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Advent elé
Van pár, számomra kedves ember, akikkel
soha személyesen nem találkoztam. De ahogy az
egyik ilyen kedves ismerősöm fogalmazott, két pont
között a legrövidebb út az egyenes, két ember között pedig a világháló.
Múltkoriban jót „beszélgettem” az egyik ilyen,
az ország túlsó végén élő kedves ismerőssel, bár
még idézőjelesen sem szeretem használni ezt a szót
a chat-re, de mondjon rá valaki jobbat, ha tud. Mi
volt a téma? Mondhatnám, az élet mindennapos
dolgai.
Mindketten hasonló cipőben járunk, gondokkal,
fájdalommal kell küzdenünk, csakúgy, mint sokaknak, mint szinte valamennyiőnknek. Azt mondják a
bölcsek és okosak, eltelik az ember életéből pár évtized – nem is oly sok, csak kettő-három – arra kell
ráeszméljen, hogy minden nap fáj valami. Ha nem
testben, hát lélekben. Aztán ismét eltelik pár év, s
arra is rájön, mindegy, hogy testben, vagy lélekben,
de ha minden nap ugyanott, ugyanaz fáj, akkor van
csak baj. Majd ismét eltelik pár év, s jön az újabb
felismerés, ha már nem fáj semmi, akkor meghalt
az ember.
Hú, akkor meg mindek élünk egyáltalán, minek
ez az egész cécó, amit életnek nevezünk? Na ez az… mondhatnánk a Prédikátor könyvével együtt.
Minden csak hiábavalóság, minden csupa hiábavalóság (Préd 1,1). És ez igaz is mindaddig, amíg…

Ismerősöm nem pap, nem lelkész, csak egy egyszerű, hétköznap ember, aki megpróbált kapaszkodót találni az életben, és hiszem, hogy meg is találta
az egyetlen létező stabil pontot. Megjárva az élet
poklát, felgyógyulva – remélhetőleg –a rák betegségének szörnyűségéből, a következőket írta: „Tudod,
a bibliai szövegek olvasása, a versek mondanivalóján
való elmélkedés, meg az összefüggéseik nagy mélységekbe tudnak elvezetni az Istentől jövő fény vezetése mellett létezésünk célja es értelme megértésében, meg hogy miért kellene jó irányba haladni Teremtőnk tanácsai segítségével... Vegyünk csak egy
egyszerű példát. A bűn. Mi az? Vajon csak egy szabály vagy tiltás? Mi az igazi jelentése eredetileg? Azt
hiszem, azt jelenti: célt téveszteni...A bűn által egyszerűen eltévesztjük létezésünk célját...”
Minden csak hiábavalóság, minden csupa hiábavalóság…
„Elfordulunk az áramforrás dugaszától. Mennyi
ideig tart, míg kihullunk? És akkor értéktelenné válunk.Ez az igazi baj, nem a testi nyavalyáink. Nagyon sokat számit a testi erő, de még többet a tudat,
hogy fogja a kezem azégi Atyám jelképesen.
Szenvedés, fájdalom… Érdekes, van, hogy már
beszélni, könyörögni se tud az ember, konkrétan
szabályos imára sem képes. De ott a mély bizonyosság.”
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Minden csak hiábavalóság, minden csupa hiábavalóság… Vagy talán...???
„Van, hogy két embernek nem is kell beszélgetnie, mégis tökéletes összhangban vannak. Ideje van
a beszédnek, de ideje van a hallgatásnak is.”
Minden csak hiábavalóság, minden csupa hiábavalóság… Isten nélkül tényleg az.
