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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség
Küldöttgyűlése Hercegkúton
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség Küldöttgyűlése évértékelő és feladatszabó értekezletet tartott
2018. március 24-én Hercegkúton a Művelődési Házban.
Rák József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szövetség közgyűlése a meghívó szerinti napirendek megtárgyalásával folytatta munkáját. Gulácsi Lajos elnök beszámolt a Szövetség 2017. évi munkájáról, elfogadták a
Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. évi gazdálkodásról, jóváhagyták a Közhasznúsági jelentést. A
2018. évi munkatervet és 2018. évi költségvetés
megvitatásával zárul az ülés hivatalos része.

A megyei tűzoltóparancsnokok, egyesületi tagok,
meghívott vendégek örömmel fogadták el a vendéglátó Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület invitálását, így Hercegkút nevezetességeinek megtekintésével (Sváb Tájház, Málenkij robot emlékmű,
templom) folytatódott a program az ebéd elfogyasztását követően.
A helyi egyesületi tagok bemutatták az érdeklődőknek a korszerűsen felszerelt tűzoltószertárat, a gondosan karbantartott eszközállományt, a látottakat
elismerő pillantásokkal nyugtázták a vendégek.
Hercegkút Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete és az önkormányzat egy megyei szintű szervezetnek tudott
méltó helyszín biztosítani az éves közgyűlés lebonyolításához.
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B-A-Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete közgyűlése Hercegkúton
A B-A-Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete a hercegkúti Művelődési Házban tartotta
idei első közgyűlését 2018. március 9-én. A közgyűlésen
Göncfalvi József elnök köszöntötte a megjelenteket,
majd a meghívó szerinti napirendek tárgyalása előtt a
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola kisdiákjai adtak ízelítőt német nyelvű produkcióikból. Ezután
a közgyűlés tagjai a az Egyesület 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalták meg,
majd az erről szóló Felügyelő Bizottsági véleményt hallgatták meg, végezetül a 2018. évi költségvetésre benyújtott előterjesztést fogadták el.

Az elnök egyebek között szólt a 2018. évi országgyűlés
képviselő választás jelentőségéről, hiszen történelmi lehetőség előtt áll a magyarországi németség: míg a közösséget eddig szószóló képviselte az Országgyűlésben, addig az április 8-i választásokat követően már teljes jogú
képviselőt juttathat a parlamentbe.
Az elnök beszámolt az LDU által a választással kapcsolatban tartott március 8-i fórumon elhangzottakról és a
jelölt – Ritter Imre - köszönetét tolmácsolta a Szövetséget alkotó nemzetiségi önkormányzatoknak a német
nemzetiségi regisztráció során tanúsított aktivitásért.
A közgyűlés tagjai a hagyományoknak megfelelően közös
vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárták az estét.

3

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sokan regisztráltak, de a mandátumhoz szavazni is el kell menni
Nagyon jó esély van arra, hogy a magyarországi németeknek saját
parlamenti képviselőjük legyen
A határidő lejártáig 33.779-en vetették fel magukat a német nemzetiségi névjegyzékbe, hogy
április 8-án a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának listájára voksolhassanak. Reális az esélye annak, hogy a listát vezető Ritter Imre német nemzetiségi szószóló a
következő ciklusban már teljes jogú országgyűlési képviselőként dolgozhat a magyarországi
német közösségért.
Négy évvel ezelőtt 15.209-en regisztráltak német nemzetiségiként, így reménytelen volt a mandátumszerzéshez szükséges szavazatszám elérése. Most a csaknem 34 ezer regisztráció bizakodásra ad okot.
- Ahhoz, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata listája mandátumot szerezzen és
Ritter Imre képviselőként dolgozhasson az Országgyűlésben, egy nagy lépés még hátra van: április 8án minden regisztráltnak el kell mennie választani – hangsúlyozta Heinek Ottó, az országos német
önkormányzat elnöke. – A magas választási részvételi aránnyal ugyanakkor azt is kifejezhetjük, hogy
összetartó közösségként állunk az országos német lista mögött, hogy annak vezetője komoly felhatalmazással, erős legitimitással képviselhessen majd bennünket. Heinek Ottó kiemelte: az országos önkormányzat közgyűlése azért állított nemzetiségi listát a 2018. évi országgyűlési választásokra, mert
meggyőződésük, hogy a hazai német közösség érdekeit egy pártok fölött álló német nemzetiségi képviselő tudja leginkább megjeleníteni a Parlamentben. Ritter Imre a magyarországi németek kulturális
örökségének megőrzéséért, civil közösségeinek és önkormányzatainak megerősítéséért és iskoláinak
fejlesztéséért dolgozik majd, mégpedig pártoktól függetlenül, csakis a nemzetiséget és a választóit képviselve.
Az országos önkormányzat elnöke szerint fontos, hogy mindenki megértse: a magyarországi németek
történelmi lehetőség előtt állnak, amivel mindenképpen élni kell.

