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Nyugdíjas Találkozó 2009.
Hercegkút Község Önkormányzata és a Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség a hagyományoknak megfelelően közösen szervezte meg idén is a Nyugdíjas Találkozót. Az ünnepség napján, 2009. november 6-án már déltől szolgálatba állt az önkormányzat kisbusza és szállította
a falu mindkét végéből az időskorúakat.
Délután két órakor Rák József ünnepi köszöntőjével vette
kezdetét a program, majd a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola kisdiákjai kedveskedtek műsorral az
egybegyűlteknek.
Rák József polgármester úr ünnepi köszöntőjét az alábbiakban olvashatják::
Tisztelt Ünneplő Közösség, Kedves Nyugdíjasok!
Kedves Vendégeink!
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat
és megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai
rendezvényre
Külön köszöntöm: Polyák József esperes plébános urat és
az Egyházközség világi vezetőit, Csehi Ferenc tanár urat
Hercegkút díszpolgárát, Stumpf Andrásné elnökasszonyt,
dr. Stumpf Enikő körjegyző asszonyt, a képviselő-testület
tagjait
Kedves Nyugdíjasok!
2000. október 20-án Vendel-napkor gyűltünk össze 11 év
szünet után, hogy megtartsuk a nyugdíjasok találkozóját.
Azóta minden évben, a szüret után megrendeztük ezt a
találkozót, így az idén már a tizedik alkalommal jöttünk
ide a Művelődési Házba, hogy együtt ünnepeljünk.
Mostanra befejeződött a szüret, megtartottuk a temetőben
a halottak-napi megemlékezést, a kerti munkák nagy részét is elvégeztük, megjött a hideg. Mindez azt mutatja,
hogy a természethez hasonlóan a mindennapokban is a
nyugalom, a jól megérdemelt pihenés időszaka következhet.
Nem véletlenül tartják szerte a világon ebben az időszakban a megemlékezéseket, ünnepségeket az idősekről, a
szépkorúakról. Azokról, akik aktív korukban küzdelmes,
kitartó és szorgalmas munkájukkal sok mindent letettek a
közösség asztalára. Így van ez a mi falunkban is, ahol a
mai fiatalok sokat tanulhatnak az idősebbektől, Önöktől;
és jó lenne ezt a mentalítást tovább vinni, az utánunk jövő
nemzedékek számára is továbbadni. Minden évben egyszer köszöntjük a nyugdíjas korúakat, de szeretetüket, bölcsességüket az év minden napján érezzük.