„Mert Isten csak annyit enged meg, mint amit el
tudunk viselni és tudom, meggyőződésem mar tények, kemény bizonyítékok által, hogy amikor véget
ér a mi erőnk, Ő hozzáteszi a plusz erőt. Ezek mindennapos csodák is lehetnek akár. Ennek ismeretében, az Ő segítségével nincs mélység, nincs magasság, ami le tudna győzni. Mert Őt nem lehet legyőzni... Nincs semmi, ami eltántoríthatna Isten értékelésétől és szeretetétől. Mert Ő mindaddig törődik a
benne bízókkal, ameddig szükség van rá. Nem a mi
szeretetünk a valami, hanem hogy Ő mar előbb
szeretett minket, hogy tudtunk volna róla.

És a maga idejében mindig megmutatja ezt. Mint
egy jó Apa, kézen fogja a mellékútra tévedt gyermeke kezét, vissza vezeti a helyes irányba.”
Kezembe vettem a Prédikátor könyvét, végigolvastam. S mi az üzenete? Minden csak hiábavalóság,
minden csupa hiábavalóság. De csak addig, míg rá
nem találunk az Isten szeretetére. Mert ha rátaláltunk, akkor minden a helyére kerül, minden értelmet
nyer. A magasság, a mélység, a szó, a hallgatás…
Minden.
Kedves ismerősöm talán megbocsájtja, hogy így,
diszkréciója megőrzésével közre adtam gondolatait,
de úgy éreztem, ha egyszer nekem ilyen sok erőt
adtak szavai, önzés lenne, ha csak magamnak tartanám meg, remélem más is tud majd erőt meríteni
gondolataiból.
Advent. Várakozás. Lelkünk nyitogatása az isteni
szeretetre. Hogy ne legyen minden hiábavalóság.
Hiszen Isten nélkül minden az lesz. De Vele együtt
soha!
Feri atya
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NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ 2017
Köszönöm azt, hogy ilyen szép számmal elfogadták
meghívásunkat.
Külön tisztelettel köszöntöm Bereczkei Miklós atyát,
Dr. Hörcsik Richárd urat, Abaúj-Zemplén
országgyüllési képviselőjét, nem utolsó sorban Hercegkút díszpolgárát.
1991. óta, október 1-e az Idősek Világnapja, ezért
nem véletlenül tartják ebben az időben szinte minden településen a nyugdíjas találkozókat.
Tudjuk, hogy az idősek nem egyetlen napot érdemelnek. Rájuk figyelni, róluk gondoskodni, nekik köszönetet mondani, hálával és szeretettel, az év minden
napján kötelességünk.
Mi azt valljuk, hogy ők megérdemlik a legnagyobb
tiszteletet és szeretetet, hiszen dolgoztak és helyt álltak egy életen át. Összetartottak családot, felneveltek gyerekeket és segítenek nevelni unokáikat. Önök,
akik folyamatosan példát mutatnak nekünk tisztességből, becsületből, szorgalomból. A mi feladatunk,
akik ma döntési helyzetben vagyunk itt Hercegkúton, hogy olyan életkörülményeket biztosítsunk az
idősebb korosztály számára, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó biztonságos, derűs és
tartalmas életet.

Hercegkút Község Önkormányzata és a Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség az idei évben
2017. november
10. napjára hívta és várta
Nyugdíjas Találkozóra a szépkorú hercegkúti polgárokat. Az ünnepség Rák József polgármester köszöntőjével vette kezdetét:
„Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Nyugdíjasok!
A Hercegkút Község Önkormányzata, az Egyházközség, valamint a község civil szervezetei nevében
tisztelettel köszöntöm Önöket, a településünk
nyugdíjas polgárait, a már hagyományosnak mondható nyugdíjas találkozónkon.

4
A hivatalunk továbbra is működik. Az elmúlt évet
megnövekedett ügyfélforgalom jellemezte. A hadigondozotti ellátást igénylők nagy száma, a hivatali
apparátust is részben lekötötte, hiszen folyamatosan
segítették az eljáró Sárospataki Járási Hivatal dolgozóinak munkáját. Az itt jelen lévők jól emlékeznek
erre az időszakra, hiszen kevés olyan hercegkúti család van, aki ne lett volna érintve.