További információk: www.wahl2018.hu
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A Zsindely Együttes Miamiban
Zsindely Népzenei Együttes 2018. tavaszán
meghívást kapott a floridai Miamiba.
Az amerikai magyar közösség mintegy 200 tagja vett részt a rendezvényen, mely istentisztelettel és Gyombolai Péter diplomata ünnepi
beszédével kezdődött, aki Magyarország Washingtoni Nagykövetségének képviseletében
jelent meg az ünnepségen.
A Zsindely Együttes március 15-i ünnepi koncertet mutatott be a Miami Magyar Nap keretében, majd nagy érdeklődés követte a műsor
utáni táncházat. A találkozó magyar ételek kóstolásával és László Attila fellépésével zárult.
A Zsindely Népzenei Együttest Joósz Antal
he r c e gk ú ti k á ntor e z al k al omma l
harmónikásként kísérte el és részesen lehetett a
nem mindennapi élménynek.
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MÁRCIUSI BABA-MAMA KLUB

Most már minden hónapban rendszeresen sor kerül a baba-mama klub megszervezésére.
2018.március 26-án gyűltek össze a kis lurkók ebben a hónapban is a Művelődési házban,
és bár az óraátállítás érintette a gyermekek biológiai óráját, így is sikeresen zártuk a rendezvényt és sokan eljöttek. Az önfeledt játék és a boldog gyerekzsivaj között volt lehetőség a
szülőkkel összeszedni az ötleteket és a lehetséges igényeket, egy játszótér kialakításához,
amire egyre nagyobb szükség lenne a településen. Reméljük, a jövőben elérhetővé válik ez
az álom.
Lázárné Kiss Angéla védőnő
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Táborozási lehetőség
2018. június 25- július 1-ig a
Komárom-Esztergom megyei Tarjánban
A

Hercegkúti

Német

Nemzetiségi

Önkormányzat

sikerrel

pályázott

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának” 2018. évi költségvetési támogatására. A pályázati támogatásként elnyert
350.000,-Ft és a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat saját forrása felhasználásával 2018. június 25– július 1. közötti időpontban valósul meg a tábor a
Komárom—Esztergom megyei Tarjánban. A tábor programjában a nyelvgyakorlás
mellett sváb ételkészítés, tájház látogatás , sváb tánctanulás, sváb, német énektanulás , kézművesfoglalkozások, lovaglás, lovaskocsikázás is lesz.
További információk és érdeklődés a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainál —Stumpf Andrásné, Joszóné Naár Erika, Stumpf Imréné .