De legalább olyan fontos, hogy Önök is érezzék ki szavainkból a korukat megillető megbecsülést, az áldozatos
életért, a gyermekeik és unokáik neveléséért, és azért
mert segítették könnyebbé tenni az utánuk jövő generációknak az életet.
Ugyanakkor azt is szeretnénk, ha nyugdíjasaink időnként megállnának és megpihennének, mert ebben a
korban már erre is szükség van. Sajnos nem ezt látom,
mert még mindig csak a munka az első, és sokszor sokan már csak akkor állnak meg, amikor már egyáltalán
nem bírnak még menni sem. Az elmúlt egy év alatt 7 fő
nyugdíjas társunkat kísértük ki utolsó útjára a temetőbe.
Nyugodjanak békében!
Kedves Nyugdíjasok!
A családok gondoskodása mellett a helyi közösség életét szervező önkormányzat is igyekszik mindent megtenni azért, hogy Önök nyugdíjasok a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, segítséget,
mely megszépítheti, teljessé teheti mindennapjaikat.
Célunk, hogy olyan életkörülményeket biztosítsunk,
amely lehetővé teszi az idős korhoz méltó derűs életet.
Az alapellátás keretében több mint egy évtizede biztosítjuk a napi meleg étkeztetést az azt igénylők részére,
akik hála Istennek egyre többen vannak. Szakképzett
gondozónő foglalkoztatásával történik a házi segítségnyújtás. Az egészségügyi alapellátást is jól felszerelt,
orvosi rendelőben vehetik helyben igénybe. Emellett öt
éve már nappali ellátásként működik a korszerűen berendezett és akadálymentesített Idősek Klubja, mely a
szociális feladatok mellett aktívan részt vesz a helyi közösség életében.
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Különböző programok, kirándulások
szervezésével, partnerkapcsolatok
kialakításával.
Gondoljunk csak a
helyi rendezvényekre, vagy a lekvár főzésre, vagy a
klub kerítésének
újra festésére. Mindenkinek köszönjük, csak így tovább!
Meg vagyok győződve arról, hogy az Önök tapasztalatai,
munkájukba fektetett energia és a példamutatás nemcsak
a családok összetartásához, de a település közösségszintű
fejlesztésében is meghatározó szerepet játszik.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
A legutóbbi találkozásunk óta sok minden történt a mi
községünkben is. Ezeket bizonyára figyelemmel kisérték
az immár tizedik éve megjelenő Hercegkúti Hírekben.
Az augusztusi közmeghallgatáson is beszámoltam a történtekről, ezért itt most csak inkább címszavakban emelnék ki néhány fontosabb dolgot:
• Intézmények zavartalan működését biztosítjuk, jelenleg 45 iskolás, 31 óvodás és 4 bölcsődés gyerek van
beíratva, ez összesen 80 fő.
• A Művelődési Ház, mint a közösség kulturális központja betölti funkcióját.
• Az Idősek Klubja rendeltetésszerűen funkcionál. A
turistaházak kihasználtsága elfogadható, idényjellegű.
• A községgazdálkodási feladatokat (hóeltakarítás, vizek elvezetése, kaszálás, ároktisztítás, lomtalanítás) az
évszakoknak megfelelően elvégezve.
• Közbiztonság helyzete sajnos romlott az elmúlt időszakban, betörés és lopás is volt a faluban, amire
régen nem volt példa. Itt is kérem a jelenlévőket,
hogy vigyázzanak értékeinkre, tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, vagy egyszerűen csak zárjunk
be mindent!
• Fejlesztések, karbantartások, felújítások terén is sikerült előrelépni:
• Kerekréten megtörtént a horgásztó kotrása, mélyítése.
• Bekötő út árkainak karbantartása elvégezve.
• Értékteremtő közhasznú munkával (sportöltöző
melletti tároló, templom melletti híd és parkoló, Rákóczi utca alján a korlát cseréje, Pogánykútnál esőház
tetőjének felújítása megtörtént.
• Európai uniós pályázatból felújításra kerül az iskola
épülete.
• LHH programban reményeink szerint megépül a falu
középső részén 750 m járda.
• A Művelődési Ház felújítására is pályázat lett beadva
az IKSZT kialakítására.

A településen élők rendszeretetét, a tisztaság és szép környezet iráni igény és ezért való tenni akarás jutalmaként
az idén a Virágos Magyarországért versenyben szponzori
különdíjat nyertünk, egy közel 200 eFt értékű
fűnyírógépet.
Mindezek a beruházások, fejlesztések is azt bizonyítják,
hogy élni akar a közösség, és ennek érdekében képes
áldozatokat hozni.
Ebben a törekvésünkben számítunk idősek lakosaink, a
T. nyugdíjasok építő jellegű segítségére.
Ezúton kívánok mindannyiuknak elsősorban sok erőt és
jó egészséget, sok türelmet, ha időnként el kell viselni a
testi gyengeséget, vagy betegséget.
Kívánom, hogy még sok éven át vegyünk együtt részt a
számunkra oly kedves községünk építésében, szépítésében és éljünk együtt minél tartalmasabb életet.
Kívánom, hogy még sokáig tudjanak örülni gyermekeik
sikereinek, és legyenek büszkék unokáikra!
Isten éltessen mindenkit még nagyon sokáig!”
A vacsora és a sütemény elfogyasztása után idén is
Májer Attila szolgáltatta a talpalávalót. Tánccal, beszélgetéssel kellemes hangulatban telt az este mindazok számára akik elfogadták a meghívást erre a szép ünnepre.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Vinkler Józsefné
Az én imám
Örök menedékem
Te vagy Ó Istenem
Add, hogy a családi békét
mindig megőrizzem.
Engedd, hogy családom
kicsinye és nagyja
szent törvényeidet
mindig megtartsa.
Ne legyen közöttük
harag sem gyűlölet
szívüket töltse be
béke és szeretet.
Irigység, kapzsiság
veszekedés, bánat
messze elkerülje
a családi házat
Ha baj éri őket
s nem látnak kiutat
Tudják, hogy Rád Uram
mindig számíthatnak
Adj nekik erőt
és sok-sok türelmet,
hogy el tudják viselni
a rájuk rót terhet.
S ha néha rosszat tesznek
a jó útról eltérnek
Segíts Nekik Uram
Nyújts segítő kezet.
Végül már csak egyet kérek
csak annyit adj meg Uram
legyen erőm, egészségem,
hogy egyengethessem még útjukat.
S ha én már nem leszek,
hogy vigyázzak rájuk
Tedd meg Te helyettem
Vigyázz Uram Rájuk!
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
Novemberi képviselő-testületi ülés
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2009. november 11-én tartott ülésén megtárgyalta a
2009.évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről
szóló tájékoztatót, a 2009.évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, továbbá a 2010. évi költségvetési koncepciót.. Az előterjesztést az alábbiakban
olvashatják: „Előterjesztés a képviselő-testületnek
Hercegkút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
70.§-a szerint a jegyző által elkészített – következő év
gazdálkodására vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester november 30-ig benyújtja a képviselőtestületnek.
Hercegkút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása során a következő
irányelveket és szabályozásokat javaslom figyelembe
venni a képviselő-testületnek.
Bevételek tervezése
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat 3. sz. és 8. sz. melléklete tartalmazza a
helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak és a
normatív, kötött felhasználású támogatásainak irányszámait, a 6. számú melléklet a működőképesség megőrzése érdekében igényelhető kiegészítő támogatások
(ÖNHIKI) igénylésének szabályait Ezen mellékletek
alapján az önkormányzatnak október 9-ig a normatíva
igénylésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kellett tenni.
A koncepció készítésekor az előző évekhez hasonlóan
teljes körűen még nem ismertek a normatívák alapöszszegei, nincs adat a pénzbeli, természetbeni szociális és
gyermekjóléti feladatok után járó normatíváról, valamint a SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján normatíva összegéről, így a táblázatban a 2009. évi adat
szerepel.
A normatíva igénylésében szerepel a körjegyzőség
fenntartására a székhely település által igényelhető alap
és ösztönző hozzájárulás, melyek összege az elmúlt
évihez képest 920 eFt-tal csökkent.
A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó alap hozzájárulást továbbra is a közoktatásról szóló törvényben
szabályozott oktatás-szervezési paraméterek alapján
határozza meg a költségvetési törvényjavaslat.

