
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

       2010.   MÁRCIUS    HÓ,   11. ÉVFOLYAM   3. SZÁM   ÁRA: 160,- FT 

Az evangéliumok megrendülten beszélik el 
az első találkozásokat a Feltámadottal. Húsvétvasár-
nap reggelén Mária Magdolna megy ki elsőként a 
sírhoz, hogy sírassa Mesterét. A halottat nem leli, 
találkozik viszont a feltámadt Jézussal. Élve látja azt, 
akit nagypénteken eltemettek, s Jézus nevén szólítja 
őt. Ez a találkozás mindent megváltoztat benne. 
Futva siet a hírrel a tanítványokhoz: „Láttam az 
Urat!” A hír hallatára Péter és János futásnak ered. 
János fiatalabb, ő lesz a győztes a 
„versenyfutásban.” De János a sírnál megtorpan. 
Övé lehetne az elsőség, hiszen ő a szeretett tanít-
vány. Az utolsó vacsorán is ő örülhetett Jézus külö-
nös szeretetének. Most is ő ér hamarabb a sírhoz. 
Mégsem megy be. Átadja az elsőséget annak, akit ez 
Jézus döntése szerint megillet, vagyis átadja az első-
séget Péternek. Mindketten meggyőződhetnek a 
megrendítő tényről: a sír üres. Jézusnak csupán ha-
lotti leple fekszik ott, Jánosnak nincs szüksége több 
bizonyítékra. „Látta mindezt és hitt” Megérti azt, 
amire Mestere tanította, „föl kell támadnia a halál-
ból.” 

A későbbiek során mindegyik tanítvány 
ilyen megrendítő, lélekben mindent megváltoztató 
módon találkozik a feltámadott Jézussal. Azok is, 
akik mint János, azonnal, további bizonygatások 
várása nélkül hitre ébrednek, és azok is akik 
„késedelmes szívűek,” mint az Emmauszba tartók, 
és csak lassan ismerik fel őt. Azok is, akik kételked-
nek benne, mint Tamás, és nehezen adják meg ma-
gukat. De előbb-utóbb mindannyian rádöbbenek 
arra, Jézus él, és ez az élet már egészen más, mint a 
mi itteni, földi életünk. 

Ezt az utóbbit a legnehezebb belátni, meg-
érteni, elfogadni az embernek. Hányszor tapasztal-
juk hétköznapi valóságunkban is, hogy az emberek 
mennyire „földhöz tapadt”, csak evilágnak való mó-
don élnek. Mennyire ragaszkodnak a megszokott-
hoz és idegenkednek elfogadni az újat. A feltáma-
dott Jézus pedig nem csak arról győzi meg tanítvá-
nyait, hogy él, hanem bepillantást enged új, feltáma-
dott állapotában is.  

Versenyfutás Jézushoz 
Megnyitja a mennyek országának ajtaját, 

azt a helyet, amelyet halálával és feltámadásával 
nekünk készít az Atyánál. Megnyitja előttünk azt az 
állapotot, amelybe minket is feltámaszt a halálból. 

 
A tanítványoknak, és az utánuk élő keresz-

tényeknek nem elég elhinniük azt, hogy Jézus él, 
Meg kell ismerkednünk azzal az élettel, amely Jézus 
feltámadásával kezdődött el, és meg kell tanulnunk, 
hogy ez az életforma hogyan valósítható meg már 
most, itt a földön. Szent Pál erről szól a Szentírás-
ban: „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keres-
sétek tehát azt, ami odafönt van. Az égiekre irá-
nyuljon figyelmetek, ne a földiekre!” A keresztény 
ember kettős világban él. Ezt teszi egyszerre fájdal-
massá és örömtelivé az életét. Élni ebben a világ-
ban. Vállalni, viselni, elszenvedni ennek minden 
terhét, gondját, baját. Ugyanakkor pedig élni a má-
sik, a feltámadott valóság reményében, sőt tudatá-
ban, törekedve arra, hogy annak törvényei szerint 
cselekedjünk. 