2011. 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
10.00 - 12.00

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

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Nyugdíjas klub hírei
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
keretén belül működő nyugdíjas klub március 12-én
tartotta soron következő összejövetelét.
Az éves programtervnek megfelelően a klubtagoknak ismertetve lett az Egyesület 2017. évi munkájáról készült beszámoló.
Ezen belül részletes tájékoztatást kaptak a jelenlevők az elmúlt évben történt eseményekről, a Kórus
fellépéseiről, és az Egyesület pénzügyi helyzetről.
Egyesületünk megszervezte a Budaörsi Passió Színjátszó Egyesület és a Budaörsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat rendezésében meghirdetett Budaörsi
Passió előadáson való részvételt. A jelenlévő tagok
közül akik részt kívánnak venni az előadáson befizetették a belépő díját. A szervezők csoportos kedvezményt biztosítottak részünkre, így a nyugdíjas tagokon kívül részt vevők is részesülnek a csoportos
kedvezményben.
A Passión helyszínéről, az odautazás és egyéb fontos tudnivalókról tájékoztatást kaptak a jelenlevők.
Egy jó hangulatú délelőttöt töltöttünk ismét együtt.
Nádasi Bálintné
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BUDAÖRSI PASSIÓ 2018
Bató Géza a nagy tehetségű tanító fáradhatatlan
munkával teremtette meg – a helyi német lakosok
együttműködésével – a legnagyobb Közép-európai
népi színjátékot, a Budaörsi Passiót. Az egyedülálló
díszlet a lelkes budaörsiek önzetlenségének köszönhetően épült fel. A budaörsi Passiót 1933-tól 1939-ig
minden nyáron folyamatosan játszották a kőhegyi
szabadtéri színpadon, 1934-től Aubermann Miklós
plébános fordításában a magyar mellett német nyelven is. A csaknem 250 amatőr színjátszót felvonultató előadásokról nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi sajtó is hírt adott, „magyar Oberammergau”
néven említve Budaörsöt.
A világháború és a magyarországi németek elűzése
miatt félbeszakadt hagyomány 1996-ban az
Europassió Szövetség támogatásával újjáéledt. A
Millennium alkalmából Budaörs Német Nemzetiségi
Önkormányzata és a Bakk Endre Kanokok Alapítvány közösen rendezte meg a Kőhegyen – az eredeti
szöveg híján – a Csíksomlyói Passiót. 2003-ban,
2006-ban, 2009-ben és 2012-ben pedig már Bató
Géza szövegkönyve alapján került színre a Budaörsi
Passió magyar és német nyelven.
2018 május-júniusában megújult szereposztással,
több száz statisztával világszínvonalú technikával
Európa talán egyik legszebb Passióját tekintheti meg
a közönség a varázslatos kőhegyi éjszakában.
A budaörsi

németek története
Budaörs területén a rendelkezésre álló források szerint már négyezer évvel ezelőtt is éltek emberek. A
vaskor vége után a kelták, utánuk a rómaiak töltötték
e helyen mindennapjaikat. Budaörs első okleveles
említése 1243-ból való. Bár néhány adat szerint maradtak itt páran, akik átvészelték a török veszedelmet, a felszabadító harcok idején, a 17. század végére
szinte teljesen elnéptelenedett Budaörs. A török uralom végét követő újratelepítés Gróf Zichy Péter felesége, gróf Bercsényi Zsuzsanna nevéhez fűződik.
1718-ben visszaváltotta nevére a községet, és ebben
az időben kezdődött el a németek betelepítése is. Az
új telepesek Budaörsöt és környékét gazdaságilag is
felvirágoztatták, az 1730-as évektől megkezdődött a
templom és az iskola építése.

