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X. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál
Sárospatak biztosította idén a helyszínt a B-A-Z
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megvalósuló Regionális Német Nemzetiségi fesztiválnak. Az idei jubileumi, X. fesztivál a
Sárospataki Borfesztivál eseménysorozatát színesítette, így a Makovecz téren a nagyszínpadon mutatkozhattak be a megye német nemzetiségi kulturális
csoportjai.
A sváb kulturális örökséget bemutató színpadi produkciók előtt a Heimattöne Kapelle fúvószenekar
kíséretében a Makovecz tér – Rákóczi utca – Comenius utca útvonalon vonultak fel a résztvevő települések kulturális csoportjai a meghívott díszvendégekkel együtt. A gasztronómiai sátrakban ezalatt
már készültek a vendégek fogadására a települések
küldöttségei.
A térre visszaérkezve a színpadon a meghívott kórusok a magyar és a magyarországi németek himnuszát közösen énekelték el. Stumpf Andrásné, a
B-A-Z Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke szólt az esemény jelentőségéről:
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng
újraélesztése. Morus Tamás szép gondolatával köszöntöm kedves mindnyájukat a X Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon. Fesztiválunk programja olyan sokszínű, mint az ország, vagy akár egy
nemzetiség kultúrája. A mai fesztivál két oldala sok
szállal kapcsolódik össze: mint a közös eredet, az
ősök által hozott szőlőkultúra is.

Képzőművészeti kiállításunk - amely a Művelődési
Ház épületében látható-, alkotóinak felmenői németek voltak, mint a sajószentpéteri közösségnek, vagy
éppen Stumpfné Ildikónak. Változatos ábrázolásmódokkal örvendeztetnek meg bennünket: mint az
akvarell, olaj, olajpasztell és számítógépes grafika A
képzőművészet mellett a nap folyamán betekintést
kapunk a nemzetiségi zene, tánc és ének művészetébe is.” –mondta az elnökasszony.
Német nyelven mondott ünnepi beszédét az alábbiakban olvashatják:
„Ich grüsse Sie sehr herzlich im Nahmen der Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Komitat
Borsod-Abaúj-Zemplen.Im Ost Ungarn im diesen
Komitat funkzioniert heutzutag 12 örtliche
Nationalitätenselbstverwaltung. In der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts unter der Herrschaft MÁRIA
Terézia, beziehungsweise József der II. begann die
organisierte Einführung der Schwaben aus der
Umgebung von Ulm, in erster Linie aus der Region
Baden-Württenberg -, denen später andere,
bayrisch, fränkisch und deutsch sprechende Völker
gefolgt waren. Die Vorfahren von Gemeinden Hercegkút, Rátka, Károlyfalva, und Józseffalva in Sárospatak, sind in dieser Zeit gekommen. Der große
wirtschaftliche Aufschwung im 19-20. Jahrhundert
steigerte
den
Bedarf
an
qualifizierte
Arbeitskräfte.Die Industrie erforderten spezielle
Fachkentnisse.

2
Kunstschaffen-den - LehrerInnen,
Kindergärtnerinnen, Zeichen -lehrern,
Amateurmalern und Studenten – Möglichkeiten zu
bieten, ihre Werke vorzustellen.Bei diesen
nationalitätenFestival hatten sie die künstler die
Möglichkeit Ihre Werke auszustellen Die Festivál
und die Ausstellung war zum ersten Mal in Sajószentpéter 2. Károlyfalva,3. Miskolc, 4.Ináncs, 5.
Hercegkút, 6. Rátka, 7. Szerencs 8. Rakamaz, 9.
Szendrő, und 10 Mal hier in Sárospatak. Ich muss
danke Schön sagen János Aros , dem Bürgermeister
Der Stadt Sárospatak, Bálint Stumpf
demVorsitzender
der
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung von Sárospatak, das
wir Heute hier sein können. Wir bedanken uns bei
jeden für die positive Einstellung, für die Hilfe
deren, die es für wichtig hielten und halten, die
Werte zu bewahren, mit deren unterstützung wir im
Sinne des kollektiven Denken und Zusammenarbeit
weiter rechnen können.