Kellemes  Húsvéti  
Ünnepeket!  
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Az apostolok a feltámadás tanúiként jelen-
tek meg az emberek között. Minden keresztény 
embernek ez a feladata: a feltámadás tanújaként 
élni ebben a földi életben. A keresztények ezért a 
feltámadás tanúi, a húsvéti örömhír közvetítői. 
Közvetítői életükkel és szavukkal. Ahogyan az 
Atya Jézust küldte a világba, ő úgy küldi apostolait, 
mindnyájunkat. Péter szavai szerint: 
„Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a nép-
nek, és tanúsítsuk a feltámadását.” Péter apostol és 
társai tanúságtételét kísérték kudarcok és kísérték 
szép eredmények. Így volt ez mind a mai napig az 
idők folyamán. Az apostoli munkát sikerek és 
eredmények kísérték és kísérik. Nem ez a legfonto-
sabb, hogy apostoli tevékenységünk láttán hányan 
térnek meg, hanem az, hogy mennyire éljük a Fel-
támadott életét, mennyire valósul meg bennünk 
Isten Uralma, mennyire olvasható le rólunk, hogy 
Krisztus örömhírét hordozzuk. Vagyis mennyire 
vagyunk hiteles tanúi a Feltámadottnak. Egy ilyen 
élet láttán növekedni, gyarapodni fog a feltámadott 
Krisztusban élők száma. Ehhez a tanúságtévő élet-
hez adjon nekünk kegyelmet a feltámadott Úr. 
 
                              Polyák József esperes-plébános 

I. 
Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um betend dei-
nen Kreuzweg nachzugehen, den du vom Haus des Pila-
tus bis hin nach Golgota gegangen bist. 
Erste Station: Jesus wird zum Tode Verurteilt 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Der Richter der Welt steht vor dem Gericht der Men-
schen. Hasserfüllt verlangt die verhetzte Menge seinen 
Tod. Aus Menschenfurcht fällt Pilatus das ungerechte 
Urteil. Jesus aber steht gebunden da und schweigt. 
Heiliger Gott! Heiliger , starker Gott! Heiliger, unsterbli-
cher Gott! 

 
 

II. 
Zweite Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schul-
tern 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Die Soldaten bringen das Kreuz. Freiwillig nimmt es der 
Herr auf seine Schultern. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

III. 
Dritte Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem 
Kreuz 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
 
Die Last ist schwer, der Weg steinig, der Herr zu Tode 
ermattet. Er schwankt und fällt. Doch er wird emporge-
rissen und zum Weitergehen gezwungen. 
Heiliger Gott! 

Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du 
die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du 
die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Der Kreuzweg 

A nagypénteki keresztúti ájtatosság német  
nyelven is elhangzik a Hercegkúti Német            

Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére. 

  Ein gesegnetes  
Oserfest! 
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IV. 
Vierte Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Die Mutter steht am Weg, den der Sohn mit seinem 
schweren Kreuz geht. Ihre Blicke begegnen sich. Sie er-
kennt seine Qual und trägt alles Leid mit ihm. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 
 

V. 
Fünfte Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz 
tragen 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
 
 
Der Herr vermag die Kreuzeslast nicht mehr zu tragen. 
Da zwingen die Soldaten einen Mann, der vom Feld 
kommt und eben vorübergeht, Jesus das Kreuz nachzu-
tragen. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 
 

VI. 
Sechste Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Veronika siet Jesu Leid und die Roheit der Soldaten. Sie 
fragt nicht, was die Menschen denken. Mutig dringt sie 
durch die Menge und bietet dem Herrn das Schweißtuch 
dar, in da ser sein Antlitz drückt. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz   
hast du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek:  Denn durch dein heiligen Kreuz 
hast du die Welt erlöst. 

Hívek:  Erbarme dich unser. 

VII. 
Siebente Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter 
dem Kreuz 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen 
dich. 