Az alap hozzájárulást az óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz teljesítménymutató alapján képlettel
kell kiszámolni az óvodai csoportokra, iskolai évfolyamcsoportokra meghatározott átlaglétszámok,

az óvodai, nevelési, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező óraszáma figyelembevételével.
Az évfolyam csoportokra így kiszámított teljesítmény-mutató szerint jár az alap hozzájárulás. Az
alap-hozzájárulás összege 2009. évihez képest csökkent, 2.540 eFt/év/ mutató helyett 2.350 eFt/év/
mutató, így a tanulói létszám emelkedése ellenére sem
nő az önkormányzatunk által igényelhető oktatási
normatíva összege. A kiegészítő közoktatási normatívák közül igényelhető továbbra is a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok után igényelhető normatíva 40 eFt/fő/év öszszeggel (az elmúlt évihez képest csökkent 5 eFt-tal).
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátásra Megyei
Pedagógiai Szakértő Intézet szakvéleménye alapján az idei
tanévben 1-1 fő óvodás és iskolás után igényelhető emelt
összegű normatíva.
A szociális alapellátás finanszírozása keretében igényelhető normatívák terén ismét jelentős változás lesz 2010-től.
Az ún. „Otthonközeli ellátás” keretében differenciált öszszegű normatív támogatás igényelhető. Fenti jogcímeken
az önkormányzat 2010. évre összesen 6.975 eFt normatívát igényelhet a tavalyi 10.028 eFt-tal szemben ugyanazon
ellátotti létszámra.
A központi költségvetési kapcsolatból származó másik
jelentős bevételi forrás az átengedett személyi jövedelemadó, ennek településünkre jutó alapösszege az előző évihez képest 800 eFt-tal emelkedett. A jövedelemdifferenciálódás és iparűzési adóerőképesség alapján járó SZJA
kiegészítés összege még nem ismert. A saját bevételek
közül a helyi adóbevételek körében jelentős bevétel emelkedéssel nem számolhatunk. A magánszemélyek kommunális adója a jelenlegi adómértékkel - 6000,-Ft/év/ ingatlan. Az iparűzési adó és a vállalkozók kommunális adója
az adóerőképesség számításakor- MÁK felé október 20-ig
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teljesített adatszolgáltatási kötelezettség figyelembe vett
árbevétel alapján tervezhető. A gépjárműadó esetében az
adó alapja a személygépjárművek esetében a gépjármű
hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye
(kW) , az adó mértéke az gépjármű gyártási évétől függően 120 Ft/kilowatt - 300 Ft/kilowatt között van a törvényben szabályozva. A szakfeladatok bevételeit a jelenleg hatályos térítési díjak, bérleti díjak (szállásdíj bevétel)
alapján javaslom tervezni. Átvett pénzeszközként tervezhető a mezőőri szolgálatra igényelhető támogatás, a közhasznú foglalkoztatás támogatása.
Az egyes jövedelempótló támogatások - aktív korúak
ellátása, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás,
alanyi jogú ápolási díj – központosított előirányzatként
történő 90 %-os mértékű kiegészítése továbbra is megmarad. Fejlesztési bevételek körében 2010. évben kizárólag a megítélt pályázati támogatásból realizálható bevételek tervezhetők. Hercegkút Község Önkormányzat
2009. évi költségvetésének bevételei a „KONCEPCIÓ
2010. melléklet” szerint tervezhetők.
Kiadások tervezése: A működési kiadások tervezése során az előző évek költségvetéséhez hasonlóan elsősorban
az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának alapul
vételét javaslom. Hercegkút Önkormányzata a jelenlegi
szabályozás szerint ÖNHIKI támogatásra várhatóan
2010. évben sem lesz jogosult, így a korábbi években
önként vállalt feladatok finanszírozásán túl (BURSA,
sport és közművelődés támogatása) további kötelezettségek vállalásának nincs forrása. A racionális gazdálkodás
szempontjainak figyelembe vétele a működési és fejlesztési kiadások tervezése során elkerülhetetlen. Az önkormányzatnak fejlesztések, beruházások finanszírozására
pályázati támogatások elnyerése esetén, illetve év közben
befolyó - fejlesztési célokra felhasználható - bevételi forrásokból nyílhat majd lehetősége.
.Az önkormányzat 2010. évi költségvetését a várható bevételek és az ismert kötelezettségek alapján a koncepció
elfogadásakor meghatározott irányelvek figyelembe vételével kell megtervezni. Az Áht. 71.§(l) bekezdése szerint
a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a
polgármester 2010. február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek.”

