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Télbúcsúztató farsangi mulatság

A klubtagok szervezésével idén második
alkalommal
került
megrendezésre
a
télbúcsúztató farsangi mulatság a helyi
Művelődési Házban. Szép számmal küldtünk
meghívókat, minden nyugdíjast szeretettel
vártunk.
Általános
tapasztalatként
megfogalmazhatjuk, hogy aki eleve elzárkózik
és távol tartja magát a Nyugdíjas klubtól, az
most sem fogadta el a meghívást…..
Várakozással tekintettünk február 20 elé. A
klubtagok reggel 8-ra gyülekeztek és kezdetét
vette a munka. Az idei mulatság abban
különbözött a tavalyitól, hogy egybekötöttük
egy kézimunka-kiállítással, melyet a Művelődési
Ház előterében és a nagyterem egy részében
rendeztünk be.
A reggeli kezdésnél kettéoszlott a csapat. Volt,
aki a fánk dagasztásánál serénykedett, a
többiek pedig a kézimunkákat rendezgették.
Szebbnél szebb hímzések, terítők, díszpárnák
sorakoztak az asztalokon, paravánokon, s egy
kis idő múltán frissen sült fánkok illatát is
érezhettük.
A mulatság délután egy órakor kezdődött, a
vendégeket gazdagon megterített asztal várta.
A klub férfi tagjai jófajta helyi borokat kínáltak
a fánk mellé. Jóízű falatozással, beszélgetéssel
múlattuk az időt. A hangulat feloldásaként
Joósz Anti hozta a tangóharmonikát és már
„zenei kíséretünk” is volt a nótázáshoz.
Énekeltünk mi mindent: a mozgalmi daloktól
kezdve, az úttörődalokon, magyar nótákon át,
egyházi énekekig mindenféle dal megfordult a
repertoárunkban. Kedves vendégeket is
köszönhettünk ezen az összejövetelen.

Megtisztelt minket az „aranymisés pár”:
Stumpf János bácsi és felesége, Annus néni.
Dalokkal nótákkal kívántunk nekik még sok
együtt töltött boldog évet, erőt, és jó
egészséget.
Örültünk, hogy eljöttek hozzánk és reméljük,
hogy hamarosan a Klubban is látogatást
tesznek.
Este 6 körül ért véget a mulatozás; jó kedvvel,
derűsen váltunk el, annak tudatában, hogy
ismét egy kellemes délutánt töltöttünk el
együtt.

A klub dolgozói és a klubtagok készítették el a
farsangi fánkot a mulatságra

A vendégeket terített asztal várta a
Művelődési Házban
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
törvény jogvesztő határidőt szabott, ezért nem
halasztható el a tagintézményi státusról történő
határozathozatalig. A rendkívüli ülésen egyhangúan
támogatta a képviselő-testület, hogy
a
továbbműködés
iránti
kérelem
beadásával
párhuzamosan folytatódjék a tárgyalás Sárospatak
városával.
A továbbműködtetés indokainak
részletes feltárását a fenntartó a nemzetiségi
oktatásban rejlő sajátosságokra alapozta:
„Az 1-4. évfolyamos oktatás helyben történő
biztosítása közösségünk alapvető igénye, mivel a
Pénzügyi –Költségvetési bizottság ülése
község általános kulturális életének is megbízható
Az önkormányzat Szervezeti és Működési
bázisintézménye, valamint a kisebbségi népismeret
Szabályzatában
meghatározott
hatáskörének
és kultúra megismertetésének színtere. Alapelvünk,
megfelelően a Pénzügyi - Költségvetési Bizottság
hogy a nyelv tudása hozzájárul a kisebbségi
részletesen megvitatta és véleményezte a képviselőazonosságtudat
formálásához,
a
nyelv
testület elé terjesztett 2007. évi költségvetés
közösségalakító és megtartó erő.
tervezetet. A január 26-án délután tartott bizottsági
Az
intézmény
pedagógiai
programjában
ülésen rendhagyó módon részt vett valamennyi
legfontosabb célkitűzésként határozza meg azt a
képviselő-testületi tag is, valamint az előterjesztő
tevékenységet, hogy “segíti a nemzeti kisebbséghez
polgármester, a körjegyző és a gazdálkodási előadó.
tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze,
Tekintettel arra, hogy az új választási ciklusban ez
elfogadja és másoknak megmutassa a kisebbség
volt az első költségvetési vita, a bevételi és kiadási
értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.
előirányzatokat
tételesen,
szakfeladatonként
A fenntartó önkormányzat célkitűzése az volt a
elemezték az ülésen résztvevők. A képviselők az
német
nyelvoktatás
bevezetésekor, hogy
előterjesztést összeállító szakemberek felé feltehették
településünk 1-4. évfolyamos, német nyelvoktató
kérdéseiket, módosíthatták a tervezetet. A bizottság
általános iskolája az alapfokú oktatáson keresztül a
tagjai egyhangú szavazattal elfogadásra javasolták az
jövőben
még
hatékonyabban
szolgálja
a
előterjesztést a képviselő-testületnek.
Hercegkúton és környezetében élő sváb származású
Kérelem benyújtása iskola
lakosság identitásának őrzését, a nemzetiségi
továbbműködtetésére az OKÉV felé
kapcsolatok ápolását térségünk és az ország
A pénzügyi bizottsági ülésen a közoktatás
hasonló közösségeivel, valamint németországi
finanszírozásának tárgyalása során alakult ki a
testvértelepülés lakosaival, továbbá a kistérségben
képviselő-testület azon álláspontja, hogy élni kell a
egyedülállóként fogadja a német nyelvoktatást
közoktatásról
szóló
törvény
elmúlt
évi
igénylő kisdiákokat. Különös tekintettel arra, hogy a
módosításában szabályozott lehetőséggel. E szerint
német nyelv magas színtű elsajátítása nemcsak a
2007. január 31-ig nyújthatják be a fenntartók a 8
nemzetiségi identitás megőrzésének eszköze, hanem
évfolyamnál kevesebbel működő intézményük
EU csatlakozásunk nyomán egy egész életpályát
2008/2009. tanévtől való továbbműködtetésére a
pozitívan befolyásoló tőke lehet.”
kérelmüket az Országos Közoktatási és Értékelési
Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzata
Vizsgaközpont felé. A döntést megelőzően a
támogató nyilatkozatát a továbbműködtetési
képviselő-testületet Rák József polgármester
kérelemhez megadta. A kérelemhez kötelezően
tájékoztatta az iskola tagintézménnyé átszervezésével
csatoltandó dokumentumok között szerepelt a fenti
kapcsolatban
Sárospatak
Város
vezetésével
pozitívumok
hatását
lényegesen
gyengítő
folytatott egyeztetésről. A pozitív hozzáállás mellett
tényezőként a
„A településről más település
is alapos szakmai és pénzügyi háttértanulmányt
intézményébe járó gyermekek, tanulók létszámáról”
igénylő kérdésben a város képviselő-testülete
a kimutatás, ami a 2004/2005. tanévtől Hercegkút
várhatóan az idei tanév végére dönteni fog. A
esetében sajnálatosan emelkedő létszámot mutat.
továbbműködés iránti kérelem benyújtására a
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Képviselő-testületi ülés – január