Ezután köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük
Tircsi Richárdot, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi,Nemzetiségi és Civiltársadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztály főosztályvezetőjét, dr. Hörcsik Richárd orDiese waren die Gründe für die Einwanderung szággyűlési képviselőt, Török Dezsőt, a B-A-Z Meschwäbischer Bauern and der Bulenen und Zipser gyei Közgyűlés elnökét, Aros Jánost, Sárospatak
aus den nördlichen Gebieten der Monarchie.Die Város polgármesterét, a meghívott polgármesteresind die zweite Helfte der Bürgern, und die ket, Hercegkút és Rátka polgármesterét, a nemzetiGemeinden, wo sie wohnen:
Sajószentpé- ségi önkormányzatok elnökeit.
ter,Rudabánya, Szendrő, Ináncs, Kazincbarcika,
Ózd, Miskolc, Szerencs.Seit unserer Gründung
2007 Unser Hauptziel ist es, das deutsche Erbe zu
bewahren, unsere schwäbische kulturelle Werte zu
schützen,
die
nationale
Identität
zu
pflegen .Die Bewahrung unseres Erbes ist ein
Teil unseres Lebens geworden, wir möchten dies
fortsetzen und tun alles dafür, dass ein jeder dessen
Wert in seinem Lebensstil einbauen kann, und für
würdig hält um es an seine Kinder weiterzugeben.
Seit 2008. jedes Jahr unterstützen wir finanziell die
deutsche
Nationalitätenprogramme
der
Minderheitenselbstverwaltungen in Komitat. Seit
2008. organisieren wir Jahr zu Jahr das Regionale
Deutsche Nationalitätenfestival. Nach dem Prinzip
der Rotation in
jeden Jahr in anderen
Gemeinden.Dieses Jahr zum zehnten Mal in Sárospatak.Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén erfüllt seit
ihrer Gründung auch eine Art Kulturmission. Sie
ist bestrebt, den ungarndeutschen
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Ünnepi beszédet mondott Tircsi Richárd és Török
Dezső a Megyei Közgyűlés elnöke, továbbá köszöntötte a résztvevőket Sárospatak város polgármestere és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is. A B-A-Z-megyei Közgyűlés elnöke szerint
szükség van az erős nemzetiségekre, akikkel kiteljesedik a megye élete. Török Dezső hozzátette, a német ősök erős értékrendet és tartást hagytak az utókorra, akik ugyan időnként nehéz korszak jutott,
ma mégis aktív tagjai a megyének. Patakon mindig
is jelentősek voltak a sváb közösségek – mondta
Aros János. Sárospatak polgármestere emlékeztetett, hogy a városban megalakult három nemzetiségi
önkormányzat jól működik. Stumpf Andrásné kiemelte, a fesztivál erejét az is adja, hogy a kulturális
csoportok, a sváb ételek, mind-mind kézzelfoghatóak, nem pedig egy régmúltba veszett bemutatóról
van.
A beszédek után a B.A.Z Megyei Németekért Díj
átadására került sor, melyet idén posztumusz díjként a 2017-ben elhunyt Kék János, Rakamaz Német Német Nemzetiségi Önkormányzatának volt
elnökének ítélt meg a Szövetség.

„Kék János 1961. január 31-én született Rakamazon. Általános iskolai tanulmányait is itt végezte, büszkén vállalta sváb származását. Volt települési képviselő, s 13 éve- megalakulása óta elnöke a Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának volt tagja.Időt, fáradtságot, energiát nem
sajnált arra, hogy felkutassa azt a német települést, ahonnan a
rakamazi svábok származnak. Több olyan sikeres pályázat megálmodója, koordinátora, szervezője volt, amelynek eredményeképpen
Rakamaz városa gazdagodott. Közreműködésével jutott speciális
betegágyakhoz a régi idősek otthona, kapott a város a német államtól
orvosi műszereket, defibrillátort, 9 személyes kisbuszt.Vezetésével
létrejöttek a következő hagyományok:
A kultúra, szabadidő szervezés területén:
-11 éve indult a Sváb-Disznótoros „Sváb-bál” elnevezésű rendezvény, amely évről évre a legnépszerűbb rakamazi események közé
tartozik,
- Minden év júliusában a családi nap is megszervezésre kerül.