Remélhetőleg mindenki megkapta a jogos járandóságát, köszönhetően a hivatalnokok lelkiismeretes munkájának.
A Művelődési Házunk, ami teret ad a kulturális rendezvényeink nagy részének, ez év elején kicsit megújult, megszépült.
Az óvodánk az utóbbi évekhez hasonlóan továbbra is
teljes létszámmal működik. A hercegkúti kisgyermekek mellett a sárospataki és környékbeli gyermekeket
is hozzák szüleik az intézménybe, akár már bölcsődés
korban is. Az óvodavezető nyugdíjba vonulása után
zökkenőmentesen zajlott a vezetőváltás. Belakták a
pedagógusok és a gyerekek is a tavaly szépen felújított óvodát.
Az iskolánkkal kiváló az önkormányzat kapcsolata,
bár az állam a fenntartója és működtetője 2013. óta,
de mivel ez a mi iskolánk, napi szinten együttműködünk velük.

Mi mindannyian, akik szervezőként jelen vagyunk
ezen az ünnepségen, kívánjuk Önöknek, hogy jó
egészségben haladjanak tovább, minél hosszabb
ideig az Önöknek kijelölt úton.
Kedves Nyugdíjasok!
Minden nyugdíjas találkozón – ha lehetőségem van
a köszöntés mellett,- megragadom az alkalmat,
hogy nagyon röviden beszámoljak arról, mi történt
a településen az elmúlt egy évben.
Bár sokan olvassák a Hercegkúti Híreket, amelyben folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, mégis
szükségesnek gondolom az ilyen lehetőségek megragadását a tájékoztatásra. Egyik legfőbb feladatunk, intézményeink működtetése, mert a település
léte szempontjából ez nélkülözhetetlen.
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Építkeztünk ez évben is, fejlesztettünk, növelve ezáltal az önkormányzat vagyonát, valamint a komfort
érzetét az itt élőknek.
Folytatjuk a Kőporosi-pincesor megmentését, két
pályázatból mintegy 80 millió Ft értékben. Már említettem a konyhánk teljes felújítását. Közel 26 millió
Ft-ot tudtunk költeni az épület teljes belső felújítására
és új, modern konyhai eszközök vásárlására.
Vásároltunk az idén egy házat az önkormányzat számára. Terveink szerint oda helyezzük át gépparkunkat, szerszámainkat, eszközeinket.
Zajlik az építkezés a falu elején, épül a közösségi szőlő feldolgozó, amely kiváló lehetőséget fog nyújtani a
szőlészek, borászok számára. Megtartottuk az idén is
a szokásos rendezvényeinket, úgy, mint a korábbi
években.
Volt négy olyan külön is említésre méltó rendezvény, amely remélhetőleg növelte Hercegkút hírnevét
és respektjét. Ezek közül az első a 2017. február 23.-i,
a Kormány által meghirdetett Gulág Emlék év záró
rendezvénye volt, itt a Művelődési Házban, valamint
az emlékhelynél.
Többek között Balog Zoltán miniszter úr is megtisztelte a rendezvényt, ezáltal a településünket is.
Ez év január 1.-től önálló intézményként működik Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy méltónak
a konyhánk. A félreértések elkerülése végett hang- bizonyult Hercegkút, egy országos rendezvénysorosúlyozom, továbbra is az önkormányzat a tulajdo- zat záró eseményének a megtartására.
nosa és működtetője, de mint önálló költségvetési
szerv szolgálja ki az intézmények és a lakosság igényeit, kiváló minőségben. A kiváló minőségű ételek
köszönhetők a konyhai dolgozók elhivatottságának, valamint a megújult technikai feltételeknek,
hiszen az 1973. óta működő konyhánkat az idén
sikerült teljes egészében felújítanunk. A minden
igényt kielégítő konyhán naponta 200 adag főzésére nyílik lehetőség.