 
Die Schwäche und die Schmerzen des Herrn nehmen 
immer mehr zu. Er fällt ein zweites Mal, schwerer und 
schmerzlicher als zuvor. Mit großer Anstrengung steht 
er auf, um sein Opfer zu vollenden. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

VIII. 
Achte Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen 
dich. 

 
Am Weg stehen Frauen, die den gequälten Herrn be-
weinen. Er aber denkt voll Mitleid an das Unheil, das 
über sie kommen wird. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

IX. 
Neunte Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem 
Kreuz 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen 
dich. 

 
Der Herr ist zu Tode erschöpft und bricht zum drit-
ten Mal unter der Kreuzes zusammen. Doch er will 
das Werk vollenden, das der Vater ihm aufgetragen 
hat. So trafft er sich mit letzter Kraft noch einmal auf.  
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 

Hívek:  Denn durch dein heiligen Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 
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X. 
Zehnte Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Zu Tod ermattet ist der Herr auf dem Kalvarienberg 
angekommen. Die Soldaten reißen ihm vor allem Volk 
die Kleider vom Leib, und die Wunden der Geißelung 
beginnen von neuem zu bluten. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

XI. 
Elfte Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Die Soldaten werfen Jesus zu Boden. Sie durchbohren 
seine Hände und Füße und Schlagen in ans Kreuz. Dann 
richten sie es empor. Jetzt ist das Wort erfüllt: „Wenn 
ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich zie-
hen.” 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

XII. 
Zwölfte Station: Jesus stirbt am Kreuz 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Der Herr hängt angenagelt am Holz des Kreuzes. Er 
betet für seine Peiniger. Um die neunte Stunde schreit er 
mit lauter Stimme: Mein Gott, warum hast du mich ver-
lassen! Und sterbend betet er: „ Es ist vollbracht, Vater, 
in deine Hände befehle ich meinen Geist.” 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du 
die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

XIII. 
Dreizehnte Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen 
und den Schoß seiner Mutter gelegt 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
 

Der Herr hat ausgelitten. Josef von Arimatäa hat voll 
trauer und Ehrfurcht den Leib des Herrn vom Kreuz 
herabgenommen. Dann legen sie Jesus in den Schoß Ma-
riens, seiner betrübten Mutter. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

XIV. 
Vierzehnte Station: Der heilige Leichnam Jesus wird in 
das Grab gelegt. 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Sie legen den Leib des Herrn in das Grab, doch der Tod 
kann ihn nicht festhalten. Aus dem Grab ersteht das Le-
ben, die neue Schöpfung ist vollbracht. 
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

 
 

XV. 
Fünfzehnte Station: Die Auferstehung Jesus von Tod 
Wir beten dich an Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

 
Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, daß du durch 
den Tod und die Auferstehung deines Sohnes unser Le-
ben erneuert hast.  
Heiliger Gott! 
Heiliger , starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 
 

 
 
 
 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du 
die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du die Welt 

Hívek: Erbarme dich unser. 

Hívek: Denn durch dein heiligen Kreuz hast du 
die Welt erlöst. 

Hívek: Erbarme dich unser. 
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E cikk írásakor már éppen elbontásra került az áll-
ványzat. Ezt követően a torony szoknya részének 
tetőzetét fogják megépíteni, majd deszkázása után 
lemezelni. Ezen a területen kialakításra kerül négy 
felnyitható tetőkibúvó. Ezek után már csak a falak 
és párkányok lemezfedését kell kicserélni, majd a 
falhibákat kijavítani.  
 
Gáspár Gyuláné építész, a műszaki ellenőrzést fo-
lyamatában végzi, napi kapcsolatban áll a kivitelező-
vel, és hatékonyan érvényesíti Egyházközségünk 
érdekeit. 
A cég vezetője szerint a szerződésben vállalt határ-
időre, április 20-ára a torony munkálatait be fogják 
fejezni.  
 
A munkálatok teljes pénzügyi forrását az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program keretében az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap biz-
tosítja.  