Az oktatás területén:
- Az általános iskolai német nemzetiségi oktatás és az óvodai nem- Az általános iskola első osztályos tanulói részére német nemzetiségi
hagyományokhoz kapcsolódóan elindult a Schule-thute ajándékozása,
- Anyagi támogatást kapnak a középfokú német nyelvvizgát megszerző rakamazi tanulók.
Hagyományőrzés területén:
- A német nemzetiségű közösség tárgyi emlékeinek összegyűjtése.
- Kitartó munkával elérte azt, hogy elkészült az elhurcoltak emlékére
egy emlékharang.
- Lehetőséget teremtett arra, hogy a Regionális Német Nemzetiségi
Találkozónak Rakamaz adhasson otthont. Nemcsak a megálmodója,
hanem aktív szervezője is volt ennek az eseménynek, amelyen közel
20 település vett részt és közel 400 vendég vihette hírül azt, hogy Rakamazra jó jönni, hogy Rakamazon vendégszerető emberek laknak.
A méltatást követően a Rakmazi Német Önkormányzat elnöke vette
át az emléktárgyat Göncfalvi Józseftől, a B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének elnökétől.
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Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
két helyi kórus – a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület és Klang Singkapelle Zenekar ezen a hétvégén
vasárnap házigazdaként fogadta a Fejér Megyei Pusztavámról- Stumpf Andrásné szülőfalujából - érkezett vendégeket. A nemzetiségi vegyeskar vasárnapi
programja a szentmisével kezdődött, melyen a vendégek egyházi művekkel örvendeztették meg a helybeli
híveket. A szertartás után Rák József polgármester
ismertette a település történetét, a betelepítéstől napjainkig. A falunézés az óvoda meglátogatásával folytatódott, majd a Málenkij robot emlékműnél koszorúzási ceremóniára került sor. A délelőtt hátralévő részében a Sváb Tájház látnivalóival ismerkedtek meg.
A helyi kórustagokkal közös ebéd elfogyasztása előtt
ajándékokat adtak át a szervezőknek és segítőiknek.
A hercegkúti látogatás ebéd után a Gombos-hegyi
pincesoron egy borkóstolással folytatódott Naár Ferenc pincéjében. Akinek még volt kedve és ereje a
tikkasztó nyári melegben, az megcsodálhatta településünk panorámáját a kilátóból, de a vendégek koröszszetételéből adódóan erre csak kevesek vállalkoztak.
Bízunk benne, hogy a pusztavámi vendégek új élményekkel gazdagodva tértek haza és vitték jó hírét a
Tokaj-hegyaljai sváb községünknek.
dr. Stumpf Enikő jegyző

A hivatalos megnyitót követően vette kezdetét a
kulturális fesztivál. A kórusok, tánccsoportok fellépése alatt már javában folyt a gasztronómiai sátraknál a helyi specialitások kóstoltatása – kóstolgatása. A nyári rekkenő hőség az árnyat adó sátrak
alá szorította be a közönséget és a Makovecz tér
csak a rendezvényt záró sváb táncház idejére népesült be ismét. Ehhez a Heimattöne Kapelle szolgáltatta a zenét és lelkes táncpedagógusként Frész
Rita működött közre. A szervezők a X. jubileumi
Regionális Német Nemzetiségi Találkozót ismét
egy közösségformáló sikeres programként értékelték.
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
2017. július 13-án tartott ülésen a Kőporosi pincesoron bekövetkezett káresemények helyreállításával
kapcsolatban fontos döntéseket hozott meg a képviselő-testület.