A mai estebédet is nekik köszönhetjük, természetesen.
A szociális gondozó fontos és nélkülözhetetlen
feladatot lát el a településen, mert mindig van néhány ellátásban részesülő időskorú személy, akik
több odafigyelést és törődést kívánnak.
Elmondhatom, hogy önkormányzat minden dolgozója, -a mező őrtől, a karbantartón át, a közfoglalkoztatottig, mindenki azon dolgozik, hogy élhető,
élő és biztonságos településen éljék mindennapjaikat a Hercegkútiak.
A tavalyi nyugdíjas találkozó óta több említésre
méltó esemény, rendezvény történt, amelyekről
folyamatosan tájékoztatást kap a lakosság, így
Önök is, de ha megengedik, itt is megteszem.
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Helyreállítjuk a megsérült árkainkat és kövezett útjainkat. Az ehhez szükséges források a rendelkezésünkre állnak. Szeretnénk továbbszépíteni a települést, folyamatosan várjuk Önöktől az ötleteket és a
segítséget is. Úgy gondolom, hogy képviselőtársaimmal, a hivatal aparátusával, az önkormányzat dolgozóival bátran nézhetünk a feladatok és kihívások elé,
mert érezzük az Önök támogatását. A mindennapi
munkánkhoz az elődeink, az Önök példájából tudunk erőt meríteni, ezáltal van hitünk és bátorságunk.
Önök felépítettek számunkra egy olyan települést,
amelyiknek van múltja és jelene és reméljük, hogy
lesz jövője is. Szeretnénk továbbvinni azokat az
értékeket, hagyományokat, amelyeket Önöktől tanulhattunk, láthattunk. Köszönjük a példamutatást!
Kérjük a jó Istent, adjon mindnyájuknak még hoszszú, boldog éveket, jó egészséget, családi boldogságot. Köszönöm, hogy meghallgattak.”Polgármester
úr köszöntőjét követően dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő méltatta az időskorúak érdemeit. Az ünnepi beszéd után a helyi Gyöngyszem
Német Nemzetiségi Általános iskola kisdiákjai adták
elő dalokkal, versekkel, tánccal ötvözött ünnepi öszMeg kell említenem az augusztus 2.-án megtartott szeállításukat és meglepetésként a végén még táncba
„Magyarok kenyere búza átadó ünnepség”-et is, is hívták a jelenlévőket. Az estebéd előtt Bereczki
amelyet az Agrárkamarával rendeztünk közösen.
Miklós sárospataki plébános bensőséges szavakkal
Az augusztus 25.-i Világörökségi nap és szakmai szólt a hívekhez és átadta Mészáros Ferenc atya jókonferencia is jelentős esemény volt, hiszen a 15 kívánságait is. A Hercegkúti Konyha intézmény
éves Világörökségi címről emlékeztünk meg. Egy dolgozói által szívvel-lélekkel elkészített disznótoros
magas színvonalú rendezvényt szerveztünk közösen estebédhez Pandák Tibor élelmezésvezető kívánt jó
a B-A-Z megyei Kormányhivatallal és a Tokaj- étvágyat az ünnepelteknek. A jó hangulatú étkezést
hegyaljai Fejlesztési Tanács munkaszervezetével.
követően örömmel fogadták az idősek az óvodások
A szakmai előadások is nagyon jól sikerültek, estén- Márton napi lampionos felvonulását, majd
ként a Zemplén Televízió folyamatosan közvetített harmónikaszó mellett közös nótázással folytatódott
belőle részeket. A templom külső felújítása és a az ünnepség a vendégművész megérkezéséig. Ez
templom búcsú ünnepének megszervezése is jól alkalommal Újvári Marika nótaénekes örvendeztette
szimbolizálja a kiváló együttműködést az egyház- meg a hercegkúti nyugdíjasokat színvonalas előadáközség és az önkormányzat között.