 
Naár János 

 

A helyben lakók március elejétől folyamatában láthatják a 
toronyfedés felújításának alakulását. A kivitelezéssel a 
legyesbényei ALPINRAS Kft-t bíztuk meg. Raspotnik 
János ügyvezető tulajdonos irányításával a cég kifejezetten 
alpinista technikát igénylő magasépítési munkákra speciali-
zálódott.  
A munkálatok sora a toronytető szoknya részének meg-
bontásával kezdődött. A gerendázatra ezt követően felállí-
tották a szabványoknak megfelelő homlokzati csőállványt, 
amelyre szintenként pallót helyeztek. Az állványzatot a 
munkák igénye szerint folyamatosan bővítették a csúcsig. 
Lebontásra került a régi bádoglemez fedés és a deszkázat. 
Ezt követően láthatóvá vált a toronytetőt alkotó gerendá-
zat. Ennek megerősítése után megkezdték a felső kúp és a 
függőleges nyolcszögű oszlopos rész bedeszkázását. Az 
eredeti formában kialakították a körbefutó díszítéseket, 
valamint a négy álzsalugáteres ablakdíszt. A beépítésre 
kerülő összes faanyagot előzőleg impregnálással tartósítot-
ták, amely védelmet nyújt a gombásodás és a szú ellen. A 
deszkázatot ezután két réteg kátránypapírral borították be. 
Erre megkezdték a vörösréz lemezborítás rögzítését. A 
lemezek alapmérete 100 x 60 cm. A lemezek egymáshoz 
és a deszkázathoz való rögzítésükhöz nem kerülnek kifú-
rásra, hanem úgynevezett korcolással (dupla ráhajtással) 
kapcsolódnak egymáshoz. Ezek a korcok minden oldalon 
egy-egy csavarral rögzített fülhöz kapcsolódnak. Ennek az 
eredetileg is alkalmazott rögzítési technikának az az elő-
nye, hogy mindaddig, amíg a lemez ki nem lyukad, a be-
ázás kizárható. Megvizsgáltattuk a toronygombot és a csá-
szárgerendát (ez tartja a toronygombot és a keresztet), és 
ezek állapotát kifogástalannak ítélték a szakemberek, de a 
toronygomb rögzítését javasolták megerősíteni. Ezt el is 
végezték, valamint függőleges helyzetbe állították a keresz-
tet.  
Ezt követően aranyszínű festékkel két rétegben lefestették 
a keresztet, a toronygombot és a császárgerenda fémbur-
kolatát. Új villámhárító szívócsúcsot helyeztek el kereszt 
hátsó oldalán, majd a lemezelt részeken konzolokkal a 
korcokhoz rögzítették a szintén új sodrony levezetést, 
amely összesen 110 méteren kerül cserére. 
 

Megkezdődött a toronysüveg felújítása 
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Hercegkút közterületeinek felújítása (Járdaépítés) 
beruházás kivitelezőjének kiválasztása 
Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/B-
09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóváha-
gyott 13.370.856,-Ft  támogatás és saját forrás felhasz-
nálásával „Hercegkút közterületeinek felújítása 
(Járdaépítés)”beruházás megvalósításáról döntött. E 
napirendi pont keretében a körjegyző ismertette a kép-
viselő-testülettel a NORDA által megküldött állásfogla-
lást, mely szerint az önkormányzat nem köteles közbe-
szerzési eljárást lefolytatni, hanem a piaci ár igazolására 
három különböző ajánlattevőtől származó árajánlatot 
kellett bekérni. A három beérkezett árajánlat ismerteté-
sét követően a képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
kivitelezéssel a Magyar Aszfalt Kft-t bízza meg bruttó 
15 millió Ft vállalási ár ellenében, a műszaki ellenőri 
feladatokkal Juhász János vállalkozó lett megbízva. A 
képviselő-testület márciusi ülésére meghívást kapott a 
Sinka György tervező is, aki tájékoztatta  a testületet a 
beruházás műszaki paramétereiről.  
A kivitelezővel történő szerződéskötést követően az 
önkormányzat műszaki bizottsága bejárást fog tartani  
és a lakosság tájékoztatására is sor kerül a május – júni-
us hónapra tervezett  munkálatokról.  
 