A 2007. évi első képviselő-testületi ülését január 31-én
tartotta Hercegkút Önkormányzata. A napirendek
között első helyen szerepelt a meghívóban Hercegkút
Község Önkormányzat 2007. évi költségvetése,
melynek tárgyalása előtt Rák József polgármester a
jogszabályban előírt határidőre hívta fel a figyelmet: „az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
alapján a polgármester a jegyző által elkészített
költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig terjeszti
a képviselő-testület elé.”
A polgármester hangsúlyozta, hogy az előző évekhez
hasonlóan azért január végén tárgyalja a testület a
költségvetést, hogy az ÖNHIKI előleget február 5-ig
igényelni tudja az önkormányzat. Kiemelte, hogy a
hatályos törvényi szabályozás alapján készült el az
előterjesztés; a kiadásoknál figyelembe lettek véve a
képviselő-testület korábbi kötelezettségvállalásai,
továbbá az előző év tényadatai. A részletes vitát
megelőzően a pénzügyi-költségvetési bizottság elnöke,
Hoffmann Imre ismertette a bizottság álláspontját.
A napirend vitája során elhangzott képviselői
hozzászólások megerősítették a polgármester és a
bizottság elnökének a véleményét. Egyetértés alakult ki
abban, hogy 2007. évben is fegyelmezett és takarékos
gazdálkodást kell folytatni az önkormányzat
intézményeiben és minden pályázati lehetőséget
igénybe kell venni, hogy minél több forrás maradjon
fejlesztésekre. A képviselő-testület egyhangú szavazati
aránnyal az alábbi főösszegekkel fogadta el az 1/2007.
(II.01.) sz. rendeletével az önkormányzat és
intézményei 2007. évi költségvetését:
1.§ (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat
költségvetésének kiadási főösszegét 130.534 eFt-ban
állapítja meg.
2.§ (1) Az l. §-ban jóváhagyott kiadások fedezetéül
szolgáló bevételek főösszegét a képviselő-testület
107.466 eFt –ban állapítja meg.
3.§ (1) Az l. § (l) bekezdésében jóváhagyott kiadások
és a 2.§ (l) bekezdésében jóváhagyott bevételek
különbözete
az
önkormányzat
költségvetési
forráshiánya 23.068 eFt.
(2) A képviselő-testület a hiány fedezetét ÖNHIKI
pályázat benyújtásával és hitel felvételével biztosítja.
Hitel felvételéről a képviselő-testület szükség esetén
dönt.
(a rendelet kivonatos közlése)
Hercegkút Község Önkormányzat
Gazdasági Programja
A januári ülésen tett eleget a képviselő-testület a
Gazdasági
Program
elfogadására
vonatkozó
jogszabályban előírt kötelezettségének. Rák József
polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
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előírja a ciklusidőre szóló gazdasági program
elfogadását és az elfogadott program. célkitűzéseit a
mindenkori költségvetésben figyelembe kell venni. A
téma tárgyalása során képviselői javaslatként hangzott
el építési telkek önkormányzat által történő kialakítása,
ezen fejlesztés ciklusprogramba való beillesztése.
A programról alkotott vélemény volt az is, hogy :
- mindazt tartalmazza, ami a jelenlegi tendenciák
mellett megvalósítható és emellett természetesen az
önkormányzat meg fog tenni mindent, amire
lehetősége adódik a következő években
- a telek kérdés évek óta téma, igény sem volt rá,
amikor hirdetve volt a helyi újságban
- a forráshiány mellett nem reális fejlesztés a
közeljövőben
- a mostani pénzügyi kondíciók mellett kevés esély van
arra, hogy földterületet vásároljon és közművesítsen az
önkormányzat saját erőből.
A polgármester vázolta a javaslat megvalósításával
kapcsolatosan a helyi rendezési terv által biztosított
lehetőséget, mely szerint belterületbe vonásra az
alvégen az utolsó lakott házak melletti szántóterületek
vannak előirányozva mindkét irányban 10-10 telek
szélességben. E területek megvásárlását vagy a
kisajátítás miatti kártérítést az érintett tulajdonosokkal
folytatott tárgyalást követően az önkormányzatnak
saját forrásból kellene megvalósítani, mivel erre
pályázati forrás nincs. Hangsúlyozta továbbá, hogy a
jelenlegi belterületen kb. 15 közművesített telek van,
elsődlegesen ezek beépítésére kellene törekedni. A
Gazdasági Program módosítására tett fenti javaslatot a
képviselő-testület nem fogadta el.
(A Gazdasági Programot a lap következő számában
olvashatják teljes terjedelmében.)
Egyebek a képviselő-testület ülésén
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az
alábbiakról:
• Hercegkúti Beszerző és Értékesítő Szövetkezet,
valamint a Hercegkúti Mezőgazdasági Szövetkezet
felszámolójával
történt
kapcsolatfelvételről,
valamint az utóbbi által hirdetményi kifüggesztésre
megküldött nyilvános pályázati felhívásról.
• Fundamenta területi igazgatójával lakáskassza
szerződések kötésével kapcsolatban történt
egyeztetésről
• Hercegkút – Makkoshotyka Erdőszövetkezet
Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának januári
együttes üléséről
• Helyi kábeltévé csatorna üzemelésének átmeneti
szüneteléséről
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Jubileumi Szent Erzsébet Év Sárospatakon
A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia 2006.
november
19-i
körlevelében
meghirdette
Magyarországon a Jubileumi Szent Erzsébet Évet.
November 18-án szombaton Sárospatakon, a római
katolikus plébániatemplomban ünnepi szentmisét
celebrált dr. Seregély István, egri érsek. Budapesten,
a Szent István Bazilikában vasárnap délután a 16
órától kezdődő szentmisében üdvözölte dr. Erdő
Péter bíboros, prímás, érsek a Jubileumi Évet a
magyarországi és a magyarul tudó külföldi
püspökök részvételével. Az est folyamán a
Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében került kiosztásra a 2006. évi
„Szent Erzsébet rózsája” díj, melyet Gombás
Jánosné, Fehér Anna kapott a betegekért végzett
karitatív munkájáért. A Budapesti Liszt Ünnepek
keretében Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája c.
oratóriumának előadását hallgathatta meg az
ünneplő közönség, illetve az előcsarnokban
megtekinthető volt a Sárospatakon készített Szent
Erzsébet
életét
és
kultuszát
bemutató
kiállítás.Mindez a jubileumi év megnyitásakor
történt.
Mit jelent azonban a Szent Erzsébet Év a
hétköznapokban? Elsősorban azt, hogy minden
lehetőséget megragadva emlékezhessünk és
emlékeztessünk nemzetünk e nagy szentjére,
Sárospatak szülöttjére. A sárospataki plébánia
épületében működik a Szent Erzsébet Iroda, mely
az évforduló országos és helyi programjainak
megszervezésére, összegyűjtésére és koordinálására
alakult. Egyre szélesebb körben ismertté válva,
hamarosan a világhálóról is elérhető információkkal
mindenki felé nyitott, aki Szent Erzsébet Évében
nagy szentünk szellemében akar járni.
Zarándokok ezrei keresik fel Sárospatakot
az éven, nemcsak pünkösdkor. Mindannyian
ismerhetjük az Árpád-házi Szent Erzsébet
Történelmi Társaság jóvoltából már hagyománnyá
vált Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepet, mikor Patak
utcáin történelmi menet felvonulását és Szent
Erzsébet életéből négy jelenetet élhet át a lelkes
érdeklődő. A Jubileumi Év pünkösdje minden
eddigit felülmúl majd, de ezen kívül is számos egyéb
tartalmas programra kerül majd sor. Előadásokon
vehetünk részt Szent Erzsébet életéről és
tiszteletéről, valamint zenei és képzőművészeti
programok várják az érdeklődőket.
A fiatalokat is igyekeznek több szinten bevonni:
különféle pályázatokat, sőt egy kárpát-medencei
szintű tanulmányi versenyt is meghirdettek
középiskolások számára. Az április 14-én (szombat),
a Múzsák Templomában megrendezésre kerülő
döntőben 6 magyarországi – köztük a Sárospataki

Református Kollégium Gimnáziuma diákjai – , 4
felvidéki és 2 erdélyi csapat méri össze tudását. A
verseny győztesének a pályázat kiírói: az Árpád-házi
Szent Erzsébet Történelmi Társaság, a MNM
Rákóczi Múzeuma és Sárospatak Önkormányzata
Türingiai kirándulást szervez.
További pályázatok:
„Ételmaradékból rózsa” címmel gyermekrajzpályázatot hirdettek Szent Erzsébet születésének
800. évfordulója tiszteletére. A pályázaton általános
iskolás tanulók vehetnek részt Szent Erzsébet életét
ábrázoló, a szeretetet és jó cselekedeteket
példaképül állító képzőművészeti alkotásokkal. A
művek bármilyen eszközzel készülhetnek A4-es
méretben. Az alkotások hátlapján fel kell tüntetni a
mű címét, az alkotó nevét, életkorát, iskolája címét
és felkészítőjének a nevét. A pályázaton legfeljebb 5
alkotással vehetnek részt a pályázók. Beküldési
határidő: 2007. április 30. Eredményhirdetés: 2007.
június 1. Óvár. Cím: Szent Erzsébet MTNYEA, 991
22 Olováry 132., Szlovákia. A küldeményre írják rá:
„Rózsa”.
„Szent Erzsébet útja” címmel Borsod-AbaújZemplén megyei szintű gyermekrajzpályázatot
hirdetett
a
sárospataki
ArtÉrt
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Pályázni általános- és
középiskolások, három korosztályban lehet.
Beadásra várnak hagyományos, illetve modern,
valamint posztmodern képzőművészeti alkotásokat,
elsősorban festészeti és grafikai műveket, maximum
60 × 80 cm méretben. A műalkotásokat 2007.
április 16-ig kell eljuttatni az ART ÉRT Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
címére
(3950
Sárospatak, Kazinczy u. 27.), kiállítható állapotban:
keret, paszpartu stb. Fontos kikötés, hogy a
pályaművek kapcsolódjanak a kiírás tematikájához.
Ajánlott irodalom megtekinthető az iskola
honlapján: www.artert.hu
Eredményhirdetés, díjazás, a kiállítás megnyitója:
2007. május 15., 15.00 óra.
„A kenyér misztériuma” címmel képzőművészeti
pályázatot írt ki a Király-Erdei Műhely általános és
középiskolások számára két korcsoportban. Pályázni
három darab műtárggyal lehet. További információ:
420-1728-as telefonszámon, Erdei Évánál kapható.
Beküldési határidő: 2007. március 15.
Még egy gyors határidejű rajzpályázat: A3 és
A4 méretben rajzokat, festményeket várnak Szent
Erzsébet életéről és legendáiról a 2007 őszén a
hatvani Moldvay Győző Galériában megrendezésre
kerülő „Együtt a szeretetben” című I. Nemzetközi
Gyermekrajz Vándorkiállításra. Jelentkezni lehet
„Rózsacsoda” jeligével, név, cím, életkor
megjelölésével 2007. március 25-ig. Cím: I. sz.
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Posta 3001 Hatvan Magyarország. A borítékra
írjátok rá: „Postán maradó!” Jelige: „Rózsacsoda”
2007. február 24. és március 31. között
látható a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi
Múzeumának
„Árpád-házi
Szent
Erzsébet
tiszteletének 800 éve” című kiállítása Rómában, a
Szent Kozma és Damján ferences templom és
kolostorban. Aki nem teheti meg, hogy elmenjen, ne
csüggedjen, mert április 12-én nyílik meg az Árpád
Vezér Gimnázium aulájában „Korona, kenyér és
rózsák” címmel, a Hesseni Evangélikus Püspökség
vándorkiállítása.
Szent Erzsébet bibliográfia, egy ötnyelvű
multimédiás DVD-Rom, illetve a Szent Erzsébet
Irodában már megvásárolható életrajzi kiadványok
szolgálják Erzsébet tiszteletének ápolását. A
Plébánia szomszédságában, az árpádkori királynéi
udvarház telkén álló volt iskolaépület ad majd
otthont a Szent Erzsébet Háznak, amely
kiállításoknak lesz helyszíne, egyben a Szent
Erzsébet Iroda, a Római Katolikus Egyházi

Gyűjtemény és az Árpád-házi Szent Erzsébet
Történelmi Társaság székhelye, és a Szent Erzsébet
Európai Kulturális Utak kiinduló állomása.
Általános információ: Szent Erzsébet
Iroda, 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 15., Pf.:
179. Bodnár Boglárka, Matisz Melinda Tel./Fax:
47/314-107; e-mail: spatak@enternet.hu, honlap
(rövidesen indul!): www.szenterzsebet.hu
Kérek mindenkit, hogy a Jubileumi Évben
minél több programon vegyen részt, hiszen
még egy ilyen ünnepségsorozat nem jön
hozzánk ilyen közel! Ígérem az olvasóknak,
hogy továbbra is hírt adok minden közérdekű
információról a Szent Erzsébet Évvel
kapcsolatban, illetve rendelkezésükre állok.
Mindnyájunknak kívánok Szent Erzsébet
szellemében megélt hétköznapokat!
Összeállította: Matisz Melinda