BURSA Ösztöndíjpályázatok elbírálása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az előző évekhez hasonlóan valamennyi hercegkúti állandó lakos diák
pályázatát támogatja, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül 4.000,-Ft/hó összeggel. A 2000,-Ft megyei és
5.000,-Ft központi támogatással kiegészítve így minden
felsőoktatási hallgató 11.000,-Ft támogatáshoz jut havonta. (Az önkormányzati ösztöndíjban részesülő hallgatók
névsorát a 7. oldalon olvashatják)
Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel támogatása
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
támogatja, hogy Turányi Patrícia Hercegkút Petőfi u. 45.
szám alatti lakos Hercegkút település képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat csak
elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud
nyújtani részére.
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesületbe
képviselő delegálása
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete,
mint a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület
tagja úgy határozott, hogy az önkormányzatot az Egyesület Közgyűlésében, továbbá az Egyesület Ellenőrző Bizottságában dr. Stumpf Enikő körjegyző képviseli.
Az Egyesület Közgyűlése 2009. november 9-én tisztújító
közgyűlést tartott, melyen Götz M. Ildikót hercegkúti
lakost elnökké választották a tagok.
Egyebek
Rák József polgármester az ülésen beszámolt az előző
ülés óta eltelt időszak munkájáról. A Világörökség Egyesület Tokajban megtartott közgyűléséről, a Zempléni
Nemzeti Parkkal kapcsolatban Pálházán tartott konferenciáról.
Tájékoztatást kaptak továbbá a jelenlévők a benyújtott
LEADER pályázatokról.
EMVA pályázat eredménye
A
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
2009. november 10-én érkezett támogatási kérelemnek
helyt adó határozatát a körjegyző olvasta fel, mely szerint
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján megítélt pályázati támogatás az Általános
Iskola épületének felújítására 26.517.270,-Ft.
A képviselő-testület e beruházáshoz kapcsolódóan határozatot hozott arról, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésével a Műszaki Bizottságot bízza meg.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