Támogatás megelőlegező rövid lejáratú hitel felvé-
tele 
Az önkormányzati beruházásokra megítélt támogatáso-
kat utófinanszírozás formájában lehet igénybe venni, 
emiatt a számlavezető pénzintézettől ún. támogatás 
megelőlegező rövid lejáratú hitel felvételéről döntött a 
képviselő-testület a körjegyző előterjesztése alapján. A  
hitelt 2o10. év  április 15.  napjától kívánja az önkor-
mányzat igénybe venni, 2o10. október  31. napjáig tör-
ténő visszafizetéssel.  

Márciusi  képviselő-testületi ülés  
A képviselő-testület 2010. március 24-én tartotta legutób-
bi ülését. A munkatervben szereplő napirendeken kívül az 
önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó előterjeszté-
seket is tárgyalt a testület.  
 
2009. évi költségvetési rendelet módosítása  
Az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése 
alapján, „(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, 
illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített álla-
mi pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányza-
tot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet 
tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivéte-
lével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv 
számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez törté-
nő megküldésének külön jogszabályban meghatározott 
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési 
rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 
A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskör-
ében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző elő-
készítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc 
napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése sze-
rint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv szá-
mára az éves beszámoló irányító szervhez történő megkül-
désének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja 
ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. 
Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok tartalmaz-
zák a 2009. évi költségvetési előirányzatok módosítási ja-
vaslatait, e módosítások jóváhagyásával a költségvetés be-
vételi és kiadási előirányzatok főösszege az alábbi rende-
let-tervezetben foglaltak szerint alakul: 
Az előirányzat-módosítási javaslat jóváhagyásával a költ-
ségvetés bevételi és kiadási előirányzatok főösszege az 
alábbi rendeletben foglaltak szerint alakult:  
1.§ A rendelet 1.§ (l) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: 
„ A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetés-
ének kiadási főösszegét                    131.338  eFt-ban álla-
pítja meg.” 
2.§ A rendelet 2.§ (l) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: 
„ Az 1.§-ban jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló 
bevételek főösszegét  131.338  eFt-ban állapítja meg.” 
3.§  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(Az eredeti és módosított bevételi – kiadási előirányzato-
kat a rendelet 1. és 2. sz. melléklete,  a 2009. IV. negyedévi  
előirányzat módosítási javaslatot a 3. sz. melléklet tartal-
mazza) 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu 
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A hitelek fedezete a támogatási szerződésben, illetve tá-
mogatási határozatban jóváhagyott fejlesztési célú támo-
gatás összege, melyet a lehívást követően a hitel visszafi-
zetésére kell fordítani.  
„Hercegkút épített örökségének megóvása”  beruhá-
zás támogatásának megelőlegezésére  a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal határozatában jóváhagyott 
26.517.270,-Ft ,  a „Hercegkút közterületeinek felújí-
tása (Járdaépítés)” célra jóváhagyott 13.370.856,-Ft  
támogatást 35 % mértékű igényelhető előleggel csökken-
tett összegére, 8.691.000,- Ft összegű hitel felvételére 
kerül sor.  
A körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
Hercegkút közterületeinek felújítása (Járdaépítés)” beru-
házáshoz lehetőség volt március elején az EU Önerő 
Alapra pályázatot benyújtani, mely az e fejlesztéshez ter-
vezett saját forrás 75 %-ára biztosítana fedezetet. 
 
Rák József polgármester hozzászólásában elmondta, 
hogy a két beruházáshoz vállalt  több mint 7.000 eFt 
összegű  saját forrás finanszírozásához  szükség esetén  
hosszú lejáratú hitel felvételéről kell dönteni az összesen                                           
47.562 e  Ft bruttó összegű fejlesztés megvalósításához. 
 
