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Mindenszentek margójára…
Napok óta morgolódom. Nem is annyira a kényszerű szobafogságom, hanem a világháló által a négy fal
közé mégiscsak beszivárgó, sőt, betóduló gondolatok végett. Mert a net megnyitja a gondolatok, nézetek, vélemények, ál és valós ismeretek sztrádáját,
teret nyújtva a bölcsességnek és az otromba butaságnak egyaránt.
Morgolódom. Egyrészt mert szeretem a letisztult
dolgokat, gondolatokat, amikor rend van nem csak
kívül, hanem bent, a fejekben, a lelkekben. Hiszen
Isten rendre teremtett meg minket, a káosz pedig
mindig a gonosznak a műve. A gonosz pedig mindig
a részletekben bújik meg.
Mindenszentek ünnepe, Halottak napja, halloween...
Három esemény, három „ünnep”. És hatalmas káosz a fejekben, a lelkekben. Kezdem ez utóbbival,
bár aligha elválasztható egyik a másiktól, hogy megértsük a viszonyokat. Talán emiatt morgolódom a
legtöbbet.
A gondolatok „katyvaszának” talán legnagyobb keresztmetszetű szócsövén, a Facebook-on napok óta
egymást követik a magukat nagy kereszténynek tartó
emberek által megosztott képek, írások, grafikák,
valami ilyesmi felirattal: „Én keresztény vagyok, én
Mindenszenteket ünneplem és nem halloween-t”.
És alattuk sorakoznak az epés megjegyzések, posztok, minimum a pokol tüzével fenyegetve mindazokat, akik képesek ilyenkor arra vetemedni, hogy töklámpást faragjanak, ahelyett hogy a halottakra emlékeznének.
Mindenszentek ünnepe NEM a halottak ünnepe.
Mindenszentek ünnepén NEM a halottakra, NEM a
halálra, NEM az elmúlásra emlékezünk. Mindenszentek ünnepe összekötő kapcsot jelent Húsvét és
Karácsony között.

A mennyekben élő, megdicsőült egyház tagjainak az
ünnepe ez, az ÉLET ünnepe a javából, méghozzá
annak az örök ÉLETnek, amely Krisztus megváltása
által, a hitben leélt élet gyümölcseként megadatik
mindenkinek, akik Krisztusban élnek, s benne kitartanak.
(Mellékesen jegyzem meg: olyannyira így van ez,
hogy pl. jó néhány Vas és Zala megyei faluban – talán ismerős – fekete ruhában járnak templomba az
emberek. De Mindenszentek napján mindenki fehér
ruhát ölt a templomba menet, hiszen a mennyei örök
dicsőség földi ünnepe ez a nap. S teszik ezt nagyon
helyesen!...)
Másnap van Halottak napja, amelyet először a bencés szerzetesek tartottak rendi ünnepként, a rend
összes elhunytjára emlékezve. Később ez az emlékezés elterjedt az egész egyházban, persze immáron
nem a földi életet itt hagyott szerzetesekre gondolva,
hanem ki-ki saját elhunyt szeretteire emlékezve.
Nem ünnep, hanem a szó legszebb értelmében véve
emléknap. A gyász napja, éles ellentétben az ezt
megelőző igazi ÉLETigenlő örömünneppel.
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S akkor hogy kerül ide halloween? - kérdezhetnénk
teljes joggal. A legprózaibb, legegyértelműbb magyarázat természetesen egyértelmű: ugyanúgy, mint ami
Mindenszenteket feketébe vonta: az üzlet az bizony
üzlet, és ha bármilyen címke alatt nagyobb profitot
lehet húzni, akkor azt az üzleti világ gondolkodást
nem ismerve meg is teszi. De csak úgy halkan kérdem: melyik ünneppel nem ugyanígy bánik a Szent
Pál szavai szerint való világ? Az Istent nélkülöző,
Istentől távol járó világ?
És minél többet morgok, annál kevesebb a bajom
halloween-el, pontosabban annak a családi körben
leginkább megmutatkozó formájával. Mit ír a
halloween-ről az amúgy rendkívül pontatlan és megbízhatatlan Wikipedia: „A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak, bár mára már az egész világon elterjedt a divatja. Magyarországon is így történt ... játékos hangulatú szokássá vált.” (Egy fél mondatot annak ostobasága végett töröltem, csak ha valaki utána akarna nézni.)
Otthon apuka és anyuka a kislányával, kisfiával elővesz egy szép nagy tököt, lámpást farag belőle, mécsest rak bele, és óhatatlanul elgondolkodik a legártatlanabb, legfájdalommentesebb módon az elmúlásról, a halálról, annak rémességéről, de mégis kikerülhetetlenségéről.