____________________________

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ
VIZITDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
EZÚTON TÁJÉKOZTATOM TISZTELT PACIENSEMIET, HOGY
A KORMÁNY 4/2007. (I.22.) SZÁMÚ RENDELETE
2007. FEBRUÁR 15-TŐL
VIZITDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL INTÉZKEDIK.
A) FIZETENDŐ VIZITDÍJ MÉRTÉKE
A háziorvosi ellátásért alkalmanként 300,- Ft vizitdíjat kell fizetni.
Emelt összegű, 600,- Ft vizitdíjat kell fizetni alkalmanként, amennyiben az ellátást a
biztosított saját kezdeményezésére:
- a háziorvosi rendelőn kívül veszi igénybe, (pl. házhoz hívás)
-nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki a területi ellátásra kötelezett, illetve
akihez bejelentkezett.
B) A FIZETÉS MÓDJA ÉS HELYE
A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt kell befizetni. A befizetés készpénzben
történik. A pénzt az orvosi asszisztens veszi át, aki számítógépes bizonylatot
(számlát) ad róla.
A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetni a biztosítottnak 20 vizitig,
A 21. alkalomtól a befizetett vizitdíj az illetékes jegyzőtől visszaigényelhető.
Megértésüket és türelmüket kérve.
dr. Köteles László háziorvos
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A szeretet nagy szentje
Bizonyára mindannyiunk számára
ismert személy Árpád-házi Szent
Erzsébet. II. András királyunk és
felesége,
Merániai
Gertrúd
másodszülötteként pontosan 800 éve
látta meg a napvilágot Sárospatakon.
Nagy magyar szentünk azonban
mindössze négy évet töltött a
szülőföldjén,
hiszen
már
kisgyermekként eljegyezték szülei I.
Türingiai Hermann őrgróf elsőszülött fiával, hogy ez a házasság a
tartományok között dúló viszályban
politikai
érdeküket
szolgálja.
Erzsébetet ezért azonnal leendő
otthonába, az eisenachi Wartburg
várába vitték mérhetetlen hozomány
és szolgák kíséretében. Mindez azért
történt, mert a 13. század elején nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy
Erzsébet
Türingia
jövőbeni
fejedelemasszonyaként teljes egészében a német nyelv és kultúra
birtokában
legyen.
Azonban
ahelyett, hogy a grófi udvar fényűző
szokásait
is
felvette
volna,
szívesebben időzött a templomban –
olykor a társaival való játék helyett
is. Korán elmélyült kapcsolata
Istennel,
és
megmutatkozott
kivételes hajlandósága a jó felé.
1213-ban anyja, majd
1216-ban vőlegénye, Hermann halt
meg. Erzsébet helyzete a wartburgi
udvarban bizonytalanná válik:
vagy a másodszülött, Lajos veszi
feleségül, vagy visszamegy a kora
gyermekkorától
nem
látott
Magyarországra. Ha 1221-ben
Lajos nem ismerte volna fel
Erzsébetben a szeretetreméltó
társat, akkor talán személyes
szolgálatával
Magyarországon
létesített volna ispotályokat, vagyis
kórházat. Az éhínség és járványok
sújtotta
középkorban
egy
alkalommal
férje,
Türingia
kormányzója
távollétében
megnyittatott minden szérűt, és
szétosztotta a terményt a szükséget
szenvedők között. IV. Lajos őrgróf
– az udvariakkal ellentétben –
messzemenően
támogatta

Erzsébetet
jócselekedeteiben,
melyre az alábbi történet is jó
például szolgál. Egy alkalommal
Erzsébet, Lajos távollétében egy
leprás beteget fektetett hitvesi
ágyukba. Lajos családja neheztelt
Erzsébetre emiatt. Aggodalmukat a
hazatérő Lajossal is megosztották,
ő azonban az ágyukban fekvő
beteg láttára nem háborodott fel,
hanem feleségéhez hasonlóan, a
szenvedő Krisztust fedezte fel
benne. Még amikor messziről
hazatérve egy leprást talált saját
ágyában, akárcsak felesége, maga
is képes volt abban a keresztre
feszített Krisztust látni. A korban
nem szokványos, mindössze hat
évig tartó szerelmi házasságuk
gyümölcsei három gyermekük,
Hermann
(*1222),
Zsófia
(*1223/24) és Gertrúd (*1227).
Fiúk megszületése után 1222.
szeptember 29-én Lajos és
Erzsébet Magyarországra utazik,
hogy együtt örüljenek Erzsébet
apjával és fivéreivel. Ezt a jelenetet
örökíti
meg
Varga
Imre
lovasszobra
a
sárospataki
plébániatemplom előtt. Erzsébettel
oldalán Lajos hívő és nemes ura
Türingiának: kórházakat alapítanak
Gothában
és
Wartburgban,
sokféleképpen igyekeznek segíteni
a rászorulókon. 1227. őszén Lajos
a Szentföldért való hadjárat során
az odavezető úton életét veszti,
tetemét azonban csak az azt követő
évben hozzák haza és helyezik
örök nyugalomra Reinhardsbrunn

bencés apátságában. Erzsébet
összetör, ám életcélját nem veszíti
el. A grófi özvegyi létet feladva,
nagypénteken lemond gyermekei
neveléséről, csaknem az őt illető
özvegyi járandóságról is. Ez
utóbbitól
Marburgi
Konrád,
Erzsébetnek a pápa által kinevezett
gyámja, korábbi gyóntatóatyja
tartotta vissza őt bölcsen.
Wartburgot
elhagyva
követi vezetőjét Marburgba, és ott
is
kórházat
alapít.
Minden
vagyonával, kétkezi munkával,
ruhái és ékszerei eladásával,
egészségét sem kímélve naponta
több ezer embert jóllakat és ellát.
Legszívesebben a leprásokon és
egyéb visszataszító betegeken
gyakorolta
az
irgalmasság
cselekedeteit, erőt az Istenhez való
elmélyült imádkozásból merített.
1231. november 17-én 12 napi
haldoklás és az utolsó ítéletről való
elmélkedés után, arcán szelíd
mosollyal
halt
meg.
Embertömegek oda-zarándoklása
miatt csak negyedik napon
temették el szegényes csuhájában a
marburgi kórház kis kápolnájában.
Marburgi Konrád, majd
meggyilkolásától csak Erzsébet
sógora, Konrád gróf, a Német
Lovagrend tagja a szentté avatásért
tett
négyéves
fáradozásának
köszönhetően IX. Gergely pápa
1235 Pünkösdjén kihirdeti Erzsébet
szentté avatását. Azóta világszerte
Magyarországi ill. Türingiai Szent
Erzsébetként tisztelik. Számos
kórház,
templom,
szociális
intézmény és egyesület viseli a
nevét,
melyek
karitatív
tevékenységüknek
példaképéül
Szent Erzsébetet választották.
(Forrás: Elfriede Kiel: A szeretet
nagy szentje – Árpádházi Erzsébet)
Összeállította: Matisz Melinda
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14/1. RÉSZ
A MATHES / MATISZ famíliáról
A falualapítók között 22 fővel a Mathes (mai használt alakja
Matisz) família volt a legnépesebb. Az első csoportban
érkezők között az 1750-ben kelt listában már négy családfő
szerepelt: Henricus Mathes, Joannes Matteß kőműves,
Kunigunda Stehlin (Johannes Mathes özvegye) és Mathäus
Matteß tímár.
A
német
anyagkönyvekben
és
egyéb
korabeli
dokumentumokban a névnek a Mathes, Matheß, Matteß,
Mattes és Mathis alakja egyaránt előfordul. Sok esetben
ugyannak a személynek a nevét különböző alakban
szerepeltették az anyakönyvi események bejegyzésekor. A mai
német rokonok viszont szinte egységesen Mattesként írják
nevüket.

A mi egyházi anyakönyveinkben is sokféle formájával
találkozhatunk: Matteß, Mattesz, Mathes, Mates, Matthes,
Matess, Mathis, Matthis, Mathiss, Matis, Mattis és végül a ma
is használt Matisz.
A betelepülő Mathes família a származási helye alapján három
csoportra bontható. Renquishausenból a kerékgyártó
Matthias Mattes három fia (Gervasius, Joannes és Mathäus),
két lánya (Catharina és Sophia) és Brigitte nevű unokája
érkezett. Feltehetőleg a korábban letelepülők hívására jött
1762-ben Anna Maria Matheß és férje Josef Moser három
kisgyermekével (Christina, Gervasius és Maria Magdalena).
Ebben lapszámban a família renquishauseni ágának
családfáját közöljük.
Naár János
Leszármazottak a
8. oldalon

c.1749 Renq. -†1754.09.19 Tr.

Leszármazottak a
9. oldalon

CATHARINA MATTEß

GERVASIUS MATHES

JOANNES MATTEß

SOPHIA MATHESIN

MATHÄUS MATTEß

ANNA MARIA MATHEß

1721.11.21 Renq. –
†1771.10.03 Tr.
∞1751.06.06 Tr.

1723.02.06 Renq. –
†1754.12.11 Tr.
∞1748.11.10 Renq.

1727.03.06 Renq. -†
∞1751.06.06 Tr.

Maria Magdalena
Rack

tímár
1728.10.07 Renq.†1785.06.11 Tr.
∞1751.11.07 Tr.

c.1738 Renq.-†1824.12.12 Tr.
∞1753.11.25 Renq.

Marx’ (Marcus)
Rackh

kőműves
1725.11.04 Renq. –
†1785.12.27 Tr.
∞1752.04.10 Renq.