Közművelődési tevékenység értékelése 
A 3.4. napirendi pont keretében  település kulturális éle-
tével kapcsolatos témákat tárgyalt a képviselő-testület. 
Joósz Antal művelődési ház vezető előterjesztését a   
Művelődési Ház 2009. évi munkájának értékeléséről és a 
2010.évi munkatervet a testület tagjai részletesen elemez-
ték, javaslataikkal kiegészítették.  Ezt követően  a 
Freundschaft Vegyeskórus tevékenységéről Nádasi 
Bálintné egyesületi elnök számolt be a jelenlévőknek.  A   
Heimat Néptánc Egyesület képviseletében ezen az ülé-
sen senki nem vett részt,  ennek ellenére számos építő 
jellegű javaslat hangzott az ifjúság igényeit még jobban 
szolgáló egyesületi működés érdekében. 
Beszámoló  a Művelődési Ház 2009. évi munkájáról 
Az intézmény az alapító okiratban meghatározott célok 
és feladatok alapján végzi munkáját, s közben igyekszik 
megfelelni a változó igényeknek és kulturális szükségle-
teknek. 

A személyi feltételekben nem történt változás. A gazdál-
kodási és adminisztrációs feladatok ellátása a Hivatal 
dolgozóinak közreműködésével történik  A szakmai 
munkát az egyesületek vezetőivel és tagjaival együttmű-
ködve végezzük.  A klasszikus művelődési, szórakozási  
alkalmak iránti igény az utóbbi években megváltozott. A 
szűkös anyagi lehetőségek és a megfelelő színvonal iránti 
igények közötti ellentétet nehéz áthidalni, ezért az elmúlt 
időszakban csak egy-két gyermekelőadást sikerült ren-
dezni. Ugyanakkor megnőtt az igény az új, tartalmas szó-
rakozási, művelődési lehetőségek iránt./civil szervezetek, 
intézmények rendezvényei, jótékonysági bálok, könyvtári 
szolgáltatások/. Ezeken a rendezvényeken a gyerekeken 
és a fiatalokon kívül a felnőtt és az idősebb korosztály is 
egyre nagyobb számban vett részt.  
 A tárgyi felszereltség javítása érdekében minden évben 
igyekszünk tenni valamit. 2009-ben az emeleten lévő 
klubot a fiatalok aktív közreműködésével sikerült felújíta-
ni, kifesteni, illetve néhány bútorral barátságosabbá ten-
ni. Így a másik emeleti helyiségben az énekkar próbái és 
más kisebb helyigényű előadás- ill. rendezvény zavartala-
nul lebonyolítható. A könyvtári társulás révén rendelke-
zésre álló összegből kiállítási paravánokat, vitrineket csi-
náltattunk, amelyek kiállítások rendezéséhez feltétlenül 
szükségesek. 
Az épületben található helyiségek és felszerelések sokol-
dalú tevékenységre nyújtanak lehetőséget. A nagytermen 
kívül a teleház, és a könyvtár is több funkciót tud ellátni. 
Köztudott, hogy a saját rendezvényeken kívül számos 
esetben adunk helyet más szervezetek, vagy esetleg ma-
gánszemélyek, társaságok által igényelt alkalmakra is . 
Ezek egy részéért rendeletben meghatározott bérleti díjat 
fizetnek, a helyi civil szervezetek rendezvényeihez termé-
szetesen térítés nélkül biztosítjuk a helyet. /vásárlási le-
hetőségek, árubemutatók, falugazdász, ÁFÉSZ- közgyű-
lés, Erdőszövetkezeti tájékoztatók, véradás, civil szerve-
zetek, spotkör év végi rendezvényei, Kisebbségi Önkor-
mányzat közgyűlései stb./                  
A legtöbb sikert és elismerést hozó tevékenység a művé-
szeti csoportok munkája.  
 
A Freundschaft Vegyeskórus egyesület évtizedek óta 
változatlan színvonalon és lelkesedéssel dolgozik. A ha-
gyományápolás mellett közösségformáló erőként hosszú 
ideje példamutató kitartással végzik önként vállalt felada-
tukat nemcsak az egyesületen belül, hanem  aktív szerep-
lőként vannak jelen a község életének minden fontos 
területén és eseményén is. 
 