Aligha az ősi druida vallási kultuszt akarják feleleveníteni, nem hiszem, hogy bárki is lenne, aki az ősi
kelta bálványoknak, „istenségeknek” akarna áldozatot bemutatni ezen tevékenység által.
Ellenben jó alkalom ez a mai társadalomban nagyon
is tabuként kezelt halál és elmúlás szükségszerűségéből már gyermekkorban is kialakuló lelki feszültség
feloldására, játékos kibeszélésére, mintegy szublimálására. Pont az örök élet, a Krisztus keresztáldozata
által megnyílt mennyei örömök felidézése és tudatosítása által. Egy hívő szülő, nagyszülő akkor követ el
hibát, ha nem ragadja meg a töklámpás kifaragásakor
az alkalmat minderre.
„Nade a plébános atya egy pogány ünnepet véd?”
Nem! Kicsit sem! Csak igyekszem „megkeresztelni”,
keresztény tartalommal, mondanivalóval megtölteni
ezt a valóban pogány eredetű szokást. Jó lenne, ha
mindannyian ezt tennénk, hiszen erre volt már példa
a történelemben.
Egykor a sokistenhivő, pogány Rómában létezett egy
ünnep, amit a legyőzhetetlen napnak szenteltek. Ezt
a pogány ünnepet egykor az őskeresztények
„megkeresztelték”. Hiszen van egy saját Legyőzhetetlen Napunk: Jézus Krisztus. Mi is megünnepeljük
azóta minden évben. Csak mi már Karácsonynak
hívjuk...
Feri atya

Hercegkút Község Önkormányzata és a
Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség
szeretettel hívja és várja a nyugdíjasokat

2017. november 10-én (pénteken)
14.00 órakor kezdődő
Nyugdíjas Találkozóra!
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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
Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestülete 2017. október 30-án tartott üléséről
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1.Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről tájékoztatás
2.Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról
3.Nyugdíjas Találkozó előkészítése
4.Egyebek
Az 1. napirendi pont keretében Rák József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére jogszabályban meghatározott határidő 2017. december 31.
napra módosult. Radványi György főépítész a feladat
elvégzését külső szakemberek bevonásával megkezdte.
A 2. napirendi pont keretében a folyamatban lévő
beruházások között a polgármester első helyen említette a Kőporosi pincesor károsodásainak helyreállítását célzó vis maior beruházást és a világörökségi
keretből, hazai forrásból megvalósuló beruházást.
Elhangzott, hogy a kivitelező által vállalt 2018. január
31-i határidőre a munkálatok befejeződnek. A Hercegkúti Konyha beruházással kapcsolatban szólt arról
a polgármester, hogy a kivitelezési munkálatok lezárását követően az eszközbeszerzés is hamarosan véget ér az ebédlő bútorok leszállításával. A közeljövő
új projektje lesz az orvosi rendelő felújítása, melyre a
TOP pályázaton elnyert támogatásból rendelkezésre
áll a forrás. E projekt támogatási szerződéskötése
már megtörtént, az 1., mérföldkő lezárásáig a kiviteli
tervek elkészítése fog megtörténni.
Újabb sikeres vis maior pályázatról számolhatott be a
képviselő-testületnek Rák József polgármester, mivel
a 2017. májusi esőzések okozta károk miatt vízelvezetők felújítására és további két pince beszakadására
benyújtott igénylés alapján 10,8 mFt összegű vis maior támogatás ítélt meg a Belügyminisztérium az önkormányzatnak.2017. október 26-án.
Ugyan nem önkormányzati beruházásként valósul
meg, de a település életében jelentős szerepet fog
betölteni a Tokaj- Közösségi Infrastruktúra Alap
Projekt, így ennek munkálatairól is szó esett az ülésen.
Rák József polgármester beszámolt arról, hogy a kivitelezés a tervezett ütemterv szerint halad a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanács által létrehozott

„Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” beruházásaként.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a kivitelezést végző alvállalkozó az önkormányzat szálláshelyeit bérli dolgozói számára az önkormányzat által meghatározott szállásdíj ellenében.
A 3. napirendi pont keretében a Nyugdíjas Találkozó
programszervezési feladatainak egyeztetésére került
sor.
Az Egyebek napirendi pont keretében az elmúlt időszak intézkedéseiről számolt be a polgármester, valamint az aktuális önkormányzati feladatokat vitatták
meg a képviselők.
A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2017. október 30-i üléséről
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi
költségvetési támogatására” és
a „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi,
népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatására” benyújtható pályázati lehetőségekről döntött.
Az előbbi célterületre a 2018. február 2. napjára tervezett Sváb bál zeneszolgáltatására történő pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület, az utóbbi célterületre pedig Tarjába szervez népismereti tánctábort
a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az
ülésen tájékoztatást kaptak a képviselők a 2018. évi
parlamenti választások nemzetiségi vonatkozásairól,
melyről az Országos Német Önkormányzat is több
fórumon hírt adott.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Az első német kisebbségi konferenciát 2017. október 6-án tartották meg pénteken Napkoron a Napkori Svábok Egyesülete szervezésében. A több mint
száz hazai és határainkon túli résztvevőt dr.
Ludescher Gabriella, a Napkori Svábok Egyesületének elnöke köszöntötte.
Kiemelte: nagyon fontos tudni, honnan jöttünk és
hová tartunk. Az elmúlt évszázadok alatt a történelem és a politika többször átrajzolta a határokat, és
létrejöttek a nemzeti kisebbségek. A szatmári svábok gulagtörténete is ékesen bizonyítja, milyen érzékenyen érintik a változások a generációk képviselőit.
A nemzetiségi és kulturális hovatartozásunk indokolja a téma felvetését.

A történeti alkotmánytól kezdve a nemzeti identitás
jelentőségéig elemezte: mit jelent ma a nemzeti szuverenitás megjelenítése az Európai Unióban. Az integráció korai szakaszában a tagállamoknak az uniós
jogokat kellett első helyre tenni, mára viszont az EU
számára lényeges az alkotmányos tolerancia.
Szóba került a nemzeti szuverenitás mellett a kisebbségek egyéni és közösség jogainak védelme. A sváb
faluból, Hercegkútról származó alkotmánybíró már
gyermekként megtapasztalta a szülők, nagyszülők
kisebbségi léthez való viszonyát.

A konferenciát megnyitó dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul előadásában a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, Európai Uniós szabályokról beszélt. A regionális és kisebbségi nyelvek
védelméről egy adat: 2 hetente eltűnik a Földön egy
nyelv. Az Európai Unió 24 hivatalos nyelvét ez nem
fenyegeti. Szólt az osztrák gyakorlatról, ahol nem
kisebbséget, hanem népcsoportokat tartanak szá- Egyre több köznevelési és kulturális intézményt tarmon.
tanak fenn a nemzetiségi önkormányzatok hazánkban – hallottuk Tircsi Richárdtól, az Emberi ErőforDr. Stumpf István alkotmánybíró, egyetemi tanár rás Minisztérium főosztályvezetőjétől. Az idén 1,4
érdekes áttekintést adott arról, miként jelenik meg a milliárd forinttal támogatja az állam a kisebbségek
nemzettudat az alaptörvényben.
pályázatait. Sokat profitál ebből az a 14 ezer tanuló,
akik nemzetiségi intézményekben sajátítják el nyelvüket, kulturájukat.
Kell-e félni az autonómiától a demokratikus államoknak? – kérdezte dr. Nagy Andrea /Nyíregyházi
Egyetem/ előadásában. Mint levezette, nem, mert ha
az autonómia csupán az önigazgatásra irányul, akkor
az állam berendezkedését tiszteletben tartják. A nép
és a nemzetiség közé lehet-e egyenlőségjelet tenni,
több elemzés tárgya lehet.
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A Szatmárnémeti Német Líceum magyarul beszélő diákjai, valamint Arthur Glaser kulturális menedzser szólt a németországi Ulmban, a Dunai Svábok Múzeumában és a városi archívumban végzett
kutatásaikról: keresték őseiket, elkészítették a családfákat, és kíváncsiak voltak rá, vajon miért döntöttek az elődök az elvándorlásról, a kisebbségi
létről. A 21. század Európájában mindenkinek egyformán joga és lehetősége nyelvét és identitását
használni – erősítették meg a több mint száz résztvevő nevében a hozzászólók.
A konferencián a B-A-Z Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei, polgármesterek,
képviselők is részt vettek. Hercegkút települést Rák
József polgármester és dr. Stumpf Enikő jegyző
képviselte az eseményen.