6

Német ösztöndíjasok látogatása Hercegkúton
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Szervezési
Osztályának vezetője ösztöndíjas német fiatalokkal
szakmai látogatáson vett részt térségünkben
2009. november 18-án.
Dr. Borsos Csaba úr nem először járt Hercegkúton
és Sárospatakon, mivel több mint 40 évvel ezelőtt
pataki diákként tanult itt, éppen Rák József polgármester úr osztálytársaként és máig jó barátjaként.
A községházán tett látogatás során megtudtuk tőle,
hogy a demokrácia útjára frissen lépett kelet-európai
országok számára a német parlament 1990-től meghirdette egy ösztöndíj lehetőségét, amelynek során
kiválasztanak országonként maximum 5-5 főt. Számukra egy 5 hónapos ösztöndíj lehetőség keretében
biztosítják, hogy megismerkedjenek a német gazdaság, társadalom, a történelem aktuális kérdéseivel, az
állami-politikai berendezkedés struktúrájával, működési mechanizmusával. Visszatérve hazákba legyenek
ők - ki nem mondottan - a német kultúra nagykövetei. Hirdessék a német államiságot, a német demokráciát és szerezzenek új barátokat, minél több barátot
Németországnak. Ez 18 évig egyoldalú megállapodás
volt. 2007. körül teremtődött meg, hogy viszonosságot teremtsünk ebben a relációban, ebben a nagyvonalú lehetőségben. A két elnök itt Magyarországon
2007-ben aláírt egy együttműködési megállapodást - a
parlament akkori elnök Szili Katalin volt - amelyben a
magyar parlament vállalja, hogy lehetőségeinket figyelembe véve mi nem 5 hónapot, hanem 2 hónapot és
maximum 4 fő számára biztosítunk tanulási lehetőséget, hasonlóan a német parlamenti ösztöndíj tartalmához, a magyar állami gazdasági, politikai berendezkedésének megismerése az állami struktúrájának tanulmányozásához, működési mechanizmusának ismeretéhez.

Eközben kapnak lehetőséget arra, hogy összefogottan Magyarország történetével, gazdasági szerkezetéről, irodalmáról, művészetéről is kapjanak
egy továbbképzési lehetőséget az Andrássy Egyetemen. Ehhez kapcsolódik, hogy az állami központi
intézmények mellett megismerkedhessenek az önkormányzatok működésével is. Így került sor a sárospataki és hercegkúti látogatásukra, ezt megelőzően a B-A-Z megyei közgyűlés elnökénél tett látogatás során kaptak tájékoztatást a közgyűlés működésének alapvető kérdéseiről. A csereprogram
részeként ellátogatnak a két hónap alatt más önkormányzatokhoz is, hogy a német fiatalok megismerjék a magyar demokrácia nagyon fontos intézményeinek a gyakorlati működését, a működési
problémáit, az adott terület érdekesebb gazdasági,
társadalmi, kulturális kérdéseivel, gondjaival, működésével.
Az Országgyűlés főtitkárától a következő köszönetnyilvánító levél érkezett a napokban:
„A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Bundestagjának
. Elnöke közötti megállapodás alapján meghirdetett ösztöndíj programban részt vevő három
ösztöndíjasunk ellátogathatott Hercegkút Községbe. A szakmai látogatás keretében lehetőségük nyílt
megismerkedni a település történetével, a község
önkormányzatának feladataival, valamint tájékozódhattak a német kultúra és hagyomány megőrzésének lehetséges módjáról. Polgármester úrnak és
valamennyi munkatársának ezúton is köszönöm a
programhoz nyújtott segítő közreműködést, amelynek köszönhetően ösztöndíjasainak maradandó
élményekkel gazdagodtak. Dr. Soltész István főtitkár”
dr. Stumpf Enikő körjegyző

7

BURSA Hungarica

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
támogatásban részesülők névsora

"A" típusú pályázók 2010.
Bajusz László
Bányai Ferenc
Baumgartner Tünde
Besenyődi Anikó
Bodnár Eszter
Cziczó Károly
Deák Marianna
Götz László
Gyükeri Ferenc
Hoffmann Dóra
Hoffmann Kinga
Joósz Péter
Markovics Ádám
Rák Balázs
Rák Roland
Schmied Viktória
Stumpf András
Stumpf Balázs
Tusori Eszter

"B" típusú pályázók 2010.
Hoffmann László
Naár Csilla
Jaskó Bettina
Ringer Csilla Anna
Markovics Soma

"B" típusú pályázók 2009.
Stumpf Noémi
Schmied Nikoletta
Stumpf Zsanett
Stumpf Imre
Rák Balázs