Az 1. napirendi pont keretében a „Hercegkút
Kőporosi pincesor területén történt pincebeszakadások” kárainak helyreállítása vis maior beruházás
kivitelezőjének kiválasztása
A határozathozatal előtt Rák József polgármester
tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
„Hercegkút Kőporosi pincesor területén történt
pincebeszakadások” közbeszerzési eljárás keretében
kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás az
utolsó fázishoz érkezett. Június 8-án megtörtént
az ajánlatok bontása, majd a bíráló bizottság értékelte az ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó
cégként a Geoteam Kft jelölte meg.
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Hercegkút Kőporosi pincesor területén
történt pincebeszakadások” kárainak helyreállítása
vis maior beruházás kivitelezőjének kiválasztására
kiírt hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
A képviselő-testület
úgy határozott, hogy a
Geoteam Kft ( 3300 Eger Kertész u. 146. adószám: 11164607-2-10, ügyvezető: Cene János, iroda@geoteam.hu) ajánlattevővel köt vállalkozási

szerződést a közbeszerzési ajánlati felhívásban meghatározott munkák elvégzésével. A közbeszerzési
eljárásban elfogadott vállalási díj, a szerződés mellékletét képező tételes költségvetéssel alátámasztva:
nettó 30.099.470 ,-Ft . A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a benyújtott ajánlat szerint a
vállalkozási szerződés megkötésére.
A 2./ Napirendi pont keretében a Hercegkút belterületén 2017.05.07-én történt pincebeszakadások,
út- és árok helyreállításokra újabb vis maior pályázat
benyújtásának lehetőségét tárgyalta a testület. A polgármester elmondta, hogy a Hercegkút belterületén 2017.05.07-én történt pincebeszakadások, útés árok helyreállításokra benyújtott vis maior igénybejelentés elfogadásra került, megtörténtek a helyszíni szakértői bejárások a Kormányhivatal, Pincepartfal bizottság részéről. Elkészült a szakértői
anyag, ami alapján rendelkezésre állnak a pontos
adatok a károkat illetően.
Javasolta a vis maior pályázat benyújtását és az ehhez szükséges önerő vállalását. Az előterjesztés alapján a képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
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A 3./ Napirendi pont keretében a „Hercegkút
Kőporosi pincesor helyreállítása” beruházás
Ajánlattételi
felhívása
elfogadásáról
és
ajánlattevőként
bevont
gazdasági
szereplők
kijelöléséről (1799/2016.(XII.20.) Korm. határozat
támogatása) előterjesztést tárgyalta a képviselőtestület.
Elhangzott, hogy ennek a pályázatnak az előkészítése
is már egy több hónapja tartó folyamat. A
projektmenedzsment feladatokat a Széchenyi
Programiroda látja el, ők választották ki a
közbeszerzést lebonyolító céget, mely előkészítette
az ajánlattételi felhívást. A Kőporosi pincesort
érintő vis maior beruházással való összhang
megteremtése érdekében ez a projekt most ért arra a
pontra, hogy a képviselő testület meghatározza az
ajánlat kérésre meghívandó cégeket.
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai
borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló
1799/2016.(XII.20.) Korm. határozattal megítélt
41.400.000,-Ft támogatás igénybevételével
a
„Hercegkút Kőporosi pincesor helyreállítása” beruházást meg kívánja valósítani. A képviselő-testület a
közbeszerzési eljárásához kapcsolódó Ajánlattételi
felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta és az eljárás megindításáról döntött.

2017. július 19-i testületi ülésről
A 1. napirendi pont keretében a Hercegkúti
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda megbízott intézményvezetőjének, Göttliné Hutka Ágnesnek a 2016/2017. nevelési évéről készített
részletes beszámolóját tárgyalta meg a képviselőtestület.
