egy évig Horváth Gábor vezette az Egyesületet,
majd 2004-től Matisz Antal lett az új vezető.
2006. évben a villámcsapás következtében leégett sváb
tájház tragédiája, valamint egy Németországból beszerzett tűzoltóautó kapcsán érlelődni kezdett a gondolat,
hogy az évtizedekkel ezelőtt eredményesen működő
tűzoltó egyesület mintájára szerveződjön egy csoport,
melyet rendkívüli helyzetekben igénybe lehet venni oltási feladatok végzésére a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig. A korábban működött egyesület elnöke, Hoffmann Imre vállalta a csapat megszervezését, illetve a
szakemberek bevonásával a felszerelések mentéshez
szükséges számbavételét. Önkormányzatunk képviselőtestülete és az újhelyi hivatásos Tűzoltóság is támogatta
az újonnan létrejövő civil szervezetet, csak a jogi formát
kellett kitalálni. Ebbe a fázisba kapcsolódott be a községben már több mint négy éve önszerveződő közösségként működő polgárőrség, mivel az ország több településén is sok jó példa van a két tevékenység összekapcsolására.
A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagsága alakuló közgyűlését 2006. szeptember 19-én tartotta.
Polgármestereként megköszöntem a polgárőröknek az
elmúlt évek során végzett közösségi munkáját, kiemelve
a civil szervezetek helyi közösségek életében egyre meghatározóbb szerepét. Ezután az alapító tagok döntöttek
az egyesület nevéről, székhelyéről, jóváhagyták a szervezet alapszabályát, majd megválasztották az Egyesület
tisztségviselőit. Első elnöke Rák József, jelenlegi polgármesterünk lett, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Kapcsolatunk korrekt és kiszámítható volt, számára
pedig jó „előiskola” a mostani beosztásához, felelős
tisztségéhez. Az Alapszabályban is deklarált meghatározás szerint a megalakult szervezet kiemelten közhasznú
egyesület lett, melynek feladatai is konkrétan meg lettek
határozva. Ettől kezdve végzi vállalt feladatait az Egyesület a településen lakók biztonsága és védelme érdekében.
Végezetül szeretném elmondani, hogy hálát adok a
sorsnak, mert részese lehettem a település mára már
legnagyobb létszámmal rendelkező egyesületének létrehozásában, és aktív tagként is több éven keresztül részt
vehettem annak munkájában. (pl. járőrszolgálat, kaszálások, pince letakarítások, stb.)

Ezúton is megköszönöm az egyesületi tagok családjának a megértését és a támogatást, mert nélkülük nem
tudtunk volna ilyen szép sikereket elérni. Nagyon
nagy élményt jelentett számomra az évenként megrendezett polgárőr-nap, amikor a „nagycsalád” együtt
ünnepelt és szórakozott.
Jelszavunk maradjon továbbra is: a polgárőr és tűzoltó ahol tud, ott segít !!!!
Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és további sikereket kívánok az elkövetkezendő években is!”
Rák József (Hercegkút korábbi polgármestere)
A közgyűlésen Majoros Zoltán tűzoltóparancsnok
aktuális szakmai kérdésekről tájékoztatta az egyesületi tagokat.
Matisz Antal egyesületi elnök ezt követően a hagyományoknak megfelelően Rák Gergely támogató ajándékát adta át az elnökség által erre érdemesnek ítélt
tagtársnak. Az egyesület tagjaként nagy örömmel vettem át az ajándékot, mellyel az egyesület pályázatainak adminisztrációját köszönték meg a vezetők!
A Közgyűlés hivatalos köszöntői után következett a
finom a vacsora, melyet ez alkalommal is Hercegkúti
Konyha dolgozói készítettek el.
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A jubileumi alkalom miatt idén különleges programmal folytatódott az este. Matisz Antal elnök csapatok
alkotására bíztatta a jelenlévőket és helytörténeti, az
egyesület működésével és szakmai kérdésekkel kapcsolatos kérdéseket felölelő kvízjáték tartotta lázban
a lelkes tagságot két órán keresztül. A könnyűnek
ígérkező kérdéseket követően a feladatsor egyre nehezebb lett, sokáig fogjuk még emlegetni, hogy ki
tudja pontosan, hogy egy vagy kétszárnyú kerítéskapuból van e több a felvégen, vagy hogy melyik csapatnak sikerült egy –egy képrészletből (pl. iskola kerítésén lévő, gyártó céget jelölő tábla, temető bejáratán
lévő tábla csavarja, Götz János szobrának gallérja)
felismerni, hogy az mit ábrázol. Az utolsó feladat
pedig egy-egy párnak a komplett védőfelszerelés minél rövidebb idő alatt a társra való feladása volt.
Az ötletes, csapatszellemet erősítő program után az
est idén is hajnali órákba nyúló baráti beszélgetéssel
telt.

V. Magyar Bál Kisgéresben
2017. január 21 .

„

dr. Stumpf Enikő

Mi egy vérből valók vagyunk...”
Évről - évre ez a mottója a Kisgéresi Csemadok
Alapszervezete által szervezett Magyar Bálnak.
Az immáron VI. alkalommal sorra kerülő színvonalas
rendezvényre a Szlovákiában élő magyar honfitársaink
többsége idén is magyaros viseletben, magyaros lelkülettel
érkezett és megtiszteltetésnek éreztük, hogy
mi is részt vehettünk.