sával. Bensőséges hangulatban, baráti beszélgetésAz ünnepünkön jelen lévő Soltész Miklós államtit- sekkel, énekszóval zárult az idei idősek napja idén is
kár úr és Ficzek László helynök úr is értékelte és Hercegkúton.
méltatta az együttgondolkodás és együttműködés,
eredményekben is megnyilvánuló jelenlétét a településen. Az idén is van lehetőségünk szociális tűzifa
osztására, - kicsivel nagyobb mennyiség áll rendelkezésre a tavalyinál. Igyekszünk majd minden szempontot figyelembe venni az elosztásánál. Jövőre sem
fogunk unatkozni, ez már egészen biztos. Fel fogjuk újítani az orvosi rendelőt, új eszközöket vásárolunk majd, köszönhetően a megyei fejlesztési pénzeknek.
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BABA—MAMA KLUB A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Molnár Marianna, a Zempléni Családokért Alapítvány vezetője, családgondozó a
2017. tavaszán megtartott gyermekvédelmi kerekasztal beszélgetésen kezdeményezte –
tekintettel arra, hogy Hercegkúton gyermekvédelmi szempontból nincsen gondozásra váró
család és az ügyfélfogadást sem veszik igénybe - , hogy örömmel vállalja
baba-mama klub szervezését, megtartását a védőnővel közösen.
Ennek a kezdeményezésnek az első alkalmára került sor 2017. november 27-én a
Művelődési Házban, melyre sok kismama elfogadta a meghívást és praktikus pszichológiai
tanácsokat hallgatva töltöttek el néhány órát a kicsikkel együtt.
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Édesanyám: özv.Matisz Miklósné

Született Götz Katalin 1927.11.25.-én Katalin napon.
Az apai nagymama nevét kapta a keresztségben,
ahogy édesapám Miklós is a neve napján született.
Két összeillő ember találkozása volt az övék a szent
házasságban.
Szülei János és Regina, több gyermeknek adtak
életet, de mivel az Úr másként rendelte, csak hárman
élték meg a felnőtt kort. János és László testvéreivel
együtt nőttek fel, át- és túlélték a háborút, minden
rendszerváltozást. A történelem rájuk is többször
mért nehéz életszakaszokat, de nekik mindig sikerült
talpra állni és újra kezdeni az életet.
1947-ben házasságot kötött édesapámmal és 42
évig éltek együtt boldog házasságban és húzták az
élet sokszor nehéz igáját.
Három gyermekük született János, Miklós és
Katalin. Sajnos a kis Mikike 3 éves korában , tragikus
körülmények között elhunyt és utána születtem én.
Közben együtt éltek a szüleikkel és neveltek bennünket. Gazdálkodtak, szőlőt termesztettek, állatokat tartottak és intenzíven élték vallásos életüket. A falubeli
sváb közösség egymást segítve építkezett,vetett és
aratott , örült a gyermekáldásnak és együtt kísérte
utolsó útjára halottait. Édesanyám is eltemette először az édesapját, majd évtizedekkel később nagy betegségben elhunyt édesanyját, akit éveken át szívvel –
lélekkel ápolt emberfeletti erőfeszítéssel.
Tanulmányaink végeztével, kirepültünk a családi fészekből és maradtak ketten , kicsit lelassulva már,
rendezték a ház körüli teendőket, szőlőket földeket.
Várták az unokákat az óvodai, iskolai szünetekben,
vagy betegség okán, segítettek amiben tudtak. Született 5 unokájuk.

János bátyámnak és feleségének Veronikának gyermekei: János és Ágnes.
Majd Joósz Attilával a mi leányaink : Viktória,
Diána és Katalin.
Az 5 unokát még együtt látták és dajkálták édesapámmal együtt, de 1989-ben utolsó unokájuk születése után 1 évvel Miklós nagyapát magához szólította az Úr. Azóta 28 éve egyedül él Nagyika és
várja, hogy nyíljon az ajtó és jöjjön valaki haza hozzá. A nagypapa végleg eltávozott de születtek a
dédunokák:
János unokájának 4 gyermeke: Lili, Máriusz, Mira
és Milán.