(A www.szon.hu cikke és fotói alapján)
(drse)
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Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület és a
Nyugdíjas klub hírei
Nyugdíjas csoportunk az augusztusi kirándulás után
október 26-án találkozott újra. Már vége a szüretnek, kevesebb a kerti és a ház körüli munka is. A
szép hosszú ősz, a meleg vénasszonyok nyara elég
időt adott a fenti feladatok elvégzésére.
Az utolsó jó időt kihasználva szerveztük meg a hagyományos őszi szalonna sütést a számunkra oly
kedves Kálvária lábánál a Gombos-hegyi filagóriánál.
A második félévben név napjukat ünneplők köszöntése mellett körünket megtisztelő Polgármester urat
is szeretettel köszöntöttük születésnapja alkalmából.
Az ünnepeltek finom süteményeket kínáltak, majd
meggyújtottuk a tüzeket és elkezdtük sütni a szalonnát, ettük a zsíros kenyeret.

A sok finomságot csak fokozta Polgármester úr
meglepetése: a meleg kakaós csiga és tejfeles lángos, melyet a konyha dolgozói készítettek részünkre,
amiért most is köszönetet mondunk.
Jó hangulatú kötetlen beszélgetés alakult ki. Polgármester úr ismertette velünk az önkormányzat folyóés várható beruházásainak alakulását, beszéltünk a
mindennapi feladatokról. Elmondta az idei és a
jövő évi rendezvényekkel kapcsolatos elképzeléseit,
amihez kérte véleményünket és a megvalósításokhoz várja majd segítségünket.
Örültünk, hogy ismét együtt lehettünk és jól éreztük
magunkat.
Nádasi Bálintné
Egyesület elnöke
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OKTÓBER AZ ÓVODÁBAN
Másnap, október 6-án délelőtt vendégül láttuk a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda tantestületét. A hosszú út után csak rövid idő maradt,
hogy néhány, számunkra fontos, szakmai ötletet,
gondolatot átadjunk egymásnak. Gyönyörködtek
óvodánkban, elismerően szóltak a látottakról. A
röpke itt töltött egy óra után még közösen megnéztük a Tájházat, majd vendégeink tovább indultak
Sárospatakra, reméljük jól érezték magukat nálunk.

Október 5-én Kövér Sándorné, Etike látogatott el
hozzánk a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtárból, hogy a gyerekek játékos formában ismerhessék meg a könyvek birodalmát. A könyvtári
foglalkozás keretében, Etike elkalauzolta a gyerekeket a tündérek birodalmába. Az interaktív előadás
után, ők maguk is belebújhattak egy-egy érdekes
szereplő „bőrébe”. A dalokkal, mozgással és zenével tarkított előadás nagyon tetszett a gyerekeknek,
végig aktív részesei voltak az előadásnak
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Őszi kirándulásokat szerveztünk a Kálváriára és a
Kőporosi-pincesorra. A gyerekek nem mindig rajonganak a hosszú kirándulásokért, ezért rövidebbeket
terveztünk a szép napsütéses délelőttökön. Olyan
helyeket választottunk, ahol elég hely van játékra, szaladgálásra. Hagytunk időt a „bóklászásra”, gyűjtögetésre.
Vittünk magunkkal mindig egy kisgyümölcsöt, innivalót és hazafelé pedig megtöltöttük üres kosarainkat
a természet adta gyönyörű „kincsekkel”. (falevél,
makk, toboz, mezei virág stb.)
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik! De
mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”-Varga Domokos
óvónők
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Suli-☼tár
2017.szeptember 29-én iskolánk tanulói részt vettek a sárospataki Művelődés Háza által szervezett
mesemondó versenyen. A hagyományossá vált
mesemondó versenyt minden évben megrendezik a
népmese napjára- Benedek Elek születésnapjára.
Tanulóink többen is eredményesen szerepeltek:
Sajószegi Tamás 3. helyezést, Ambrus Bonifác 3.
helyezést, Balla Ádám pedig különdíjat kapott.