1728.04.15 Renq. –
†1793.01.11 Tr.

1724.01.19 Renq. –
†1756.07.29 Tr.

RENQUISHAUSENI ág:

Brigitte Mathes

Therese Moserin

Stephanus Rackh
1706.01.01 Renq. –
†1762.03.17 Tr.

c.1724 Renq. –
†1780.02.29 Tr.

Josef Moser

Maria Grimmin

Renq. -†
∞1795.07.26

1731.12.08 Bubsheim –
†1794.10.17 Tr.

c.1732/34-†1801.02.13 Tr.

Joannes Kleiner

Matthias Mattes
kerékgyártó (wagner) Renq.- †

Magdalena Millerin
Renq.- †

BÖTTINGENI ág:
Leszármazottak a következő számban

HENRICUS MATHES c.1725/29 Bött.-†1788.05.04 Tr.
∞1752.06.18 Helena Mayerin c.1737-†1771.04.10 Tr.
∞1771.08.06 Elisabetha Kramerin c.1739-†1775.01.20 Tr.
∞1776.07.22 Maria Dilgerin 1735.03.23 Dürb.-†1780.10.25 Tr.
∞1781.02.26 Magdalena Rackhin 1756.08.03-†Újhely

Felix Mathes

MARIA MATHESIN

c.1730 Böttingen-†1785.04.12 Tr.
∞1752.06.18 Tr. Maria Agatha Rackin
1721.06.12 Renq.-†1753.11.16 Tr.
∞1754.01.24 Tr. Euphrosina Kistnerin
-†1767 után

c.1738 Bött.-†1824.12.12 Tr.
∞1759.07.01 Tr.

Josef Narr
(kőműves)
1738.03.03Weh.-†1774 után

BARTHOLOMEAUS
MATHES
c.1744 Bött.--†1788.11.25 Tr.
∞1761.01.25 Tr.

Christina Schmidtin
c.1743-†1808.05.10 Tr.

JOHANNES MATHES
Böttingen -†Böttingen
∞1723.06.15 Böttingen

KUNIGUNDA STEHL(E)IN (ÖZVEGY)
c.1705 Böttingen – †1760.10.01 Tr.

DÜRBHEIMI, BITZI,
KOLBINGENI ág:
Antonius Mathes
1764.01.25-†1764.03.20

Anna Maria Mathes

Conradus Mathes

Jacobus Mathes

Francisca Mathes

1767.11.24-†1789.09.26
∞1789.01.25

1766.07.11-†1766.11.15

1767.12.20-†1813.02.22
∞1789.01.11

1769.10.24-†1780.01.05

Maria Alberin

Joseph Flad

Elisabetha Mathes

1770.11.04-†1770.11.13

Catharina Mathes

1782.07.16-†1788.05.04

1769.07.03-†

c.1743 Dürb.-†1773.05.20
Tr.
∞1762.01.10 Tr.

Catharina Gerteisen
c.1741 Böttingen †1788.10.04 Tr.

Julianna Mathes

1755.03.16-†

Ignatius Mathes
1774.09.20-†1775.05.10

1772.02.25-†

1772.02.16-†1772.02.27

1765.03.28-†1765.08.24

SIMEON MATHES

Eva Mathes

Bartholomeaus
Mathes

Bött.= Böttingen
Dürb.= Dürbheim
Renq. = Renquishausen
Kolb.= Kolbingen
Weh.= Wehingen
Kf.= Károlyfalva

P103
ANDREAS MATHES

MAGDALENA MATHES

ANNA MARIA MATHES

1734.11.22 Bitz –
†1804.09.23 Tr.
∞1759.11.25 Tr.

1744.10.25Dürb.-†1782 utánTr.
∞1766.04.20 Tr.

1704 Kolb.-†1753.12.05
∞1725.05.07 Renq.

c.1730 Bött.-†1770.06.20 Tr.
∞1752.02.14 Bött.

Vincentia Babrin

Joseph Rackh

Lucas Bäder

Rudolphus Kuelt

-†

1702.08.01 Renq.†1757 előtt Tr.

c.1721Frittlingen-†1761Tr.
∞1762.02.14 Tr.

MAGDALENA MATHES

1730.04.17 Bubsheim –
†1777.07.14 Tr.

Casparus Leutner
c..1739-†1785.08.24 Tr.
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Matisz Anna

Matisz Katalin

1921.04.05-†1940.02.11

1928.02.21-†1991.09.15
∞1955.01.17

Matisz Éva
1924.12.11-†1981.10.16
∞1948.01.21

Fischer István
1929.12.12-†1983.04.12

Matisz Erzsébet
1934.11.11-

Matisz Mária
1938.09.23∞1961.11.20

Matisz Mihály

Matisz Antal

Matisz Antal

1917.08.22-†1975.04.03
∞1943.01.12

1912.12.08-†1918.07.29

1937.11.11-†1993.05.21
∞1961.01.23

Stumpf Erzsébet

1914.08.16-†1941.06.02
∞1941.01.13

1926.01.12-†1975.11.02

Stumpf János

Matisz József

Rák Mihály

Matisz József

1920.10.26-†1992.12.27

1930.06.29-†1992.08.18
∞1955.01.17

1937.10.01-†1992.12.16

1922.01.03-†1995.10.22
∞1950.10.23

Matisz Antal
1934.07.24∞1958.11.19

Fischer Erzsébet

Hoffmann Katalin

1934.01.10-

1928.11.13-

Matisz István
Stumpf Anna
1923.09.11-

Matisz Mária
1920.01.20-†1921.04.04

Hoffmann Anna

Fischer Mária
1943.07.09-

Matisz János
1940.04.16-

Matisz Erzsébet
1952.08.06∞1971.08.28

Bányai Ferenc

1938.06.11-

1948.09.06-

P131
Matisz József
1895.03.18-†1970.10.18
∞1920.01.26

Stumpf Katalin

P150
Matisz István
1905.11.13-†1908.03.18
1909.04.15-†
∞1927.10.24

Matisz Margit
1891.06.13-†
∞1914.01.19

Tóbiás Pál
c.1890S.patak-†

P109
Matisz Antal

Matisz Mihály

P73
Matisz Antal

1887.06.09-†1923.12.10
∞1912.01.22

1905.05.07-†USA
∞USA

1910.10.09-†1984.06.22
∞1937.01.25

Joósz Anna

Bichi Anna

Hoffmann Erzsébet

1892.08.20-†1970.02.23

c.1905 USA-†USA

1916.06.11-†1999.12.30

Matisz Anna

1908.10.09-†1911.02.17

1899.07.29-†1945.09.13

Fischinger Franciska

Matisz János

1907.08.09-†1993.06.11

Matisz János

Matisz Ilona

Matisz Antal

1896.04.01-†1903.01.14

1899.11.20-†1976.12.08
∞1922.05.09

1885.03.30-†1960.08.07
∞1929.06.26

1916.05.23-†1951.01.01

Leitner Ferenc

Matisz Mária

1898.09.07-†1903.02.22

Matisz Erzsébet

1913.08.02-†1988.06.11
∞1936.01.21

1890.02.28-†

Matisz Mária
1892.02.28-†1893.11.16

Fischinger Katalin
1899.12.16 USA†1984.06.04

Matisz Mihály
Matisz Juliána

1773.01.01-†

Matisz József

Naár János

1902.05.21-†1903.02.12

1912.02.10-†1986.02.15

Eva Matisz

P109
Michael Matisz

Matisz János

1866.06.02-†1936.08.14
∞1889.01.29

1861.08.21-†1951.04.02
∞1882.11.13

1863.06.26-†1934.05.17
∞1884.01.28

1880.10.19-†1881.07.17
1885.08.23-†1885.10.17

Kramer Anna

Joannes Vinkler

Margaretha Braun

1873.10.05-†1957.06.07

1864.07.07-†1937.04.08

Catharina Matisz

1859.07.29-†1888.10.23
∞1889.01.22

1857.11.11-†1864.03.22
1869.08.13-†1871.06.06

Ignatius Stumpf
1863.10.09-†1906.01.03

1877.01.27-†1959.06.12
∞1893.01.29

Matisz József

Fridolimus Stumpf

1879.04.20-†1918.11.17

1868.02.15-†1937.10.19

Matisz Mátyás

1916.05.23-†1916.07.30

1889.08.09-†1890.02.23
1893.12.24-†1898.09.04

P131
Antonius Matisz

1873.02.16-†1873.03.02

Matisz József

Matisz Mária

Matisz Erzsébet
1882.07.21-† USA

Matisz Katarina

Matisz Magdolna
1886.11.27-†1886.11.27

1882.09.02-†1916.07.03
I.vh. hősi h. Zivacsov, Galícia
∞1907.01.29

Matisz Mihály

1888.06.21-†1939.10.27

1883.12.01-† USA

Matisz Mária
1887.09.26-† USA

1882.07.21-†1882.08.05

Matisz Erzsébet
Matisz Antal
1887.06.03-†1889.08.06

Eva Mattesz

Matisz Mária

1837.01.31-†1880.01.29
∞1857.02.11

1836.02.11-†1836.02.23

1846.01.25-†1916.09.14
∞1866.11.12

Helena Götz

1839.07.19-†1841.02.17

1834.10.19-†1870.01.13
∞1870.05.30

Maria Magdalena
Hoffmann
1852.06.20-†1913.05.17

Catharina Mattesz
1843.04.24-†1870.01.11
∞1861.11.26

Michael Göttli

Josephus Hoffmann
1841.03.14-†1883.02.03
∞1884.02.04

Valentinus Narr
1835.02.04-†1913.06.30

1839.07.25-†

P138
Joannes Matisz
1856.02.29-†USA*
∞1880.01.12

Helena Leitner
1860.05.21-†USA

Matisz Mihály
1848.09.26-†

Susanna Mattesz

1812.07.21-†1878.07.07
∞1831.04.24 Agatha Schmidt
1814.02.05-†1856.11.07
∞1857.02.11 Julianna Hoffmann
1804.01.16-†1875.04.28
∞1875.09.09 Becker Therézia özv.
c.1825K.falva-†1896.12.23