A vezetői beszámoló szerint:
„Az óvodai nevelésünk célja:
Szeretetteljes, derűs légkörű nevelés, amely a gyermek egész személyiségének harmonikus fejlesztését szolgálja. A nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismertetése, hagyományainak átörökítése
az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak
figyelembevételével. Felkészítés az iskolai életmódra: természetszerető, szívesen kommunikáló,
jó kapcsolatteremtő gyermekek nevelése. A nevelés óvodánkban családias, derűs légkörben történik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges, sokféle változatos tevékenységet. A napirendben központi helyet foglal el a játék, ami a gyermek alapvető és legfontosabb fejlesztő tevékenysége. A délelőtt folyamán a gyermekeknek lehetőségük nyílik csoportszobai, ill. udvari tevékenységekre, amelyek folyamatosságát az egészségügyi
teendők szakítják meg. A felajánlott tevékenységeket a játékból indítjuk és a játékon keresztül valósítjuk meg.”
Az előterjesztés tárgyalása során Rák József polgármester hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a
korábbi intézményvezető nyugdíjazását követően
zökkenőmentes volt a váltás az intézmény vezetésében és új fiatalos lendülettel látott hozzá januárban a megbízott a vezető a munkához, melyhez
további sok sikert kívánt.
Az ülésen a képviselő-testület tájékoztatást kapott
a 2016. június közepén megkezdett konyhai felújítási munkálatokról, elhangzott, hogy a beruházás
jó ütemben halad, melyet az ülést követően a képviselők együtt is megtekintettek.
A határidős feladatok között döntött a képviselőtestület a szociális tüzelőanyag kiegészítő pályázat
benyújtásáról és a szükséges önerő vállalásáról.
Az önkormányzati ülést követően tartotta soron
következő ülését a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete is, melyen a
2017. július 22-i Regionális Fesztivál szervezési
feladatainak egyeztetése történt meg.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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HERCEGKÚTI KONYHA FELÚJÍTÁSA

A Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett „önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására” meghirdetett pályázat keretében a „Hercegkút, Kossuth u 2. szám alatti
ingatlanon a konyha és étterem, étkező fejlesztésére az NGM/4611/20/2016.
Támogatói okirattal megítélt támogatás felhasználásával jó ütemben halad a beruházás.

9

Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület és a
Nyugdíjas klub hírei
Hamar felértünk a nagy fához, ahol János bácsival
felmentek a hegytetőre. Lefelé ereszkedve a Búskútnál várt már bennünket Rák Józsi bácsi, aki a
kút történetét mondta el, sok információt kaptak,
ismertette a fellelhető ásványi és növényvilágot. A
túra végén a gyerekek számára a kézzel fogható
kincs az volt, hogy János bácsitól a saját gyűjteményéből igazi obszidián és jáspis ásványköveket kaptak. Nekünk felnőtteknek is nagyon szép túra volt,
hiszen volt közöttünk olyan résztvevő is, aki még
nem látta ezt a páratlan kincset.
Köszönöm a túra társak közreműködését, hogy
felejthetetlenné tették a gyerekeknek a környezetünk megismerését.
Remélem ízelítőt sikerült nyújtani, és később nagyobb létszámmal fogunk részt venni a környék
barangolásában unokáinkkal együtt, ezért a túrát
ajánlom minden természetet szerető, kikapcsolódásra vágyó embernek.
Hercegkút, 2017. július 23.
Nádasi Bálintné Egyesület elnöke

Új gondolatként merült fel, hogy mi nagyszülők az
unokáinkkal együtt járjuk végig a Pogány-kúttól induló tanösvényt.
Sajnos nem sikerült kimozdítani a helyben lakó, vagy
éppen a nagyinál nyaraló unokákat a számítógép, internet, vagy a televízió képernyői elől egy hűvös árnyat adó erdei kirándulásra, így mindösszesen 10 felnőtt és 3 unoka indult el a túrán.
Elmondhatom, hogy az a 3 fő lelkes unoka, akik velünk jöttek, egy felejthetetlen délelőttöt töltöttek a
Pogány-kúton, ahol a patakot átívelő kishídról, vízbeugráló kisbékákat láttak, az árokban kincset kerestek,
majd megsüthették a szalonnájukat, és a zsíros kenyér
után ismét az árok kövein egyensúlyoztak. Ebéd után
10 fővel vágtunk neki a tanösvény bejárására, amelyről szakszerű tájékoztatást kaptak a gyerekek Göncfalvi János bácsitól. Külön élmény volt számukra az
ösvény mellett az avarban kandikáló gombák összeszedése, melyeket Vinkler Józsi bácsi átvizsgált és
elmondta nekik az ehető és a veszélyes gombafajták
tulajdonságait.