Október 19-én, kihasználva a szép őszi napok egyikét kiránduláson vettünk részt a gyerekekkel. A
túránk célja a Pogánykút meglátogatása volt. Ködös
délelőtt indultunk, de a hegytetőn már napsütés várt
minket.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket ébresszük rá,
hogy felelősek a természet védelméért, becsüljék
meg környezetük értékeit - ismerje országon belül
lakóhelyük elhelyezkedését, az őket körülvevő táj
jellegzetességeit, szépségeit.
Ezért nem csak a Pogánykút környékét néztük meg,
hanem az innen induló Trautsondorf tanösvényt is
bejártuk. Közösen olvastuk el egy-egy állomásnál a
táblán lévő információkat a helyről és jellegzetes
növényekről, kőzetekről. A túra után kissé fáradtan
értünk vissza az iskolába, és jóízűen fogyasztottuk el
az ebédet.
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Október 26-án Sárospatakon színházlátogatáson
voltunk, a Szépség és Szörnyeteg című színdarabot
tekintettük meg. Igyekszünk kihasználni minden
olyan alkalmat, ami hozzájárul ahhoz, hogy tanulók
megismerjék az igényes szabadidő eltöltésének módját. A teltházas, színvonalas előadást a gyerekek élvezettel izgulták végig. Reméljük, hogy a tanév folyamán még lesz lehetőségünk, hogy több előadást is
megtekinthessünk.
tanítók

Bursa Hungarica 2018. – pályázati kiírás

Hercegkút Község Önkormányzat kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév
első félévére vonatkozóan, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
( EPER-Bursa rendszer) regisztráció szükséges: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

12

15 ÉVE A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE A TOKAJI BORVIDÉK
Idén ünnepeljük a 15 éves évfordulóját annak, hogy
az UNESCO felterjesztette a Tokaji borvidéket a világörökségi listára kultúrtáj kategóriában. Ennek alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és
Hercegkút Község Önkormányzata szakmai napot
tartott 2017. augusztus 25-én 14 órai kezdettel Hercegkúton a Gombos-hegyi pincesornál.
A Tokaji borvidék immár 15 éve része annak a nagy
nemzetközi családnak, amely a közös felelősségvállalást tűzte ki zászlajára a kiemelkedő egyetemes értékek védelmében. Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék
kultúrtáj a világon egyedülálló, legalább ezeréves szőlészeti-borászati hagyományt testesít meg, amely változatlan formában maradt fenn. A terület évszázadokon át megőrizte egységét, gondolva itt akár az
egyedülálló, gazdag földtörténeti örökségére, a kőzetek és talajok sokféleségére, sajátos földrajzi fekvésére, kedvező mikroklímájára, a szőlőbirtokok, települések pincerendszereinek egyediségére. Mindezek
együtthatásának köszönhetőn vált világhírűvé a tokaji
bor, a tokaji aszú és kap egyre nagyobb teret a furmint.
Az UNESCO legfontosabb célja a globális felelősségvállalás a világ kulturális és természeti értékeinek
megóvásáért, összefogás a kiemelkedő jelentőségű és
egyetemes értékek fenntartásáért. Büszkék lehetünk
arra, hogy a Tokaji borvidék az egész emberiség számára olyan egyetemes jelentőséggel bír, amelyet közös felelősségünk megőrizni az utókor számára.
A kultúrtáj az „ember és a természet közös alkotása”.
Évszázados kapcsolat ez, amely az emberi tevékenység és a föld jellegzetes viszonyát jelenti, amely a mai
napig is fennmaradt.