P71
Josephus Mathes
1786.08.17-†1863.01.21
∞1805.02.24

Catharina Hoffmann
1787.11.08-†1869.03.07

P71
Matthias Mathes
1761.03.15-†1790.09.12
∞1781.02.25

Anna Mathes

1829.02.19-†
∞1850.01.13

Florianus Kulth
1827.11.09-†1855.10.11
∞1855.11.21

Anton Kerchner
1829.10.21-†1861.02.22

Francisca Mathes
1756.01.06-†1811.03.23
∞

Elisabetha Mathes
1757.02.22-†1765.04.09

1728.10.07 Renq.-†1785.06.11 Tr.
∞1751.11.07 Tr. Maria Grimmin
1731.12.08 Bubsheim –†1794.10.17 Tr.

1856.02.29-†1926.06.23
∞1879.01.20

Josephus Hoffmann

Leitner Mária

1842.02.06-†1898.12.22
∞1901.05.07

1855.01.29-†1921.05.06

Frikker János

1863.03.07-†S.patak
∞1884.01.14

Matisz Eva

P71
Michael Matesz

Eva Matesz

1821.10.14-†1871.05.07
∞1844.01.23

1815.10.12-†1876.05.05
∞1834.11.16

1806.11.21-†1808.10.23
1819.12.19-†1897.10.28
∞1841.02.18

Josephus Matesz
1821.10.21-†1860.06.22
∞1861.01.28

Joannes Götz

Catharina Mathes
1781.11.30-†

Meinradus Mathes
1766.02.13-†

-†

P71
MATHÄUS MATTEß

1853.05.05-†1930.08.29
∞1873.10.21

Maria Matesz

Josephus Stajer

1758.09.16-†

P71
Antonius Matisz

1857.02.25-†1905.03.30
∞1907.07.03 Braun Antal
1849.10.24-†1917.03.04

Matisz Eva

1838.05.31-†1889.02.04

Maria Mathes 1783.04.07-†1847.12.01
∞1807.02.02 Ignatius Baumgartner
1784.02.12-†1824.12.22
∞1825.05.08Joannes Summer
c.1783/93 J.falva-†1863.10.17

Catharina Matisz

1850.12.26-†1854.02.31
1858.07.11-†1861.02.21

P75
Mathias Matesz

Matisz István
1884.11.29-†1887.07.18

Matisz István

Joannes Mattesz

Stumpf Mária
1879.10.24-†

1874.08.01-†1876.04.28

P109
Josephus Mattesz

P73
Matisz Mihály

*1901.12.06-án Perth
Amboy-ba ( NJ, USA)
vándorolt (ind. kikötő:
Bréma, hajó: Breslau);
később a család követte.

Elisabetha Braun
1825.02.11-†

Maria Magdalena
Matesz
1809.01.01-†1813.02.18

Csordás János
c.1860 Hustácz-†S.patak

Joannes Braun
1798.09.27-†1877.10.14

Joannes Matesz
1811.05.05-†1811.07.24
1824.11.21-†1824.11.25
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Matisz Zoltán Antal
1953.07.03-

Matisz János
1949.03.04∞1975.08.09

Tóth Éva
1951.07.15-

Matisz István
1927.08.21-†
∞

Szentesi Márta
-†
∞1958.02.08

Matisz Mária
1919.11.10-†1919.11.17
1933.12.09∞1955.09.27

Stumpf Antal
1932.08.02-†1995.08.11

Zemán Terézia
1926.04.08 Bp.-

Matisz János
1893.01.29-†

Matisz Mária
1894.12.01-†

Matisz Mihály
1897.07.10-†

Matisz Erzsébet
1899.07.03-†

Matisz Erzsébet

Matisz Mária

1901.05.26-†1990.08.14
∞1920.01.12

1895.11.08-†1895.11.23
1899.04.05-†1907.11.14

Matisz János
1896.05.15-†1948.02.06
∞1949.08.29

Matisz Miklós
1893.11.08-†1971.09.14

Matisz János
1909.04.26-†1911.02.05

Matisz Anna
1896.10.22-†USA*
∞ USA

Stumpf András
1889.12.01-†USA

Matisz István
1905.07.03-†

P28
Matisz Bálint

P72
Matisz János

1921.01.28-†1983.08.13
∞1948.10.25

1917.11.01-†1977.04.30
∞1948.01.08

Stumpf Mária
1928.12.03-

1869.05.08-†
∞1892.05.09

Marczi Mária
c.1875 Hosszúláz*-†
∞ Farkas Mária
-†

Magdalena Matisz
1855.10.14-†1863.01.17

Antonius Matisz
c.1857-†1879.10.31

*ma Széphalom egyik
utcája

Rosalia Matisz
1861.04.06-†1893.09.09
∞1885.11.23

Fridericus Hutka☼
1861.07.18-†USA

Ignatius Matisz
1864.03.28-†1873.07.15

Magdalena Matisz
1866.11.26-†1885.10.14
☼

∞1894.05.16
Fischinger Erzsébet,
később kivándoroltak az
USA-ba

P1
Matisz István⊗
1871.01.06-†1939.01.14
∞1895.01.29

Frikker Mária

Matisz Anna

Matisz József
1917.03.14-†Szu.elhurcolt

P28
Matisz Bálint

P72
Matisz József
1890.02.16-†1953.04.01
∞1913.05.05

Braun Anna

Matisz Katalin
1888.10.18-†1889.04.27
1900.08.01-†1984.11.11
∞1922.01.23

Frikker Mária

1895.01.16-†1973.02.07

Naár Antal

1898.12.18-†1962.05.29

Matisz Ilona

Matisz Mária

1908.04.30-†1984.09.05
∞1936.02.04

1893.01.21-†1926.04.18
∞1927.10.17

1897.12.30-†1902.12.17
1904.01.10-†1979.06.12
∞1927.04.26

Fischinger / Balogi
Antal

Schmiedt János
1901.03.01-†

Matisz János

1907.07.09-†1973.07.07

1895.06.19-†1902.12.15

Maria Matisz

Theresia Matisz

P72
Josephus Matisz

1852.04.16-†1906.11.29
∞ 1873.10.06

1858.06.02-†1863.01.03
1868.09.05-†1912.02.11
∞1893.01.23

1863.03.20-†1916.02.24
∞1888.01.24

Burger Ignácz

1865.11.14-†1937.10.18

Joósz János
1884.07.22-†1962.09.19

P147
Joannes Matisz

Kassai János
1950.03.28-

1923.02.25-

1925.09.26-†1926.10.19

asztalosmester
1892.01.31-†1966.03.13
∞1919.11.04

Matisz Mária
1953.02.26∞1971.09.25

Bichi Erzsébet

Martinus Götz

1875.02.09-†1942.10.10

Anna Matisz

1843.11.17-†1894.10.01
∞ 1897.01.25

1865.10.22-†1933.09.06
∞1887.05.17

1859.02.29-†1910.12.19

Kult Flórián

c.1867 Károlyfalva†1936.01.27

Matisz Magdolna
1875.07.24-†
∞1893.01.23

Ulimájer György
c.1847 S.patak-Héjce-†
∞

Mathaeus Göttli
1869.11.20-†

Martinus Espach

Frikker Mária
Stephanus Matisz
1855.08.29-†1860.10.22
1860.12.25-†1862.06.10

Matisz János
1878.08.29-†1878.09.27
1879.08.13-†1879.08.29

1856.10.10-†1909.12.12

P147
Ignatius Mattesz
1831.08.21-†1869.11.27
∞1854.01.11

Joannes Matesz

Julianna Matesz

1827.01.10-†1827.07.22

c.1825-†1830.03.30

P72
Joannes Mattesz
1828.10.20-†1900.10.01
∞1851.02.05

Maria Entress

Leitner Mária

1839.06.10-†1871.01.16

1831.10.30-†1873.07.15
∞1873.10.06

Magdalena Winkler
1850.01.14Kf.-†1880.06.06

Martinus Mathes
1781.05.10-†

Agatha Mathes
1786.04.14-†1786.08.16

Catharina Rosina
Mathes
1783.10.17-†1809.11.22
∞1799.01.22

Theresia Matisz
1798.03.20-†1799.05.14
1800.12.01-†1803.01.19
1804.03.07-†

Genovefa Matis
1792.04.01-†1792.08.18

Matheus Matisz
1793.09.18-†

Josephus Regler

P72
Josephus Matiß

Maria Mathes

1796.03.11-†1835.03.17
∞1821.02.26

1789.11.17-†1861.10.23
∞1809.09.10

Barbara Puskás

Josephus Nann

c.1797/1800-†1835.01.25

c.1789 Károlyfalva†1825.03.08
∞1825.06.05

c.1775-†1807.02.18
∞1807.04.19

Fridericus Majer

Joseph Hoffmann

1793.03.19-†1847.01.02

1786.11.12-†1731.07.20

Magdalena Mathes
1753.05.16-†1763.01.10

Catharina Mathes
1754.09.29-†

Eufrosina Mathes
1756.02.29-†1820.10.13
∞1773.02.22

1725.11.04 Renq. –†1785.12.27 Tr.
∞1752.04.10 Renq.

Therese Moserin
c.1724 Renq. – †1780.02.29 Tr.

1757.10.14-†

P118
Matthias Mathes
1759.06.28-†1819.07.26
∞1779.09.03

Josephus Götz

Anna Maria Rackh

harangozó
1756.02.09-†1819.12.28

1762.09.17-†1839.10.30

P118
JOANNES MATTEß

Clara Mathes

*1913.04.26-án kivándorolt
(ind. kikötő: Hamburg, hajó:
Kaiserin Autguste Victoria)
⊗
1902.04.02-tól
vendégmunkás az USA-ban,
később visszatért

Catharina Mathes
1762.01.15-†1762.12.22

Hercegkúti Hírek
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A Nyugdíjas Klub hírei
Salátabár a Klubban

Ruhagyűjtési akció a rászorulóknak

Napjainkban sokat hallunk az egészséges életmódról,
vitamindús táplálkozásról, ami meghosszabbítja, és
minőségileg jobbá teszi életünket.
Ennek jegyében valósítottuk meg „Salátabár”
programunkat.
Január 16-án reggel munkateremmé változtattuk a klub
helyiségeit és elkezdődött a munka. Megtisztítottuk,
feldaraboltuk a zöldségeket, gyümölcsöket, hogy aztán
ízletes, finom salátákat készítsünk belőlük. Kalákában
folyt a munka, amiből mindenki kivette a részét. Jó
hangulatban, közös tevékenységgel készültek a szemnek
tetszetős, szájnak ízletes ételek: kukorica - burgonya –
virsli – cékla, gyümölcs és franciasaláta, de volt olajos
káposzta is sült krumplival. Mire a salátafélék
elkészültek, mi is kellőképpen megéheztünk. Jó
étvággyal fogyasztottuk az általunk elkészített
finomságokat, és elégedetten nyugtáztuk, hogy ismét
egy kellemes délelőttöt tudhatunk magunkénak.