Ágnes unokájának 3 gyermeke: Benedek, Dóra és
Marcell.
Viktória unokájának 2 gyermeke: Richárd és Bianka.
Diána unokájának 2 gyermeke: Attila és Gergely.
Jelenleg 11 a dédunoka -és a sor még nincs bezárva
- látogatja és örül annak, hogy köszöntheti a 90.
éves Dédikét, aki remek memóriával tudja felsorolni őket és jól emlékezik mindenkire.
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Este fáradtan és feltöltődve az élményekkel csak
annyit tudott mondani: csodálatos napom volt. Napokig tartott még a köszöntés a szomszédok és a
rokonok részéről, akiknek nagy hálával tartozunk a
sok segítségért, mellyel megkönnyítik Édesanyám
napjait és oldják magányát.
Végül álljon itt a családi kórusunk köszöntő
dalának refrénje:
„Legyen szép, legyen jó!
Legyen vígan mosolygó!
Legyen minden nap olyan boldog ,
mint a születés, születés, születésnapod.”
(Katáng együttes)
Jászberény,2017.11.30
Joósz Attiláné
szül.: Matisz Katalin
A jó Isten segítségével túlélte a sors csapásait, szülei
és gyermeke elvesztését, özvegységét, kilábalt nagy
betegségéből és megadással viseli János gyermeke
ágyhoz kötött nehéz sorsát.
Kilencvenedik születésnapját megtisztelte és
megköszöntötte Rák József polgármester úr és Dr.
Stumpf Enikő jegyző asszony, akik tolmácsolták
Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait is .
November 25.-én, szombaton a jeles napon
megemlékező szentmisén vettünk részt, melyet
Bereczkei Miklós c. esperes- plébános úr celebrált.
Végtelen szeretet sugárzott át rajta, a szent leckét és
az evangéliumot is a szeretet és az anyaság köré fonta.
Édesanyám úgy fogalmazott, hogy a mennyországban érezte magát. Megleptük őt, mert nem tudott a
teljes család érkezéséről, a szentmiséről, amely csak
róla és neki szólt.
Utána a Huszár Panzióban folytattuk ünnepi ebéddel, az unokák és dédunokák verses, zenés produkcióival, vetítéssel, amely felölelte Nagyika 90 évét.
Gyermekei, unokái, dédunokája mellett Hercegkút polgármestere és jegyzője is köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Matisz Miklósné (Hercegkút, 1927.11.25.) hercegkúti lakost.

A Hercegkúti Hírek olvasói nevében is
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
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Suli-☼tár
November 13-án, hétfőn emlékeztünk meg ebben
a tanévben Szent Mártonról.
Szent Márton egy római, pogány katonacsaládban
született Pannóniában, a mai Szombathely környékén 316 körül.
Márton folytatta a családi tradíciókat és 15 évesen
apja kívánságára a légió katonája lett. 18 éves korában megkeresztelkedett és otthagyta a sereget.
A sereg elhagyása után remeteként élt, majd 375-ben
Franciaországban kolostort alapított. A város korábban püspökének választotta, a Márton-napi libafogyasztás és a szent élete pedig ezen a ponton kapcsolódik össze: a szerény Márton a legenda szerint a
libák közé bújt el, hogy elkerülje püspökké választását, azonban a madarak gágogásukkal elárulták rejtekhelyét, így "kénytelen volt" a püspökséget elvállalni. Úgy tudni, hogy jótékony püspök volt, a szegények és elesettek gyámolítója. Időszámításunk után
397-ben hunyt el.
A legenda szerint 18 éves volt, amikor (338-ban)
Amiens-ban, lováról leszállva odaadta palástját egy
didergő koldusnak télvíz idején.