A világörökségi rang egy elismerés az ember és a
természet közös munkájának, amely megtalálható
a borvidék világszerte számon tartott sajátosságaiban. Nem csak a miocén kori ősszőlő levelének
lenyomatában, a Botrytis cinereaban, a kocsánytalan tölgyben, de a Tokaji borvidék mindennapi
életében, a csodálatos természetben, különleges
élővilágban, sokszínű utcaképben, egyedülálló
ízvilágban, világszínvonalú minőségi borokban.
A jubileum kiváló alkalmat teremt arra, hogy ismét végiggondoljuk, hogy mit is jelent a Tokaji
borvidéknek, sőt Magyarország helyszíneinek a
cím, mit jelent a világörökség a mindennapokban
a hétköznapi embernek, a helyben élőknek és a
turistáknak egyaránt.
Tegyünk egy sétát a változatos dűlőkben, a Bodrog parton, a zegzugos településeken, nyissunk ki
egy üveg jó bort és megértjük azt a csodát, amit
az ember és természet közös alkotásaként aposztrofálnak. Ne felejtsük el, hogy Tokaj-Hegyalja
mindenkit vár.
(TBFT hivatalos közleménye)
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GONDOLATOK TOKAJ-HEGYALJA
15 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL
Azt hiszem, hogy 2002-ben a legjobb helyre esett a
döntőbírák választása, amikor a tokaji történelmi
borvidék megkapta a Világörökség kitüntető címet.
Nem véletlenül, hiszen a nagyvilágban két olyan dolog van, amelyet Magyarországgal bármikor beazonosítanak: Puskás Öcsi és a tokaji. Persze nem (csak)
ezért kapta a kiválasztást a térség, hanem azon egyedülálló természeti adottságai miatt, ami végül is
egyedivé teszi Hegyalját – hadd idézzek az indoklásból – „amely a tájjal összeforrottságban élő ember sok évszázados kapcsolatrendszere, amely ma is tovább él”. Vagyis, az őshonos szőlő, a gazdag vulkáni örökség, az
egyedi mikroklíma, az aszúsodást előidéző nemes
penész, aztán az itt élők sajátos borkészítési eljárása
és érlelése, azaz a természet és az ember együttes
csodája miatt kaptuk a díjat.

Mindez persze itthon sem ment könnyen. Hiszen,
különösen az induláskor, rengeteg ellendrukkere
volt, mert a polgárok egy része nem igazán értette,
mit is jelent a világörökségi cím, sok település csak a
hátrányát érezte a törvényi megkötéseknek. Másrészt pedig óriási várakozás volt az emberekben.
Azt hitték, komoly társadalmi-gazdasági fejlődés
indul el, és beköszönt a Kánaán. Csak nehezen értettük meg azt, amit a Világörökségi törvény vitájában 2011-ben is elmondtam: „nem varázspálca, de egy
jó és szükséges lehetőség egy új térségfejlesztési politikához,
hogy ne csak betartani lehessen a világörökség által adott
szabályokat, hanem fejleszteni is.”

Végre 2002-ben megszereztük e kitüntető címet, de
olybá tűnt, hogy az első nyolc év alatt nem igazán
tudunk mit kezdeni vele. Sok minden hiányzott. Az
Ez a csoda pedig nem más, mint maga a tokaji aszú, egységes fejlesztési koncepció, a Világörökségi Kea hely, a táj és az ember évezredes összetartozásának zelési Terv, az önkormányzatoknak és a vállalkozókma is élő tanúja. Amiben benne rejlik a szőlőkultú- nak az önbizalma.
ránk, a földtörténeti örökség, a klíma a szőlőben és
a pincében, a zempléni tölgy, ami a hordók anyagát De leginkább a források nyomasztó hiánya vette el
adja, aztán a földalatti mennyország, ahogy szoktuk az emberek kedvét. Mégis a helyiek lassan megértetmondani, a történelmi pincék, az itt élők hagyomá- ték az összefogás szükségességét, ami nem kis dolog
nya, a szüreti szokások és hozzáteszem, az ünnepek. Hegyalján. Ennek első jele a Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesületének létrejötte volt.
Történelmi lépés volt ez, Tokaj-hegyalja továbbfejlődésének egyik záloga. Mint a térség egyik országgyűlési képviselője, politikai pályafutásomat szinte
végigkísérte a világörökség elnyeréséért és népszerűsítéséért folytatott küzdelem. 1994-ben, mint a Kereskedőház elnökeként – mások mellett – Gerwald
László vezérigazgatóval mi is ringbe szálltunk a gondolat megvalósításért, aminek kezdeményezője és
fáradhatatlan kimunkálója Tardy János államtitkár
volt. Aztán az első Orbán kormány hathatós diplomáciai támogatása mellett végül 2002-ben sikerült!