"B" típusú pályázó 2008.
Rák Zoltán
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Márton-napi lámpaünnep
Óvodai nevelésünk során kiemelten fontos feladatunk az egyes jeles napokhoz, német-nemzetiségi és
népi hagyományokhoz kapcsolódó hagyományőrzés.
Fontosnak tartjuk, hogy az átélt ünnepek emlékei, a
jeles napok szokásai beépüljenek a gyerekek életébe,
érezzék természetesnek, életük részének azokat jelképeikkel, dal, mondóka és mozgásanyagukkal
együtt.
Ilyen jeles napunk november 11. Márton-napja.
Az ünnepet megelőzően munkaest keretében a szülőkkel együtt elkészítettük a lámpásokat.
Megismertettük a gyerekekkel az ünnepkörhöz kapcsolódó legendát, szokásokat, hagyományokat.
Mondókákat, verseket, dalokat tanítottunk, feldíszítettük a csoportszobákat, megszerveztük a Mártonnapi lámpás felvonulást. November 12-én este
együtt sétáltunk a falu főutcáján a világító lámpásokkal, vidáman énekelve a gyerekekkel és szüleikkel.
Ambrus apuka Szent Márton lovagként lóháton haladt a felvonulók élén. A falubeliek sok finom édességgel kedveskedtek a gyerekeknek. Szinte hagyománnyá vált már, hogy utunk végén meleg teával
vár bennünket a Fekete család.
Örülünk, hogy ezen az estén sokan részt vettek, reméljük, valamennyien kellemes élményekkel gazdagodva tértek haza.
Óvodapedagósok
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A ködös, esős novemberben mindig vidám esemény az óvodások lámpás felvonulása!
Fotó: Cziczer Katalin
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A Hercegkútért Közalapítvány üléséről
A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma
(Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök,
Rák Józsefné és dr. Stumpf Enikő) 2009. november
17-én este 17 órától tartotta soron következő ülését
a községházán. A kuratórium titkára beszámolt a
Közalapítvány pénzügyi helyzetéről, a 2009. év második felében befolyt támogatásokról, a havonta
rendszeresen teljesített kiadásokról (lapkiadás nyomdai költsége).
A bevételek között a legjelentősebb az SzJA 1 % ból befolyt összeg, amely 353.000,-Ft, mely az elmúlt 10 év működése során a legmagasabb. A támogatást ezúton is megköszönjük mindenkinek, aki a
Hercegkútért Közalapítvány javára ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1 %-át.
A Közalapítvány kiadásában megjelenő Hercegkúti
Hírek című lap idén 10. évfolyamát élte meg. A
szerkesztő részéről elhangzott, hogy nagyon csekély
az aktivitás a helybeliek részéről cikkek írására, így az
utóbbi időszakban a képanyag került túlsúlyba a lapban. Emiatt felvetette azt a lehetőséget, hogy a honlapon keresztül elektronikus hírlevél formájában történjen a közérdekű információk továbbítása a lakosság és az érdeklődők felé. Az ülésen jelenlévők többsége azonban úgy értékelte, hogy a továbbra is szükséges az írott sajtó, új rovatokkal színesítve.
Rák József polgármester tájékoztatta a kuratóriumi
tagokat az önkormányzat és együttműködő partnerei
(Római
Katolikus
Egyházközség,
Hercegkúti és Sárospataki Kisebbségi Önkormányzat, civil szervezetek stb.) jövő évi tervezett nagyszabású programjáról, mely program megvalósítására

„Hercegkút értékeinek bemutatása” címmel
LEADER pályázat lett benyújtva 2 millió Ft támogatási igénnyel.
Egyetértés volt abban, hogy a Közalapítvány anyagi
lehetőségei függvényében a Hercegkút monográfia
szerzői honoráriumához hozzájárulást fog nyújtani.
A kuratórium titkára bemutatta a jelenlévőknek a
pályázati támogatás segítségével beszerzett Hercegkút címerrel és felirattal ellátott pólókat.
Mindenkinek lehetősége van a pólókat 1.000,-Ft/db
áron megvásárolni, mellyel a Közalapítványt támogatják. (Bővebb tájékoztatás a hivatalban.)
Egyetértettek a jelenlévők abban, hogy a hagyományokat ápolva a jövő évben ismét jótékonysági bált
rendezzen a Közalapítvány valamely helyi szervezettel együttműködve.
dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár

Hercegkút értékeinek bemutatása
(Tervezett program)
2010. augusztus 13.

13:00 Gyülekezés a hercegkúti római katolikus templomban.
Az egyházközség és a helyi védettség alatt álló temp
lom történetének ismertetése a vendégeknek
13:30 Közös imaóra a jelenlévő különböző helységekből érkezett hívekkel
14:30 Indulás a Gombos-hegyi Kálváriára
15:00 A Főpásztor fogadása és ünnepélyes felvonulás a fel
szentelendő Feltámadás Kápolnához
15:30 Ünnepi szentmise, melynek keretében a
Főpásztor megáldja a kápolnát
17:00 Kötetlen beszélgetés a Főpásztorral
18:00 Közös vacsora, majd a helyi gazdák pincéiben borkós
tolás

2010. augusztus 14.