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Kirándulás Székesfehérvár és környékén
Nyugdíjas kiránduló csoportunk az idén a Dunántúl
egy részét célozta meg.
Június 20-án kedden fél 8-kor indultunk és fél 4-kor
már meg is érkeztünk a fehérvári Hotel Platán-ba,
amely a belváros egyik szép utcája, hatalmas platán
fákkal az út mindkét oldalán. Budapest belvárosán
mentünk keresztül, majd az M1-ről Bicskénél letérve az első látnivalót, a felcsúti Puskás Akadémia
Pancho Arénát néztük meg, amely Makovecz Imre
stílusában épült 2014-ben a labdarugó klub számára.
A falu lakossága 1.800 fő és mint tudjuk itt nőtt fel
miniszterelnökünk Orbán Viktor. Következő megálló a szomszédos Alcsútdoboz 44 hektáros arborétuma. A benne lévő Habsburg József nádor kastély
a II. világháborúban elpusztult, csupán az oszlopos
előcsarnoka és csekély homlokzati része maradt
meg. Kellemes sétát tettünk a közel 200 éves fák
között. A kápolnánál felismertük Mészáros János
Eleket, aki a 2012.évi Csillag Születik nyertese volt.
Most is egy csoport előtt énekelt (sajnos nem láthattuk) az immár országos hírű tenor. A mi csoportunk
azonban folytatta útját Vértesacsa felé. Itt a műemlék jellegű templomot néztük meg. Majd Lovasberény következett. Az egy emeletes négyoszlopos
épületen csak tető volt rendben, a többi része felújításra vár. Odébb a kastélyparkban a kápolna is műemlék jellegű. A következő látnivaló ami útba esett,
már Fehérvár határában volt és mindenkit meglepett: ez a Bory-vár volt. Bory Jenő szobrászművészépítész (1879-1959) tervezte és építette 36 éven keresztül. A várkastély nagyon gazdag elemei rengeteg
szobrot, domborművet tartalmaztak művészi kivitelezésben. A termekben felesége és a kortárs képzőművészek alkotásai is rendkívül színvonalasak voltak.

Miután bejelentkeztünk szállásunkon és kipakoltunk, volt még erőnk besétálni a belvárosba. Itt a
Nemzeti Emlékhely-Középkori Romkert mellett
elhaladva máris az Országalmánál voltunk, amely a
város történelmi múltjának jelentőségét szimbolizálja. Latin körirata magyarra fordítva. Fehérvár
szabadságjogait Szent István adományozta. Fehérvár volt egyébként a koronázó város 1543-ig, ahol
13 királyt és 12 királynét koronáztak. Mária Terézia
1777-ben püspökséget alapított. Később jelentősége csökkent a városnak, szerepét Buda vett át. Jelenleg lakossága 98.000 fő, gazdag kulturális központtal, fejlett iparral. Megcsodáltuk a püspöki palotát, amely Magyarország legszebb copf stílusú
műemléke. Fagylaltozás után a székesegyház lepett
meg, ahol éppen szentmisét tartottak.
Másnap Várpalota felé vettük az irányt. A fő utcáról pompás látvány volt a Thury-vár, de még korán
voltunk a nyitvatartáshoz, így csak a Penny-ben
tankoltunk ivóvizet és mentünk tovább, Öskü-be,
ahol a kerek templomot néztük meg kívülről. Az
őrtoronyból lett templom római időkből származik. A 2.300 lakosú dolomit bányájából az Országházhoz is fejtették a követ.
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A következő állomás Zirc. A 7.100 lakosú kisváros a
ciszterci templomáról, a hozzáépült könyvtárról és a
20 hektáros arborétumáról híres. A gyönyörűen felújított templomban egy szerzetes tartott alapos idegenvezetést. Ezután a könyvtár idegenvezetője mutatta be a díszes, galériás helységet. Elmondása szerint a könyvtár állománya 65.000 darabból áll és az
Országos Széchenyi Könyvtárhoz tartozik. Ezután 5
bakonyi falun keresztül folytattuk utunkat Mór felé.