Egyik megbeszélésünk alkalmával hangzott el egy olyan
javaslat,
hogy a Klub vállaljon fel karitatív
tevékenységet is. Ennek keretében február 6-án
ruhagyűjtést végeztünk. Felvettük a kapcsolatot a
sárospataki Családsegítő Szolgálattal, a gyűjtést az ő
részükre végeztük. Azon a keddi napon (február 6-án)
reggel 9-től lehetett hozni a már megunt, kinőtt
ruhaneműket. Minden családban vannak olyan dolgok,
amik csak a helyet foglalják, más viszont örömmel
fogadná őket. Ennek tudatában végeztük a gyűjtést,
melynek eredménye 52 zsák összegyűjtött ruha lett. A
Művelődési Ház előterében tároltuk a zsákokat
másnapig. Szerdán reggel kisteherautóval szállították el
a sárospataki Családsegítőbe, onnan került majd
kiosztásra a rászoruló családok között. Örültünk, hogy
segíthettünk!

Nagymama torna

Mai modern, civilizált világunkban fontos, szinte
nélkülözhetetlen szerepet játszik az informatika világa.
Gyermekeink már magabiztosan, gyorsan és
hatékonyan kezelik a számítógépet, nekik már
természetes, hogy kalandoznak a világhálón és
széleskörű ismeretekhez jutnak általa. De amint a sláger
is mondja: „Nemcsak a húszéveseké a világ…” Meg
kell adni és meg kell teremteni a módot arra, hogy az
idősebb korosztály is megismerje a számítógép
használatát és felismerje, mennyi lehetőséget nyújt a
számukra az internet világa.
Az önkormányzatunknak köszönhetően február 14-én
beindult a „Kattints rá, nagyi!” programunk. Pólik
Sándor,
komlóskai
önkormányzati
képviselő,
informatikai szakember volt a tanárunk, az ő
vezetésével, irányításával tartott 3 délelőttön keresztül
(14. 15. 16) a számítógépes tanfolyam.
14-én reggel 8 órakor a Teleházban gyülekeztünk. Látva
a megnövekedett létszámot úgy döntöttünk, hogy az
elméleti oktatást az ún. népfront helyiségében tartjuk. A
kezdeti, elméleti alapok után csoportokban ültünk a
számítógépek elé. Az első napon megtanultuk az egér
használatát, ennek elsajátításához, gyakorlásához jó
segítséget adtak a különféle kártyajátékok. Az első
sikerek után a 2. nap reggelén már bekapcsolt gépekkel
vártuk a Tanár urat, aki őszintén örült a megnövekedett
érdeklődésnek. Megtanultuk, hogy az elektronikus
levelezés gyorsabb, mint a postai, és hogy ezt ki is
próbálhattuk, mindenkinek készítettünk „e-mail” címet.

Az egészséges életmódhoz nemcsak az egészséges
táplálkozás, hanem a mozgás is hozzátartozik. Tudjuk,
persze, hogy a mi népünk mozog eleget, a sváb dolgos
fajta, s ha mozogni akar megtalálja a módját: megy a
szőlőbe metszetni, lekötni, aztán még ott a háztáji is…
Igen ám, de mozgás és mozgás közt is különbség van!
Ezt tapasztaltuk meg január 25-én, amikor is
„Nagymama tornát” tartottunk. Eljött hozzánk Szűcs
Mihály tanár úr, aki a Refiben testnevelést tanít, és
megmozgatta minden testrészünket. Délután fél 3-kor
gyülekeztünk a Művelődési Házban melegítőben,
nadrágban, kényelmes öltözékben és vártuk a tanár
urat. A kölcsönös üdvözlések után halhattunk a mozgás
fontosságáról, és arról, hogy az milyen fontos szerepet
játszik egészségünk megőrzésében. Majd kezdetét vette
az, amiért összegyűltünk: indult a torna, mozgás.
Tanár úr szakszerűen, odafigyeléssel és biztatással
végeztette a gyakorlatokat, hangsúlyozva, hogy azt
mindenki csak addig és annyira végezze, amíg az
kényelmes neki. Eleinte még megmosolyogtuk
magunkat, és egymást is, de ahogy belemélyedtünk, egyegy gyakorlat kivitelezésébe, a pihegés mellett már
leginkább csak arra figyeltünk, hogy megfelelően
végezzük a gyakorlatokat. A végén jóleső fáradtsággal
és elégedettséggel vettük tudomásul, hogy ez bizony
más irányú mozgás, mint amit eddig végeztünk.
Elfáradtunk, az igaz, de jólesett, megmozgatta minden
testrészünket, és erre a mozgásformára is szükségünk
van egészségünk megőrzése érdekében.

„Kattints rá, nagyi tanfolyam a
Teleházban!”

Hercegkúti Hírek
A csoport tagjai ezután egymásnak küldöztek leveleket,
amit mindenki egyaránt élvezett.
A 3. napon megtanultunk, hogy az internet tárháza
kimeríthetetlen; bármit megkereshetünk rajta, amire
szükségünk van. Megnéztük az autóbusz- és vasúti
menetrendet, elsajátítottuk, hogyan kell megkeresnünk
rajta azt, amire szükségünk van. Megnéztünk különféle
vallási oldalakat, amelyet őszinte érdeklődéssel
olvasgattunk.
Ezen a három délelőttön, amit együtt töltöttünk,
ismeretekkel gazdagodtunk, és örültünk, hogy
bepillantást nyerhetünk az internet világába.
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Köszönjük a fenntartónknak, hogy ennek lehetőségét
megteremtve számunkra, és Pólik Sándor Tanár úrnak,
hogy olyan nagy türelemmel viseltetett irántunk.
Terveink a közeljövőt illetően: február 20.
Télbúcsúztató farsangi fánkos mulatság a Művelődési
Házban (külön cikk szól erről) .
A hónap második felében várjuk dr. Nagy Attila sebész
főorvost, aki a csontritkulásról, csontjaink védelméről
tart majd előadást.
Reméljük, programjainkkal kedvet csinálunk azoknak is,
akik eddig távolmaradtak tőlünk.
A klub dolgozói

Ruhagyűjtési akció a Művelődési Házban

Kézimunka-kiállítás és télbúcsúztató farsangi mulatság

__________________________

Országos Kisebbségi Önkormányzatok elnökeinek látogatása

A Miniszterelnöki Hivatal keretében működő Kisebbségi Főosztály szervezésében (korábban NEKH)
látogattak el térségünkbe az Országos Kisebbségi Önkormányzatok elnökei. A delegációt Németh Erika
főigazgató asszony vezette és részt vett a Komlóskán 2007. február 15-én megtartott kihelyezett
tanácskozáson többek között a lengyel, görög, ruszin, horvát, román, roma, szlovén országos elnök..
(Heinek Ottó úr a MNOÖ elnöke hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.)
A hivatalos ülést megelőző fogadásra és a komlóskai ruszin oktatást bemutató előadásra meghívást kapott
Hercegkút polgármestere és a körjegyző is. Valamennyi résztvevő érdeklődéssel kísérte figyelemmel a
komlóskai iskolások hagyományőrző betlehemes játékát és az azt követő pergő hangulatú lakodalmast.
Másnap a küldöttség Sátoraljaújhelyben a Szlovák Általános Iskolában és a Roma Tanodában folytatta a
tanulmányútját, késő délután pedig Rudabányácska vendégei voltak, ahol szlovák kulturális programban volt
részük. Este hat órára érkeztek Hercegkútra, ahol a Művelődési Házban éppen véget ért a jelmezes
felvonulás és igazi farsangi hangulatú nyüzsgésbe toppantak. Tiszteletükre a pedagógusok megismételték a
sramli- bemutatót, így ízelítőt kaptak a sváb kisebbséghez tartozók mentalitásából is. A templom látogatás
során nyílt lehetősége Rák József polgármesternek bemutatni községünket a vendégeknek, majd az óvoda és
iskola megtekintését követően a Götz pincészetben ismerkedhettek meg gasztronómiai értékeinkkel.
(drse)

Hercegkúti Hírek
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Sváb-bál Sárospatakon !
Immár 9. alkalommal rendezte meg Német
Kisebbségi Önkormányzatunk Sárospatakon a már
hagyományosnak számító farsangi bálját.
A rendezvényt évek óta február hó első felében –
Valentin naphoz legközelebb eső szombaton,
változatlan helyszínen, az Árpád Vezér Gimnázium
impozáns aulájában- szervezzük .
Ebben a
milliőben,
kedves barátainkkal,
ismerőseinkkel, kollégáinkkal, a BAZ. Megyei
Német kisebbségi Önkormányzatok képviselőivel
„fergeteges” hangulatban mulatjuk az időt. Hiszen a
farsang a mulatságok ideje,. ahol finom ételek ,italok
mellett a táncé, a szórakozásé a főszerep. Bálunk
sikerét - évek óta - elsősorban az itt jelenlévő
vendégek erős kötődése a hagyományok ápolásához,
a kisebbség kultúrájának
megőrzése, az
összetartozás érzésének erősítése biztositja.
Nem volt ez másként 2007. február 10-én sem !
Önkormányzatunk énekkara ,/ csak zárójelben
jegyzem meg bátran nevezhetném tánckarnak is /,
„nagy izgalommal” és lelkesen készült , hogy „ saját
előadással ” szórakoztassa a meghívott Vendégeket ,
de természetesen úgy, hogy közben mi is jól
érezzük magunkat!
A színvonalas műsorról az Árvay József Gyakorló
Általános Iskola Csillag és Plasztik mazsorett
csoportjának ügyes táncosai / felkészítő tanár :
Bódiszné Hajnal Aliz /, illetve a Farkas Ferenc
művészeti Iskola tanáraiból erre az alkalomra
szerveződött kiváló zenekar tagjai / Bálint Béla
vezetésével / gondoskodtak. Köszönet érte !
A bál meghívottai között köszönthettük városunk
polgármesterét, országgyűlési képviselőjét Dr.
Hörcsik Richárd Urat, aki köszöntőjében kiemelte
a kisebbségek közösségformáló és összetartó
erejének fontosságát.