A település már a kora középkorban és a török hódoltság idején is bortermelő vidék volt. A szőlőkultúrát azonban a német telepesek hozták magukkal.
A szőlőtermelés virágzásának a filoxérajárvány vetett véget, mely után a lakosság más módon próbált
megélni. A gyümölcstermesztés hozta meg számukra az igazi áttörést és a gazdálkodás fellendítését,
őszibarackunk hamarosan országos hírűvé vált.
A betelepülőkkel együtt iparosok is érkeztek, hamarosan felélénkült az ipari tevékenység is. A budapesti Örsöd-dűlő és a mai Dobogó-dűlő közötti völgyben keserűvíztelep működött, mely vízből külföldre
is szállítottak. Budaörsön a piktortégla készítésének
is nagy múltja volt, már az 1880-as években gyártották. A budaörsi pezsgőbor-gyár különlegessége, a
„Pannónia-sect” osztrák és olasz földön is ismert
volt.
Budaörs fejlődésének üteme a 19. században gyorsult fel jelentősen, amelyben a Bécs–Budapest vasútvonal kiépítése nagy szerepet játszott. A vallásikulturális hagyományok egyike az egyházi ünnepen,
Úrnapján készített virágszőnyeg volt, amely a régió
legszebb alkotásainak egyikévé vált. Budaörs sokadik virágzását és felemelkedését az 1946-os hazai
német lakosság kitelepítése törte ketté, amelyre az
országban elsőként nálunk került sor. Egy hónap
alatt a község gyakorlatilag teljesen kiürült, a vonatok meg sem álltak Németországig. A kitelepítés
nem ért véget: 1947 augusztusában újabb családokat
telepítettek ki a későbbi NDK területére. Bár Budaörs lakosságának döntő többségét elűzték a településről, a német hagyományok a családok körében
tovább éltek.
A rendszerváltozás után 1994-ben megalakuló Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a helyi
német épített, szellemi és tárgyi örökség megóvását
és újjáépítését tűzte céljául. Ennek keretében újultak
meg a település kápolnái és teremtődött újjá a Budaörsi Passiójátékok hagyománya is Budaörs Város
Önkormányzata pénzügyi támogatásával.
Budaörssel kapcsolatban további információk az
alábbi linkeken érhetők el: www.budaors.hu,
www.brke.org, www.csikipihenokert.hu
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Suli-☼tár
Az 1848-as forradalom évfordulójára március 14én tartottuk az iskolában az ünnepi megemlékezést.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már ilyen kis
korban is tisztában legyenek ennek az ünnepnek a
jelentőségével.
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a
Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés
megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa
számos városában forradalmak törtek ki. Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyar-

Március 21-én került sor Szerencsen a Hegyal-

országi reformelképzelések törvényes úton megva-

ja matematika verseny második fordulójára.

lósuljanak.

A Bólyai János Katolikus Általános Iskola szer-

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a ki- vezésében idén 30. alkalommal került sor a vervívott szabadság megőrzésének és az elvesztett sza-

seny megrendezésére.

badság visszaszerzésének szimbóluma. A magyar-

A neves, megyei szintnek számító verseny 2

ság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot

fordulóból áll, a döntőben az első fordulóban
továbbjutottak mutatják meg matematikai tudásukat Szerencsen.
A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Iskolát egy
harmadikos tanuló: Thuróczi Kitti és egy negyedikes tanuló: Füssi-Nagy Csongor képviselte.
Nagyon sikeres eredmények születtek, hiszen
Thuróczi Kitti 4. Füssi-Nagy Csongor pedig 1.
helyezést ért el. Gratulálunk nekik a sikeres
szereplésért!

tanítók
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Jó ütemben halad a Kőporosi pincesor rekonstrukciója beruházás
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság,
Tavaszi idény sorsolása
Megyei III. U-19 (Tartalék) korosztály
2018.04.01.
2018.04.15.
2018.04.21.
2018.04.29.
2018.05.06.
2018.05.12.

Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Szombat

13.30
14.00
13.00
14.30
13.00
13.00

Hercegkút - Monok
Hercegkút - Mezőzombor
Monok - Hercegkút
Hercegkút - Sátoraljaújhely
Hercegkút - Hollóháza
Mezőzombor - Hercegkút

Megyei III. Felnőtt korosztály
2018.04.01.
2018.04.07.
2018.04.15.
2018.04.21.
2018.04.29.
2018.05.13.
2018.05.27.
2018.06.03.

Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Hercegkút - Kovácsvágás
Olaszliszka - Hercegkút
Hercegkút - Bodrogolaszi
Ricse - Hercegkút
Hercegkút - Sátoraljaújhely
Hercegkút - Bodroghalom
Keresztéte - Hercegkút
Hercegkút - Hollóháza
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