Ez a városka 14.400 lakosú a Bakony és a Vértes között fekszik és két kastéllyal büszkélkedhet. Mi a
Lamberg kastély előtt megállva fényképezkedtünk.
Majd Fehérvárcsurgón a Károlyi kastély következett
idegenvezetéssel. Teraszáról a Vértes oldalában lévő
Csókakői várat mutatta meg a vezetőnő.
Az U alaprajzú emeletes kastély szárnyai díszudvart
zárnak közre, a 45 hektáros park beolvad a környező
erdőbe. A kastély egy része szállodaként működik,
egy részére az örökösök tartanak igényt, egy része
rendezvényeknek ad otthont, tehát megtalálták a gazdaságos működtetés módját. A község 1.800 lakosú
és mindössze 17 km-re fekszik Fehérvártól. Határában van a híres Gaja-pataki szurdokvölgy. Szállásunkra érkezve páran elmentünk a belvárosban lévő Árpád-fürdőbe. Ez a szép épület pár éve lett felújítva és
tényleg minden igényt kielégít.

Csütörtökön Veszprém felé vettük az irányt.
Megint korán érkeztünk, mert a várdombi ódon
épületek között még alig voltak rajunk kívül. Veszprém 64.000 lakosú megyei jogú város a Bakony
délkeleti lejtőjén, a Séd patak mellett. A „királynék
városa”címet azért kapta, mert püspöke koronázta
meg a királynékat. A Vár utca végénél Szent István
és Gizella királyné szobra áll és pompás a panoráma a város északi részére és a Bakony hegyeire.
Megnézhettük a gyönyörű Szent Mihály bazilikát
lelkes idegenvezetővel, ahol őrzik Gizella királyné
ereklyéjét. Berhida volt a következő cél, de a templom nem volt nyitva, így gyorsan tovább mentünk
Nádasdladány felé. Az 1.800 lakosú faluban a
Nádasdyak különös angol stílusú kastélyát csodáltuk meg. Belül az ősök Csarnoka és a könyvtár volt
káprázatosan berendezve. A nagyméretű csillárok
csak azért maradtak meg, mert nem fértek ki a nyílászárókon.
Hazafelé megálltunk Fehérvár „Városligeténél” a
Csónakázó tónál és a Csitári-forrásnál, ami bővizű
gyógyvíz és dr. Csitáry Emil polgármesterről lett
elnevezve. Majd még egyszer bementünk a centrumba és a még nem látott Nepomuki Szent János
templom sekrestyéjében egy pálos szerzetes által
faragott berendezése ejtett ámulatba. A Ferencestemplom a Városház tér északi sarkán emelkedik
és nagyon szép a templom belső. A déli falon Fadrusz János „Krisztus a keresztfán” című alkotásának mása látható. Még pihentünk egy kicsit az Országalma lépcsőjén, míg a többiek elmentek fagylaltozni. Aztán a hőségtől otthon találtunk újra felüdülést.
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Pénteken a Velencei tavat terveztük körül autózni. Itt
az első megálló a Pákozdi Csata Emlékmúzeum,
amely a tóba félsziget szerűen benyúló Mészeghegyen található. Ide is 10 óra előtt érkeztünk, de a
hölgy beengedett és belépődíjat sem kért. Az emlékmúzeum nagy területen fekszik és díszburkolaton,
bokrok virágágyások /seprűzanót/, levendula/ között vezetett az útvonal. 1948. szeptember 29-én itt
győzte le a magyar honvédsereg Móga János altábornagy vezetésével Jelasics horvát bán csapatait. Sukoró
után a vele összeépült Velence következett. A fölötte
lévő Bence hegyen (210 m), egy kilátó magasodott és
kör panorámára számítottunk. Sajnos a kilátó még
építés alatt áll, de a parkolójából így is az egész Velencei tavat beláttuk.