Örömét fejezte ki , hogy együtt ünnepel ezen az
estén több megyei település német Kisebbségi
Önkormányzata . /Hercegkút, Rátka, Károlyfalva,
Ináncs, Miskolc, Sajószentpéter, Rakamaz/.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Rátka
község polgármestere Héring Istvánné illetve
Hercegkút polgármestere Rák József Úr is.
Az ízletes vacsora / Bajor csülök, cigánypecsenye,
párolt káposztával , és tejfölös lángos / után a
talpalávalót a Pentagon zenekar szolgáltatta, akinek
tagjai szintén hercegkúti tehetséges fiatalok! Nekik
ezúton is gratulálunk, csak így tovább!
A bál közönsége – közel 280 fő- idősebb, fiatal ,,
hajnalig ropta a táncot”, mulatott, szórakozott és azt
reméljük, hogy nagyon jól érezte magát !
Kedves Vendégeink, Kedves Bálozók ! A
következő 2008. évi jubileumi,
10 . Sváb bálon is szeretettel várjuk Önöket,
szeretettel várunk Benneteket !
Számítunk RÁTOK ! MÁR MOST
KÉSZÜLÜNK A MEGLEPETÉSSEL !!!!!!!
Üdvözlettel :
Stumpf Lászlóné Magdi, NKÖ elnök- helyettese

Fergeteges hangulatot tükröznek a bálon készült felvételek
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NAGYBÖJT
A húsvéti ünneplés a nagyböjttel kezdődik. A húsvétot
megelőző – vasárnapokat nem számolva – negyven
napot nagyböjtnek nevezzük. Ez a negyvennapos idő a
hamvazószerdával veszi kezdetét, és nagyszombat
éjszakájáig, illetve húsvétvasárnap hajnaláig, az Úr Jézus
feltámadásáig tart. Az Isten igéjének iskolájában
nevelkedő ember a böjt, az imádság és a tevékeny
felebaráti szeretet gyakorlása, valamint a bűnbánat
szentségének igénybevétele által készül fel a legnagyobb
keresztény ünnepre. Hamvazószerdán az előző év
virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap
keresztet rajzol a bűneit megvalló ember homlokára, s
közben ezt mondja: „Emlékezz ember, hogy porból
lettél, és porrá leszel!”
A böjtölés igen régi szokás az emberiség történetében.
Az emberek így próbálták kiengesztelni isteneiket, majd
a későbbiek során az egy igaz Istent, akit megbántottak.
Először a sivatagi remeték körében terjedt el az a
szokás, hogy elhagyva a világot, kivonultak a
pusztaságba, hogy ott egy életen át imádkozzanak a
maguk és mások bűneiért. A Bibliában is sokat
olvashatunk a böjtről és a fejre hintett hamuról, mint
vezeklési „módszerről”. Érdemes felidéznünk a
makacskodó Jónás próféta történetét. Jónás könyve az
Ószövetségi Szentírás egyik tanító jellegű könyve.
Jónást az Úr Ninive városába küldte, mert lakói bűnös
életükkel magukra haragították az Istent. Az egyedüli
menekülés Isten büntetése elől, a teljes bűnbánat volt.
Jónás próféta szavára az emberek a királyukkal az élen,
a bűnbánat jeleként hamut szórtak a fejükre, és hosszú
böjtölésbe kezdtek. A város így elkerülte Isten
büntetését. Maga az Úr Jézus is böjtölt. Miután a
Jordán vizében Keresztelő Szent János megkeresztelte,
a pusztába vonult vissza, ahol imádsággal és
negyvennapos böjttel készült fel megváltói feladatának
teljesítésére.
Az egyházban a böjti fegyelem már a 6. században
kezdett kialakulni. A böjti napokon csak egyszer
étkeztek. Már akkor sem ettek húst, sőt nem

fogyasztottak állati eredetű eledelt sem. /pl. tojáseledel,
tejtermékek./ A nagyobb ünnepek vigíliáján is szigorú
böjtöt tartottak. A böjti időben sohasem tartottak
lakomákat, lakodalmakat, táncmulatságokat. Ez a böjti
előírás ma is érvényben van! Főként az idősebb hívek
tudják, hogy annak idején a mostaninál szigorúbb volt a
böjti fegyelem. Akkor még az emberek többsége saját
konyháján étkezett, így nem okozott gondot a böjt
megtartása, vagyis a húseledelektől való tartózkodás. A
böjti fegyelem mostanra sokat enyhült. Két szigorú
böjti napunk van. Ez a hamvazószerda és nagypéntek.
Ezeken a napokon hústilalom van, és csak háromszor
szabad étkezni, ebből egy alkalommal vehetünk
magunkhoz bőséges eledelt. Ez a 14 évtől a 60 évesekre
vonatkozik. A betegek és a nehéz testi munkát végzők
ez alól is felmentést kapnak. Régebben minden pénteki
nap hústilalmi nap volt. Az otthon étkezőknek nem
okozott gondot ennek megtartása. Ma már az Egyház a
pénteki napokat bűnbánati napoknak nevezi. Arra kéri
a híveket, valamilyen lemondással, önmegtagadás
vállalásával vagy jócselekedet gyakorlásával gondoljunk
pénteki napokon az értünk kereszthalált szenvedett
Megváltónkra.
A
nagyböjti
péntekeken,
ha
lehetőségünk van rá, tartsuk meg a hústilalmat.
Mindezek mellett még sok más módon is kifejezhetjük
az értünk szenvedő Jézus iránti szeretetünket. Egy a
fontos, sohasem kényszerből, hanem mindig
szeretetből tegyük!
Nagyböjtben Jézus szenvedésére és halálára
emlékezünk. Legyen ez a szent negyven nap számunkra
valóban a bűnbánatnak és a megtérésnek az ideje. Jézus
azt várja tőlünk, hogy jobbak legyünk, amit
elrontottunk, azt tegyük jóvá. Imádságos szeretettel
gondoljunk egyre gyakrabban Jézusra, aki irántunk való
végtelen szeretetből „engedelmes lett értünk a halálig,
méghozzá a kereszthalálig”.
Polyák József esperes-plébános