Mindezekre emlékezve szentelünk évről-évre Szent
Márton tiszteletére egy délutánt. Ezen a rendezvényen igyekszünk a gyerekek életkorának megfelelő
formában, játékosan, változatos tevékenységek segítségével megidézni Márton püspököt.
Miután a libák és Márton- a legenda miatt- elválaszthatatlanok egymástól, libakereséssel kezdtük a délutánt.
Többféle elfoglaltságot kínáltunk az érdeklődőknek:
dió célba dobást, kukorica-morzsolást, rizsválogatást, tyúketetést. Amikor mindenki minden feladatot
elvégzett, pihenésképpen sütőtököt ettünk és kezdődhetett a kézműves foglalkozás. Gyönggyel díszített lámpást és papírból készült libát barkácsolhattak
a gyerekek. A kínálatot táncház zárta, amely –mint
minden évben- idén is nagy sikert aratott a résztvevők körében. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Borsósné Fischinger Henriettának, Hendi néninek a fergeteges táncokért.
Reméljük, hogy az óvodások és iskolások is találtak
kedvükre való elfoglaltságot s egy emlékezetes délutánt tölthettünk el együtt Márton- nap emlékére.
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Iskolánk tanulói nagyon eredményesen szerepeltek
a versenyen. Szorgalmas és kitartó munkánk eredményeképpen a következő eredmények születtek
osztályonként:
1.osztály: Demeter Dorka I. hely
Szabó Vica Kata II. hely
2.oszály: Sajószegi Tamás I. hely
3.osztály: Nezáczki Kata Szofi III. hely
4.osztály: Kiss Roland Tibor I. hely
Szabó Anna Sára III. hely
Nagyon örültünk eredményeinknek és hogy részesei lehettünk a versenynek, ahol sok élménnyel és
tapasztalattal gazdagodtunk. Gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk minden versenyen részt
vett tanulónkra.

2017. november 23-án rendezte meg Sárospatakon
a Művelődés Háza és Könyvtára Zenei részlege a
VII. Barsi Ernő Regionális Népdaléneklési Versenyét, melyre hagyományainkhoz híven iskolánk tanulóival is jelentkeztünk.
A versenyre a helyi és kistérségi iskolák alsó tagozatos tanulói közül 38 diák jelentkezett. Osztályonként
2 tanulóval nevezhettünk a versenyre, ahol egy előre
meghatározott kötelező és egy szabadon választott
népdalt adtak elő a versenyzők.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
1.osztály: Demeter Dorka
Szabó Vica Kata
2. osztály: Gaál Rozália
Sajószegi Tamás
3. osztály: Májer Dóra
Nezáczki Kata Szofi
4. osztály: Kiss Roland Tibor
Szabó Anna Sára
A versenyzők egy szakmai zsűri előtt mutatták be
dalaikat. A zsűrinek, mint mindig, most is nehéz
dolga volt, hiszen a sok szép hangú és szorgalmas
munkával felkészült diák közül a legjobbakat kellett
kiválasztani. Az értékelés alkalmával a zsűri nemcsak megdicsérte a kis énekeseket és kiemelte a pozitívumokat, hanem hasznos tanácsokkal is ellátta a
gyerekeket, amelyeket felhasználhatnak további versenyekre való felkészülésük során.
A verseny végén minden szereplő emléklapot és
édességet kapott, a helyezetteket pedig oklevéllel és
ajándékkönyvvel jutalmazta a zsűri és a szervezők.

„ Nem lehet egészen boldog ember az,
akinek nem öröm a zene”
(Kodály Zoltán)
tanítók
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MÁRTON -NAPI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN
A népszokásról röviden:
A néphagyomány szerint Márton egy pogány katona
volt, aki egy alkalommal találkozott egy szegény, éhező koldussal. Megsajnálta őt, neki adta köpenye felét,
hogy megvédje a fagyhaláltól. Ettől kezdve püspökként szolgálta az éhező szegényeket. A későbbiekben
őt szentté avatták, s neve napján megemlékeznek jótetteikről.