9.00 Meghívott díszvendégek részére állófogadás a
Művelődési Házban
10.00 Rendezvény résztvevőinek köszöntése
10.15 Díszpolgári címek átadása
10.30 Hercegkút című monográfia bemutatása
11.00 Hagyományőrző kulturális csoportok fellépése
13.00 Közös étkezés a szabadidő és sportcentrumban
15.00 Együttműködő felek részvételével vetélkedők
19.00 Utcabál a Művelődési Ház előtt

2010. augusztus 15.

Borsósné Fischinger Henrietta,
dr.Stumpf Enikő és Rák Józsefné

9.00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban
10.00 Felújított Általános Iskola és templom megáldása
12.00 Meghívott vendégek részére ebéd
15.00 Koncert a Római Katolikus templomban
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Rendőrség és Polgárőrség együttműködése

A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai
részére 2009. november 13-án pénteken délután 17
órától a Művelődési Házban a Sárospataki Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai tartottak tájékoztatót - nyilatkozta ifj. Rák József, az egyesület elnöke...
Az egyesületi elnök köszöntőjét követően a Ferencz
László és Mózes András az aktuális közbiztonsági
helyzetről, az objektív felelősség alapján kiszabható
közigazgatási bírságról, valamint a polgárőrök és a
rendőrség együttműködéséről szóltak.
Az Egyesület elnöke beszámolt a tagságnak az előző
közgyűlés óta történt eseményekről, valamint felhívta a figyelmet a Polgárőrségről szóló törvény módosításaira.

Rák József polgármester többek között a katasztrófavédelmi feladatokat vázolta fel, melyekre történő
felkészülés valamennyi település védelmi bizottsága
számára előírás (hóhelyzet, kihűléses esetek megelőzése stb.)
Hozzászólásában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az önkormányzat sikeresen pályázott az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium "Településőr foglalkoztatása" felhívása alapján, így 2009. december 1-től
Stumpf Antal lesz e munkakörben alkalmazva.
Az Egyesület informális ülése kötetlen beszélgetéssel, a tagság előtt álló feladatok egyeztetésével folytatódott.
(drse)

Véradás

November 24-én a helyi Művelődési Házban a sátoraljaújhelyi Véradó Állomás dolgozói véradást szerveztek.
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A Nyugdíjas Klub hírei
Az őszi munkálatok és a szüret miatt a múlt hónapban a klub programjai kicsit háttérbe szorultak. Reméljük, hogy a kinti munkák csökkenésével az irántunk való érdeklődés is megnövekszik majd.
November 6-án megrendezésre került az immár hagyományossá vált Nyugdíjas Találkozó.
Jóleső érzés, hogy településünk vezetése szívügyének
tekinti az idősekkel való törődést.
Ennek ékes bizonyítéka ez a rendezvény és nem
utolsó sorban a Klub megléte is.
Öröm volt látni, hogy a nyugdíjasok az egy közösséghez való tartozás élményével kellemesen, mulatozva,
beszélgetve töltik el a délutánt.
November 12-én egy különleges termékbemutató
részesei voltunk.
Különlegességét az adta, hogy bár igyekeztünk kellőképpen tájékoztatást nyújtani az előadás időpontjáról,
tartalmáról, érdeklődés nemigen mutatkozott iránta.
Az előadók azonban kellőképp lelkesek voltak, nem
adták fel.
Minket igyekeztek meggyőzni ennek a készüléknek a
hatékonyságáról.
Magneter névre hallgat ez az orvosi műszer, amely a
mágneses terápiát alkalmazva fejti ki jótékony hatását.
Kórházak, rehabilitációs intézetek is használják, az
előadók pedig azt szeretnék, ha a lakosság is széles
körben megismerné..
Ezt a célt szolgálják a bemutatóik, ahol két héten át
naponta kezelik az arra vállalkozókat, természetesen
ingyen, hogy ki-ki maga tapasztalja meg, mennyire
hatásos a készülék a számára.
Ezt a lehetőséget számunkra is nyitva hagyták: ha
valaki úgy érzi, szívesen kipróbálná, jelentkezzen a
Klubban, és egy újabb időpont egyeztetés után sort
keríthetünk egy ismételt találkozóra.
A Nyugdíjas Klub ezután is igyekszik majd minél
több, színesebb és változatosabb programot kínálni,
hogy a palettáról mindenki kedvére válogathasson.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Klub dolgozói