2017. január 20-án Hercegkúton forgatott a M2 (Petőfi Tv) stábja
Stumpf Kata riportert és kollégáit a fotókon látható
gyönyörű havas táj és ragyogó napsütés fogadta
Hercegkúton, ami ideális forgatási helyszínt biztosított.

Az M2 január 26-i műsorában levetített kisfilmet a
http://www.petofilive.hu/video/a-pincesor-amelyvilagoroksegi-jelkep-lett/
weboldalon tekinthetik meg az érdeklődők.

.14

Gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján

2017. január 8-án a Budapest Kongresszusi Központban került sor a Magyarországi Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben január
második hétvégéjén, az első ízben 1994 decemberében
választott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján ünnepeltünk. Az idei XXI. Gála
védnöke dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés
alelnöke volt. A gálaműsor keretében adták át a magyarországi németség legmagasabb kitüntetését három, a német nemzetiségért kiemelkedően sokat tett
személynek. Az idei esztendő kitüntetettjei: Ahmann
György zenepedagógus, karmester, aki a Baranya megyei Babarcon, ma is szülőfalujában él. A hazánkban
élő német nemzetiség érdekében kifejtett tevékenysége mindenekelőtt a zenei hagyományok továbbéltetéséhez kapcsolódik. Gáspárné Kerner Anna pedagógus, oktatási szakértő a Baranya megyei Szajk községben született. Az innovatív szemléletű tanárnő segítségével vezették be hazánkban elsőként a
kéttannyelvű német nemzetiségi oktatást. Heves Ferenc oktatási szakértő, pedagógus és tankönyvszerző
teljes pályafutását a magyarországi német oktatás
ügyének szentelte, mindenekelőtt német tantervek és
tankönyvek kidolgozásában szerzett elévülhetetlen
érdemeket, nyugdíjazásáig kilenc éven át a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatnak oktatási

Szerteágazó tevékenységéről számos publikációja tanúskodik. Az idei évben tizennegyedik alkalommal
adták át a Koch Valéria Díjat, melyet magyarországi
német középiskolások kaphatnak meg kiemelkedő
iskolai teljesítményük és nemzetiségi területen végzett
munkájuk alapján, valamint friss diplomások német
nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkájukért. Immár hagyomány, hogy a műsor közreműködői
a legszínvonalasabb német nemzetiségi szólisták, illetve kulturális fesztiválokon elismerést szerzett együttesek közül kerülnek ki. Az idei gála fellépői: a Pécsváradi Ifjúsági Zenekar, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Vegyeskara, a Magyarországi Német Színház társulata, a mohácsi Mrvice Gyermektánccsoport, a Törökbálinti Fúvószenekar, a Gannai
Asszonykórus, nyelvjárási történeteket előadó tanulók
(Leitner Anna, Németi Dóra, Horváth Laura, Emmert
Bettina), az „UBZ Nachtigallen” énekkar és a Mórágyi
Tánccsoport. A gála szünetében a ceglédberceli
Freude Kapelle játszott.
B-A-Z Megyéből (Hercegkút, Sárospatak, Miskolc) a
Területi Német Önkormányzatnak és a B-A-Z Megyei
Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete támogatásának köszönhetően szervezetten vehettünk
részt a programon.
(drse)

15

16
Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával a
a Hercegkútért Közalapítványt és a Freundschaft Vegyeskórus Egyesületet,
melyek közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a törvényszék elrendelte!
Hercegkútért Közalapítvány
A Hercegkútért Közalapítványt a B-A-Z Megyei Bíróság 8. Pk.1560/1999/2. számon vette nyilvántartásba
1999-ben. Adószám: 18431393-1-05 Számlaszám: 11994105-05402098
Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök, tagjai: Rák Józsefné , dr..Stumpf Enikő kuratórium titkára
Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.374/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 18-án.
Az Egyesület elnöke: Nádasi Bálintné Hercegkút Petőfi u. 138.
Bankszámla száma: 11994105-06361262-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 18441495-1-05
Az alábbi civil szervezetek egyéb adományt köszönettel elfogadnak, de SZJA 1 % gyűjtésére nem jogosultak!

Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány
A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány 1998. december 28-án alapíttatott. A kuratóriumi tagjai : Joószné Naár
Erika , Nagyné Vinkler Klára, Göttliné Hutka Ágnes
Bankszámla száma: ERSTE Bank Rt Sárospatak 11994105-06102193-100000001
Adószáma: 18430385-1-05
Heimat Néptánc Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.375/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 15-én.
Az Egyesület elnöke: Stumpf András, Hercegkút Petőfi u. 216/B.
Bankszámla száma: 11994105-06379984-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 18441471-1-05
Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.60.310/2006/4. számon vette nyilvántartásba 2006. december 11- én.
Az Egyesület elnöke: Matisz Antal Hercegkút Kossuth u 6.
Bankszámla száma: 11600006-0000000-22861085 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19331076-1-05

Hercegkúti Tornaklub
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.62.515/1998/11. számon vette nyilvántartásba 1998-ban. A Hercegkúti Tornaklub egyesületi formában működő civil szervezet..Az Egyesület elnöke: Kiss Attila Hercegkút Petőfi 20.
Bankszámla száma: 11994105-06292854-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19915768-1-05
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság 11.Pk.60.048/2011/4. számon vette nyilvántartásba 2011. márciusában.
Az Egyesület elnöke: Espák Bálint
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10400315-50526586-56651000 Adószám: 18209510-1-05
A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám 3958 Hercegkút, Petőfi u 187.
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-38888649 Adószám: 19337216-1-05
Hercegkúti Hírek
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