Ezen a napon zárultak le a Szent György napján induló mezőgazdasági munkák, ekkor kóstolták meg
először az újbort és vágták le a libákat. Innen ered,
hogy Márton napján libát eszünk és bort iszunk.
November 10-én, immár sokadik alkalommal került
megrendezésre a Márton napi lámpás felvonulás a
Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvodában. Hosszú előkészület előzte meg ezt a napot.
Óvodánk életében a novemberi hónap legjelentősebb
programja a Szent Mártonra való megemlékezés.
Október végétől folyamatosan beszélgetünk a Márton legendáról, megismerkednek a gyerekek az ő élettörténetével, a személyét övező különböző mesés
történetekkel, a nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel.
Legfőbb célunk, hogy maradandó élményeket szerezhessünk nemcsak az óvodai csoportnak, hanem a
családoknak is. Eljátsszuk a gyerekekkel a Márton napi legendát, dekorációt készítünk, lámpást készítünk.

Minden évben Márton nap előtt munka estet tartunk, ahol az óvodás gyermekek szülei elkészítik
gyermekeik számára a saját kis lámpásukat, amihez az anyagot az óvoda szokta biztosítani. Így a
szülők, ebben a rohanó világban, legalább egy
rövid időre megállhatnak és beszélgethetünk a
gyerekekről, az óvodai életről. Az idén nagyon
sok szülő jött el a munka estre, alig fértünk a csoportszobában el, örültünk a nagy érdeklődésnek
és a szorgos kezek nagyon sok lámpást készítettek, így megkönnyítették a mi munkánkat.
Mivel az idén Márton nap szombatra esett, ezért
péntek délután keltünk útra lámpásainkkal. A hagyománytól eltérően most a Kossuth utcán haladtunk lefelé, hogy a helyi Művelődési Házba is bekukkantsunk, hogy az ott ünneplő nyugdíjasokat
is megörvendeztessük azzal, hogy részesei lehetnek az ünnepségünknek. Miután kijöttünk a Művelődési Házból, a szokásos útvonalon haladtunk
tovább énekléssel, szép lámpafénnyel.
Ez az ünnep nem csak arra jó, hogy összehozza
egy sétára a közösséget, hanem arra is megfelelő
alkalom, hogy a gyerekek közösségi érzését és
tudásukat is gyarapítsuk. Reméljük így volt ez az
idén is.
Óvónők
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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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Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusának hallatói látogattak
Hercegkútra 2017. november 7-én. Megtekintették a település nevezetességit, köztük a Sváb Tájházat is,
ahol Rák József polgármester mesélt nekik a település történetéről.

Miskolci Egyetem BTK MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
hallgatóinak látogatása Hercegkúton 2017. november 24.
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HERCEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT és
HERCEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. DECEMBER 15-ÉN 16.00 ÓRÁTÓL a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁRUNK!
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek
benyújtásának határideje 2017. december 15. Kérelem az e célra rendszeresített
nyomtatványon nyújtható be a hivatalban ügyfélfogadási időben.
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság, őszi idény
10. forduló
2017.10.29. vasárnap 13:30
Hercegkút - Keresztéte
2:1
Bordás Cs, Sánta T, Hoffmann L, Bányai G, Szabó M, Karai P, Tuss P, Ringer Z, Szabó G,
Götz M, Pachman M
Gólszerzők: Hoffmann L, Sánta T
11. forduló
2017.11.05. vasárnap 13:00
Hollóháza - Hercegkút
2:4 U-19
4:1
Bordás Cs, Bányai G, Szabó M, Karai P, Tuss P, Ródé Zs, Ringer Z, Nagy-Varga P, Ráski P,
Szabó G, Hoffmann L
Gólszerzők: Tuss P (2), Nagy-Varga P, Ródé Zs
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