Heimat Néptánc Egyesület 
Az elmúlt évben ismét kibővült a táncosok köre. A kisis-
kolások alacsony létszáma miatt néhány évig nem műkö-
dött kis csoport, de most sikerült új tagokat toborozni, 
így remélhetőleg később az utánpótlás is biztosítva lesz. 
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Munkaterv 2010-re    
2010-ben is az előző évekhez hasonló színvonalon sze-
retnénk folytatni  munkánkat a közösen kialakított ren-
dezvénytervnek megfelelően. A rendelkezésünkre álló 
személyi feltételek, anyagi és tárgyi lehetőségek legjobb 
kihasználásával igyekszünk a lakosság igényeit minél 
jobb színvonalon kielégíteni. 
Amennyiben az IKSZT pályázatot sikerül megnyerni, 
akkor lehetőség nyílik a Művelődési Ház teljes körű 
felújítására. Ezzel hosszú időre biztosítható lenne a 
rendezvények korszerű, minden igényt kielégítő kör-
nyezetének megvalósítása. 
Folyamatosan igyekszünk a technikai eszközök bővíté-
sét, korszerűsítését megvalósítani. A könyvtári társulás 
révén rendelkezésre álló összegből szeretnénk egy kor-
szerű tv készüléket, ill. fényképezőgépet vásárolni. Idén 
is szervezünk író-olvasó találkozót, gyermekkönyvtári 
foglalkozást, könyvbemutatót.  
A már hagyományos tarjáni táborozásra is lesz lehető-
ség. A költségek csökkentésére benyújtott pályázaton 
már nyertünk 800 Eurót. Ez nem nagy összeg, de ez is 
csökkenti a költségeket, így több gyerek tud részt venni 
az egy hetes programon.   
Az állandó, minden évben megrendezésre kerülő ese-
ményeket szeretnénk kibővíteni a gyermeknapi rendez-
vénnyel is. A megvalósításhoz pályázat útján is szeret-
nénk forrást biztosítani.  
Idén is többnapos esemény lesz a már hagyományos 
Hercegkút napja. Felszentelésre kerül a Kálvárián épülő 
kápolna, sor kerül a felújított iskolaépület átadására, 
illetve megrendezzük a Hercegkútról elszármazottak 
újabb találkozóját is.  
Ismét bekapcsolódhatunk a Zempléni Fesztivál prog-
ramjaiba is. 
 
Rendezvényterv 2010-re 
Január  
   Szentmise az elhurcoltakért. 
   Közös emlékezés, beszélgetés 
Február   
   Farsangi jelmezbemutató iskolásoknak 
   Farsangi  fánksütés a nyugdíjas klub tagjainak 
Március  
   Nőnapi ünnepség 
Április  
   Húsvéti játszóház 
   Nagypénteki keresztút a Kálvárián 
   Locsoló bál a Kisebbségi Önkormányzat és a       
   Közalapítvány és a  Polgárőr és Tűzoltó Egyesület     
   szervezésében 
   Tábortűz és tűzijáték a Gombos-hegyen 
Május   
   Majális a Kerekréten 
   Anyák napja 
   Hősök vasárnapja 
   Gyermeknap 

Rendezvények.  
A község kulturális életének legfontosabb eseményei 
többnyire a Művelődési Házban kerülnek megrendezés-
re. Évek óta az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak 
az állandó rendezvények:  
- Jótékonysági bálok 
- Farsangi mulatságok 
 -Nőnapi ünnepség 
 -Játszóházak /őszi, húsvéti, karácsonyi/ 
 -Anyák napja 
 -Hercegkút napja 
 -Nyugdíjas találkozó 
- Mikulás járás 
Karácsonyi hangverseny és műsor. 
 