.14
Ezt követte a turisztikai program, majd az első elnyert kétlépcsős, közel 1,7 milliárdos pályázat, ami a
világörökség rangjához méltó beruházásokkal segítette a térséget: a Tokaji Borok Háza Tokajban, a
sárospataki várbástya és a Bodrog-parti szabadtéri
színpad, Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeuma,
stb.
Aztán a 2010-es kormányváltás végre meghozta a
régóta várt változást. A polgári-kormány felismerte
a térségben rejlő azon értékeket, amik fejlesztései az
egész nemzet érdekeit szolgálják és 2013-ban megszületett a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program. Elsőként a 27 hegyaljai település több mint 5
milliárd forint un. „világörökségi ráncfelvarráshoz”
jutott. Majd 2017. februárjában kiemelt turisztikai térség besorolásúvá nyilvánította a Tokaj-hegyaljai térséget a Felső-Tisza és Nyírséggel együtt.
Ami a lényeg, hogy mindezekhez, – a 2002-2010-es
ciklushoz képest – nagyságrendekkel több forrást
érkezett a térség számára. Csak a két legfontosabbat
említem: 2014. februárjában Lázár János bejelentését követően elindult a közel 100 milliárdos fejlesztési program, amit a Tokaji Fejlesztési Tanács megalakítása követett.

Aztán 2017. februárjában újabb 55 milliárd forintos
turisztikai fejlesztést irányzott elő a Kormány, aminek megvalósítása folyamatban van.
Azt hiszem, hogy mára a kezdeti ellenzők is belátják, hogy a 15 éve elnyert Világörökségi cím és az ezzel összefüggő törvények Tokaj-Hegyalja fejlődését
alapozták meg, amire tovább lehetett építeni.
A mi a jövőt illeti, feladatunk a fent említett források megvalósításával olyan pályára állítani TokajHegyalja szőlészet-borászatát, turizmusát, idegenforgalmát, hagyományos iparát és az abból élő vállalkozásokat, hogy azok 2020 után, az uniós források nélkül is megállják a helyüket a hazai és uniós
versenyben és növeljék a térség gazdasági és népességmegtartó erejét.
Dr. Hörcsik Richárd
Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője
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Magyarországi német vagy. Vállald!” Elfogadta parlamenti választási listáját az országos német
önkormányzat közgyűlése – Ritter Imre a listavezető
„

A jövő évi országgyűlési választások kerültek előtérbe a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
közgyűlésének legutóbbi ülésén. Az október 21-i tanácskozásán döntött a testület arról, kiket jelöl a német
nemzetiségi listára. Véglegesítette azokat a kommunikációs csatornákat és eszközöket is, amelyek segítségével
a parlamentbe jutáshoz szükséges regisztrációs és szavazatszámot el szeretnék érni. A magyarországi német
közösségnek 2018-ban lehetősége lesz arra, hogy országgyűlési képviselőt juttasson a parlamentbe. Bár lényegében csak formalitás volt, a közgyűlés hivatalosan
mégiscsak most határozott arról, hogy az MNOÖ indul
a választásokon és országos német listát állít. Azon a
testület döntése értelmében 28 jelölt neve szerepel
majd. A jelölteket a németek lakta régiók és megyék
szervezetei javasolták. A lista élén Ritter Imre német
nemzetiségi szószóló áll, a második helyen Heinek Ottó, a következő két helyen pedig Englenderné Hock
Ibolya és Manz József, a magyarországi németek ismert
és meghatározó politikusai. Az előkelő ötödik helyen
Gáspár Kinga – a közgyűlés egyik legfiatalabb tagjának
– neve szerepel majd.
A testület megerősítette és véglegesítette választási
programját, amelyet az MNOÖ mostantól számos különféle fórumon és módon kíván eljuttatni a magyarországi német választópolgárokhoz. A „Magyarországi
német vagy. Vállald!” mottót viselő program hangsúlyozza: Ritter Imre lehetőségei szószólóként lényegesen
korlátozottabbak voltak, mintha teljes jogú mandátummal képviselhetné a németséget a parlamentben. Független országgyűlési képviselőként ugyanis törvényalkotást és -módosítást is kezdeményezhet, interpellációkat
is intézhet a kormányhoz, valamint számos, a német
nemzetiséget érintő ügyben önállóan is szót kérhet. –