Zarándoklat a Kútvölgyi kápolnába
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Zarándoklat a Kútvölgyi Boldogasszony Kápolnába
2009. november 10-én kis csoportunk (10 fő) ismét
elment a Kútvölgyi Kápolnába, hogy a sok munka
(a szüret és a betakarítás) után kicsit kikapcsolódjon
és a Jóistennek hálát adjon.
A kápolna történetét talán már mindenki ismeri?
Röviden a története: 1753-ban ezen a helyen egy kis
gyermeket a lova ledobott és a kútba esett, de nem
fulladt a kútba, mert a Szűzanya palástjával a víz
felett tartotta. Ma is itt látható a Mária Kútja, és ennek emlékére épült Kápolna.
Ebben a kápolnában minden nap 11 órakor szentmisét mond a 94 éves Regőczi atya, aki minket már
ismerősként fogadott. A 11 órás misére mi nem értünk oda, de kérésünkre az Atya külön misét mondott. A kápolna mindig nyitva van, az utcáról is bárki bemehet.
Mi két imaórát végeztünk. Először Papi hivatásokért imádkoztunk, majd a Szűzanyával az Úr előtt
végeztünk el egy szentségimádási órát. Sokat imádkoztunk és szívből énekeltünk.
Ismét egy szép napot töltöttünk a fővárosban, fizikailag megpihenve, lelkileg feltöltődve.
Isten segítségével estére hazaérkeztünk.
Egy zarándok

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
HÉTFŐ
8.00 - 9.30
KEDD
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
CSÜTÖRTÖK
14.00 - 16.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00

Makkoshotyka
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
8.00 - 9.30

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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A Gyöngyszem Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda, Hercegkút
Pedagógusai szeretettel várnak minden érdeklődőt jótékonysági
báljukra, melynek
IDEJE:

2009. DECEMBER 5. 1900

HELYE:

Hercegkúti Művelődési ház

BELÉPŐDÍJ: 3000 Ft
A zenét szolgáltatja: a PENTAGON együttes
A Bál programja:
Zenés - Táncos műsor
Svédasztalos vacsora
Tánc
Tombola

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Gratulálunk
50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUK ALKALMÁBÓL!

1959. november 6.

Hoffmann Vendel és Nagy Anna
2009. november 8.

Nagyszüleimnek
Van valaki, kiben ott látom magam,
Ki szeret, s a szíve arany
Van valaki, ki fáradt kezeivel
Nap, mint nap dolgozni nem restelt
Van valaki, kinek hálával tartozom,
mert tőle tudom, hogy a szeretet annyi:
mint elfogadni, nyitott szívből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
S örökre hinni, hogy szép az élet!
Ez a valaki nem más, mint két szerető
lélek, kik 50 év óta egymás kezét fogva élnek.
Drága jó nagyszüleim, kiknek párja nincsen,
Jóságukért örökké áldja meg az Isten!
Befejezem versem, mert könnyes a szemem,
Ez is jelzi, hogy őket nagyon szeretem!
Vigyázzatok magatokra, mert fontosak
vagytok nekünk,
Nélkületek nem teljes az életünk!
(A verset az ünnepi szentmisén Hoffman Kinga
unoka szavalta a nagyszülőknek)
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Sporthírek
Megye III. osztály ZEMPLÉN Csoport 2009/2010. őszi idény
11. forduló
11. 08. Vasárnap 13.00.
Hercegkút - Bodrogolaszi 7:3

IFI

3:2

Összeállitás (felnőtt): Gyana G (Szemán P), Bárány R, Spinda B, Kis Z, Egyed S, Kiss G, Egyed A, Braun Zs, Kerchner
R, Tóth N, Kobák B
Gólszerzők: Egyed A (2), Kiss G, Tóth N (2), Egyed S, Kerchner R,
2009/2010 Őszi idény végeredménye - Ifjúsági csapat

(A felnőtt csapat 2009/2010 őszi idény végeredményét a decemberi számban olvashatják)

Hercegkúti Hírek

Hercegkút község információs lapja

November 29.
Advent
első
vasárnapja

Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány
Felelős kiadó: Borsósné Fischinger Henrietta
Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő
Hercegkút, Petőfi u. 110.
Megjelenik: havonta
Nyilvántartási szám: NKÖM
2.2.4/220/2/2002.
Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