Hercegkúti Hírek
Hercegkút község információs lapja
Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány
Felelős kiadó: Stumpf Imre Jánosné
Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő Hercegkút Petőfi u. 110.
Megjelenik: havonta
Nyilvántartási szám: NKÖM 2.2.4/220/2/2002.
Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda
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„Hercegkútiak távol szülőföldjüktől”
(akik már bemutatkoztak a Hercegkúti Hírekben)
A Hercegkúti Hírek olvasóinak egyik legkedveltebb rovata a visszajelzések szerint a „Hercegkútiak távol szülőföldjüktől” . Az
elmúlt 7 év során összesen 81 elszármazottat mutattunk be a lapban. Élettörténetek színes kavalkádját ismerhették meg
érdeklődők, szép régi hercegkúti történeteket elevenedtek fel, rég elfeledett fotókat bányásztak elő a fiókok mélyéről a család
legifjabb büszkeségeiről készült felvételek mellé. Bár sokukat nem volt könnyű szóra bírni, azért Rák József polgármester úr
kérésének szerencsére a megkeresettek többsége kötélnek állt és válaszolt a korábbi szerkesztő által feltett kérdésekre.
E rovat lendülete az elmúlt időszakban sajnos megtorpanni látszik, de nem azért, mert csökkent volna az érdeklődés a
nyilvántartásunk szerint még meg nem kérdezet több mint 200 elszármazott iránt. Sajnos egyre többen utasítják el a
megkeresést azzal, hogy majd később, majd legközelebb, most nem alkalmas, sok a munka, a nehézség…. Természetesen
ilyenkor méltányolnunk kell ezen érveket és tovább keresgélni a listán, elérhetőséget felkutatni és aztán esetleg ismét
csalódottan tudomásul venni, hogy megint nem készül riport a lapzártáig.
Ezért, kérjük a Kedves Hercegkútiakat és Elszármazottakat, hogy amennyiben van a családi vagy baráti körükben olyan
személy, akit szívesen látnának a Hercegkúti Hírek e rovatában, akkor segítsék a szerkesztő munkáját a bemutatandó
személy elérhetőségének és szándéknyilatkozatának továbbításával, vagy akár egy fotókkal illusztrált kész riporttal.
Az alábbi listában kronológiai sorrendben az elmúlt évek során Hercegkúti Hírekben szerepeltek listáját tekinthetik át név
(születési név), lakcím és megjelenés hónapja bontásban.
Naár Pál Sátoraljaújhely
2003. 10.
Dr. Stumpf Ignác Miskolc
2000. 06.
Dr. Rák József Budapest.
2000. 09.
Schlenker Gáborné Naár Margit Budapest
2003. 11.
Naár János
Verpelét
2000. 10.
Dr. Naár Edit Miskolc
2003. 12.
Feczkó Sándorné Götz Mária Ózd
2000. 11.
Joósz Attila Jászberény
2004. 01.
Joósz Attiláné Matisz Katalin Jászberény
2004. 01.
Dr. Solymosi István Miskolc
2000. 12.
Frikker György Olaszliszka
2004. 02.
Stumpf Bálint Sárospatak
2001. 01.
Stumpf Bálintné Götz Ilona Sárospatak
2001. 01.
Dr. Götz Miklós Sátoraljaújhely
2004. 03.
Rák Miklós Sárospatak
2004. 03.
Hoffmann László Miskolc
2001. 02.
Göncfalvi Éva Ózd
2004. 05.
Naár Vendel Sátoraljaújhely
2001. 03.
Joósz Gábor Miskolc
2001. 04.
Göncfalvi János Miskolc
2004. 05.
Járdai Andorné Stumpf Mária Budapest
2004. 06.
Bazsó János Sajóörös
2001. 05.
Fischer József Felsőzsolca
2004. 07.
Endrészné Götz Julianna Rátka
2001. 06.
Stumpf János Eger
2001. 07.
Fischer Józsefné Hoffmann M. Felsőzsolca
2004. 07.
Naár Miklós Miskolc
2004. 08.
Götz Józsefné Frikker Julianna Sp.
2001. 08.
Hutka Vendel Sátoraljaújhely
2004. 09.
Dávid Lajos Miskolc
2001. 09.
Sándor Józsefné Frikker Anna Budapest
2004. 10.
Dávid Lajosné Naár Mária Miskolc
2001. 09.
Szeszák Józsefné Göncfalvi Erzsébet Alsózsolca 2004. 11.
Götz István Budapest.
2001. 10.
Bódiszné Hajnal Aliz Sárospatak
2004. 12.
Matisz János Sárospatak
2001. 12.
Dr. Sarlós Tiborné Stumpf Erzsébet Sújhely
2005. 01.
Fodor Istvánné Kerchner E. Miskolc
2002. 01.
Polyák Sándorné Asztalos Mária Budapest
2005. 02.
Stumpf Antal Miskolc
2002. 02.
Frikker András Felsőzsolca
2005. 03.
Dr. Csom Józsefné Götz Ilona Bp.
2002. 03.
Szűcs Lajosné Frikker MagdolnaKazincbarcika 2005. 04.
Matisz István Budapest
2002. 04.
Kárpáti Dénesné Hoffmann Ágnes Bp.
2005. 05.
Matisz Frigyes Hidasnémeti
2002. 05.
Tulipán Miklósné Frikker Mária Felsőzsolca
2005. 06.
Frei György Budapest
2002. 05.
Benczéné Stumpf Mária Pomáz
2005. 07.
Stumpf János Sárospatak
2002. 06.
Kala Ferencné Frikker Mária Miskolc
2005. 08.
Sarlay Sándorné Frikker Borbála Budapest
2002. 07.
Koi Ferencné Stumpf Krisztina Varsánygyüre 2005. 09.
Götz György Miskolc
2002. 08.
Göncfalvi József Sárospatak
2005. 10.
Stumpf László Sárospatak.
2002.09.
Stumpf Ernő Sárospatak.
2005. 11.
Stumpf Lászlóné Fischer Magdolna Sp.
2002. 09.
Ambrus Vilmosné Frikker Magdolna Budapest 2005. 12.
Csirmaz Csabáné Schmied Katalin Tard
2002. 10.
Dr. Stumpf István Budapest
2006. 01.
Rák László Miskolc.
2002. 11.
Braun András Sárospatak
2006. 02.
Vargáné Naár Szilvia Kötcse
2002. 12.
Braun Andrásné Götz Ágnes Sp.
2006. 02.
Leitner Miklós Sátoraljaújhely
2003. 01.
Hutka László Sátoraljaújhely
2006. 03.
Naár István Miskolc
2003. 02.
Götz József Sárospatak
2006. 04.
Naár Istvánné (Braun Katalin) Miskolc
2003. 02.
Frikker Ferenc Budapest
2006. 05.
Erdődi Miklósné Stumpf Anna Sajóbábony
2003. 04.
Gáspár Gyuláné Hoffmann Margit Sújhely.
2006. 06.
Dr. Stumpf János
Budapest.
2003. 05.
Félix Ibolya Rátkai Ibolya Monorierdő
2006. 07.
Dr. Stumpf Jánosné (Stumpf Mária) Budapest
2003. 05.
Szolyák Jánosné Fischer Katalin Encs
2006. 08.
Budaházi Gáborné Götz Mária Budapest
2003. 07.
Stumpf Bálintné Götz Julianna Sárospatak
2006. 12.
Hoffmann Antal Gyömrő
2003. 08.
(drse)
Kerchner András Miskolc
2003. 09.
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SULINAPTÁR- FARSANG
A farsang a bálok, a tréfás játékok és a jelmezes
mulatságok
ideje,
mely
vízkereszt
napjától
hamvazószerdáig tart. A farsang kifejezés bajor-osztrák
jövevényszó, a Fasching szóból származik, mely a böjti
napokat megelőző időszak jelölésére szolgál.
Kialakulása Magyarországon a középkorra tehető. A
farsanghoz számos szokáshagyomány kapcsolódik.
Legjellemzőbb eseménye az álarcos, jelmezes
alakoskodás. A farsang ősi ünnep, melyben a rémisztő
maszkok, a zajkeltés és hangoskodás mind a tél
elijesztésére, kiűzésére szolgálnak.
Az egyik farsangi rendezvényünk február 5-én a
játszóház volt. Itt készítettünk a szülőkkel és a
gyerekekkel
együtt
különböző
álarcokat,
bohócfigurákat, fejdíszeket.
Meglepetésül szolgált,
hogy egyik szülő barátjaként megjelent Karakas Zoltán,
a Magyar Dudazenekar vezetője, aki, - mialatt a munka
folyt- kecskedudán varázsolt farsangi hangulatot vidám
zenéjével. Rövid ismertetőt tartott a hangszerről a
gyerekeknek, majd többen kipróbálhatták a szarukürtöt
is. Aki a tevékenységek között meg akart pihenni, a
farsangi uzsonnát- ami természetesen fánk voltkóstolhatta meg.

Mézga Géza és családja (1. osztály)

Kánkános lányok (4. osztályos fiúk)

Február 16-án délután tartottuk hagyományos farsangi
mulatságunkat, melyet a tanítók tréfás tánca nyitott
meg. Aztán következett a jelmezes felvonulás- idén
csak csoportos jelmezekbe öltöztek a gyerekek
osztályonként. Elsőnek a Polgárőr- és Tűzoltó
Egyesület utánpótlásaként tűzoltókat láthattunk akció
közben a második osztályosok előadásában. Utána egy
híres mese szereplői mutatkoztak be: a Mézga család
tagjai vonultak fel a legkisebbek megszemélyesítésében.
Harmadik műsorszámként a 4. osztályosok különleges
produkciót adtak elő: a karate világát elevenítették fel
kissé sajátságos módon. Végül egy nagyon hangulatos,
szórakoztató műsorszám zárta a felvonulást: a
harmadik osztályos fiúk lánynak öltözve kán-kánt
táncoltak. Az est további részében játékos vetélkedőket
szerveztünk a gyerekek számára. A mulatságot a
tombolasorsolás zárta.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, s jövőre is
együtt búcsúztatja velünk a telet.

Pedagógusok sramlija

Farsangi szórakozás

tanítók

Ifjúsági Tűzoltó Egyesület (2.osztály)

Japán harcművészek
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HERCEGKÚTI CIVIL SZERVEZETEK FELHÍVÁSA

A személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi CXVII. Tv. 45. §-ában foglaltak szerint a
magánszemély nyilatkozatában rendelkezhet az összevont adóalapja adójának a kedvezmények
levonása után fennmaradó (befizetett adó) meghatározott részéről.

Kérjük, hogy a fizetendő adójuk 1 %-át minél többen ajánlják fel valamely
hercegkúti civil szervezet javára!

Hercegkútért Közalapítvány

A Hercegkútért Közalapítványt a B-A-Z Megyei Bíróság 8. Pk.1560/1999/2. számon vette nyilvántartásba 1999-ban.

Adószám: 18431393-1-05 Számlaszám: 11994105-05402098

Stumpf Imre Jánosné
Hercegkút, Petőfi u. 31.

elnök Fischinger Henrietta
Rák Józsefné
Hercegkút, Petőfi u. 183. Hercegkút Petőfi u. 169.

dr. Stumpf Enikő
kuratórium titkára

Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány
A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány 1998. december 28-án alapíttatott. Alapítói: Matisz Gyuláné
óvodavezető és Benda Judit akkori iskolaigazgató. A kuratóriumi tagjai : Hoffmann Jánosné elnök, Jaskóné Götz Julianna ,
Joószné Naár Erika, Götzné Frikker Mária. Aki szeretné felajánlani személyi jövedelem adójának 1 %-át , adószám

feltüntetésével teheti meg: 18430385-1-05.
Számlaszáma: ERSTE Bank Rt Sárospatak

11994105-06102193-100000001

Heimat Néptánc Egyesület

Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.375/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 15-én.
Az Egyesület elnöke: Gujdiné Götz Julianna , Hercegkút Petőfi u. 127.

Bankszámla száma: 11994105-06379984-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak

Adószáma: 18441471-1-05

Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.374/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 18-án.
Az Egyesület elnöke Nádasi Bálintné Hercegkút Petőfi u. 138.

Bankszámla száma: 11994105-06361262-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak

Adószáma: 18441495-1-05

Hercegkúti Tornaklub

Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.62.515/1998/11. számon vette nyilvántartásba 1998-ban.
A Hercegkúti Tornaklub egyesületi formában működő civil szervezet.
Az Egyesület elnöke:
Kiss János Hercegkút Petőfi u. 20.

Bankszámla száma: 11994105-06292854-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak

Adószáma: 19915768-1-05

Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.60.310/2006/4. számon vette nyilvántartásba 2006. december
11- én. Az egyesület közrendvédelmi tevékenységet folytató kiemelten közhasznú szervezet.
Az Egyesület elnöke: ifj. Rák József Hercegkút Petőfi u. 169.
Az egyesület adóhatóságnál történő nyilvántartásba vétele és számlanyitása még folyamatban van, a regisztrációt követően az
adószámát és bankszámlaszámát a későbbiekben közöljük.