Ehhez azt kell elérnünk,
hogy mintegy negyvenezren
vetessék fel magukat a német választói névjegyzékbe,
és hogy azután szavazzanak
is a német listára. Ha elérjük, hogy teljes jogú képviselőnk legyen, akkor annak
hozadékát az egész magyarországi német közösség
érzékelni és élvezni fogja –
hangsúlyozta Heinek Ottó.
A céljaink világosak: Az, hogy minél több gyermek nőhessen fel és tanulhasson saját fenntartású óvodáinkban
-iskoláinkban, és váljon azután több nyelvet és kultúrát
magáénak valló, öntudatos magyarországi németté. Azt
is el szeretnénk érni, hogy a civil szervezeteink hagyományőrző tevékenysége ne ütközzék bürokratikus akadályokba. Fontosnak tartjuk emellett, hogy a német
önkormányzataink az őket érintő ügyekben maguk
dönthessenek, továbbá hogy még szorosabbra fűzhessük a kapcsolatainkat a német nyelvterülethez.
Már készülnek a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata különféle információs anyagai, amelyek egyszerűen és közérthetően ismertetik a stratégiai
célokat, a képviselői mandátummal összefüggő előnyöket és a regisztráció menetét. Azok terjesztésében az
MNOÖ a széles hálózatára épít: Az előzetes egyeztetések alapján szinte valamennyi települési német önkormányzat, magyarországi német egyesület, intézmény és
szövetség segít abban, hogy megszerezzék az érintett
választópolgárok bizalmát és elnyerjék azok támogatását.
(LDU Közleménye)

2017. JANUÁR 1-TŐL A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE!
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
KEDD
13.30 - 15.00
SZERDA
8.00 - 9.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
PÉNTEK
7.30 - 8.30

Makkoshotyka
13.30 - 15.30
12.00 - 13.30
9.30 - 11.30
13.00 - 15.00
10.00 - 11.30

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság, őszi idény
4. forduló
2017.09.17. vasárnap 16:00
Bodrogolaszi - Hercegkút
1:4
U-19 Monok - Hercegkút
4:1
Bordás Cs, Sánta T, Erdős M (Csomós M), Bányai G, Szabó M, Karai P, Bordás P,
Szécsi M, Tuss P, Ráski P, Tóth Á
Gólszerzők: Tuss P, Csomós M, Sánta T, Szécsi M
5. forduló
2017.09.24. vasárnap 16:00
Hercegkút - Ricse
5:1
U-19 Hercegkút - Sátoraljaújhely 2:5
Bordás Cs, Sánta T, Hoffmann L, Csomós M (Ródé Zs), Bányai G, Szabó M, Karai P,
Tuss P, Ráski P, Ringer Z, Szabó G
Gólszerzők: Hoffmann L, Tuss P, Szabó G, Sánta T, Ródé Zs
6. forduló
2017.10.01. vasárnap 15:00
Sátoraljaújhely - Hercegkút
12:0
U-19 Sátoraljaújhely - Hercegkút 3:0
Bordás Cs, Sánta T, Bányai G, Szabó M, Karai P, Bordás P, Tuss P, Ródé Zs, Ringer Z,
Nagy-Varga P, Götz M (Göttli Á)
8. forduló
2017.10.15. vasárnap 15:00
Bodroghalom - Hercegkút
3:0
U-19 Mezőzombor - Hercegkút
3:0
9. forduló
2017.10.22. vasárnap 12:00
U-19 Hercegkút - Hollóháza 4:3
Ulimájer Z, Matisz Á, Götz M, Pachman Zs, Pachman M, Ringer Z, Ulimájer D,
Papp Zs (Forrós B), Rák B, Stumpf B, Naár A
Gólszerzők: Götz M (2), Stumpf B, Matisz Á,
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