Kápolnásnyéken megnéztük a Vörösmarty múzeumot, majd a nem rég átadott Halász Kastélyt. Az
agárdpusztai Gárdonyi Emlékmúzeum egy hosszú
cselédházban kapott helyet. Mivel közeledett az ebédidő, a sarki Nádas étteremben meg is ebédeltünk. Fehérvárra haza menve a délután már csak bepakolással
és rövid sétával telt el.
Szombaton már hazafelé autóztunk, de még megálltunk Martonvásáron, mivel az M7-es mellett fekszik
és egy 5.800 lakosú kisváros. A Brunszvik-kastély sajnos filmforgatás miatt zárva volt és a templomban
sem tudtunk bemenni.

Viszont vigasztalódtunk az óvoda múzeumban,
amely rendkívül gazdag ebben a témában és az első
magyar kisded óvó (1828) alapító Brunszvik Teréz
(1775-1861) munkásságát és a hazai kisded nevelés
történetét mutatja be. Hatvan előtt a Turai kastélyt
szerettük volna megnézni, de közeledve hatalmas
torony darut látva sejtettük, hogy felújítás alatt áll.
Egy goromba építő munkás el is zavart. Nem adjuk fel, elhatároztuk, hogy amint látogatható lesz
felkeressük. Ez után a szerencsi Tescónál elbúcsúztunk egymástól.
Név szerint:
Vinkler József és felesége
Naár József és felesége
Stumpf László és felesége
Annuska és párja Göncfalvi János (e sorok írója)
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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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Kiss János emléktorna
Július 29.-én szombat délután, immáron 8.-ik
alkalommal került megrendezésre édesapánk
emlékére, a Kiss János emléktorna. A torna 5
csapat részvételével zajlott, az előző évektől eltérően, idén körmérkőzéses rendszerben.
A résztvevő csapatok:
20 évesen jók voltunk
30 éve jók voltunk
Épszer Zrt
Hercegkút
Weinberg 93 Kft
Minden csapat játszott mindenkivel, amely így
10 mérkőzést jelentett 2x8 perces játékidőkkel.
A végén a legtöbb pontot szerzett csapat vihette
haza a torna győzelemért járó vándorkupát.
Délután 3 órakor, Rák József polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket, köztük Kiss János
családját, rokonságát, Kocsi Lászlót az Épszer
Zrt elnökét, a résztvevő csapatokat, és minden
jelenlévőt.
Megköszönte a sportpálya és környezete karbantartásában résztvevők munkáját, többek között
az önkormányzat dolgozóinak, és testvérének
Rák Gergőnek.
A kánikulai hőségtől azért elmaradó, de kellemesnek már nem nevezhető melegben, a folyamatos frissítésről, csapolt sör, ásványvíz, és
fröccs gondoskodott.
A mérkőzések végeztével Polgármester Úr, megköszönte a játékosoknak a részvételt, gratulált a
győztes csapatnak, aki a tavalyi év után idén ismét a Weinberg 93 Kft lett.
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A helyenként kemény, de sportszerű mérkőzések
után mindenki jó étvággyal fogyaszthatta a Horváth
Gabi és Rák Imi szakács párostól már megszokott
színvonalon elkészített, rendkívül ízletes tárkonyos
ragu levest, valamint a konyha dolgozói által főzött
kiváló töltött káposztát.
A látottak és a visszajelzések alapján úgy érezzük,
hogy ismét egy sok embert megmozgató, barátságokat kialakító és tovább erősítő, emlékezésre méltó,
rendezvényt sikerült közösen megszerveznünk.
Köszönjük még Naár Józsi bácsinak és Uli Józsinak
a pálya nyírásában és előkészítésében nyújtott segítségét, Rák József polgármester úrnak a szervezésben
és lebonyolításban végzett munkáját.
Az alábbi képen pedig Rák Gergő barátunk által
minden éven felajánlott, és a résztvevők aláírásával
ellátott emlék labdák láthatók.
Köszönettel:
a Kiss család
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