Ezen kívül két gyermekeknek szóló előadás,  
-könyvtári foglalkozás,  
-író-olvasó találkozó,  
-népi tánc bemutató, 
-a sárospataki Kamarakórus vendégül látása,  
-Fáziskésés zenekar koncertjei, 
-szilveszteri disco rendezésére került sor  az elmúlt év-
ben.  
Szeretném kiemelni a sorból, „Az én falum” címmel ren-
dezett fotó kiállítást, amelyet sokan néztek meg, s a visz-
szajelzések alapján nagy sikert aratott. 
Ugyancsak jó példája a civil kezdeményezések és az in-
tézmény együttműködésének Berecz András előadóestje, 
amely a Zenével a Zempléni Kultúráért  Egyesület  szer-
vezésében került megrendezésre, és természetesen min-
den érdeklődő számára tartalmas szórakozást nyújtott. 
 
Könyvtár 
2007-től a sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás kere-
tein belül a sárospataki Zrínyi Ilona Városi könyvtárhoz 
tartozunk. Ez a társulás több előnnyel is jár. Egyrészt 
több lehetőség nyílik a könyvállomány gyarapítására, a 
bútorok polcok beszerzésére, technikai eszközök vásárlá-
sára, másrészt szorosabbá vált a szakmai kapcsolat a sá-
rospataki könyvtárral. Létrehoztunk a könyvtárban egy 
német nyelvű  sarkot, ahol könyvekből CD-k-ből  válo-
gathatnak az érdeklődők. Több közös rendezvényekre 
került sor, rendszeresen részt veszek a különböző szak-
mai továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, előadáso-
kon, kézműves foglalkozásokon stb. Havi rendszeresség-
gel műhelymunka foglalkozásokat rendeznek könyvtá-
rosok  részére Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban. 
Jelenleg is részt veszek a „Közművelődési szakemberek 
felkészítése a felnőttképzési és munkaerő piaci szolgálta-
tások nyújtására” című 120 órás tanfolyamon, amely a 
Sárospataki Kistérség lakói életminőségének javítására 
benyújtott TÁMOP pályázat segítségével valósul meg. 
Rendszeresen figyelemmel kísérjük a pályázati lehetősé-
geket, amelyek nélkül ma már szinte lehetetlen komo-
lyabb programot megvalósítani.  
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Június      
   Kamarakórus vendégszereplése 
Július     
   Zenemplén  fesztivál 
   Német fiatalok  látogatása 
Augusztus    
   Hercegkút értékeinek bemutatása 
   Nemzeti ünnep  
   Zemplén Fesztivál 
Szeptember  
   Keresztút a Kálvárián 
Október  
   Szüreti napok 
   Őszi játszóház 
November   
   Nyugdíjas találkozó 
December 
   Mikulás-járás 
   Karácsonyi játszóház 
   Karácsonyi koncert és műsor 
   Szilveszteri mulatság 
 
Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület  
2009. évi munkájának értékelése 
Tisztelt Képviselő Testület! 
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület 
2009. évi munkáját az alábbiak szerint szeretném ismer-
tetni:  Egyesületünk taglétszáma jelenleg 31 fő.  
Bevételeink tagdíj bevételből, a SZJA felajánlásból vala-
mint támogatásból tevődik össze. Kiadásaink között a 
ruhatár bővítésének kiadásai, bank költség, szállítási költ-
ség, kegyeleti költség, posta és nyomtatvány költség sze-
repel. 
2009. év elején a megszokott ünnepek utáni pihenőt kö-
vetve vízkereszt után minden vasárnap kóruspróbával 
indítottuk az újévet. 
Átismételtük az egyre bővülő repertoárt, egyrészt a gya-
korlás, másrészt az újonnan belépő tagok miatt, és Csehi 
Ferenc kórusvezetőnk szakmai munkáját dicsérve hozzá-
kezdtünk az új magyar és német kórusművek/dalok ta-
nulásához, elsajátításához. Mint ismeretes a kórus felvál-
lalta a húsvéti ünnepekre való készülődés során hagyo-
mányként megtartott egyházi szertartások közül a virág-
vasárnapi és a nagypénteki passió éneklését, melyre most 
is készültünk.  
A húsvéti ünnepeket követő vasárnap április 19.-én A 
Művelődés Háza Sárospataki Kamarakórus vendégszere-
pelt templomunkban. A hagyományokhoz híven a kon-
certet követően a Művelődési Házban láttuk vendégül a 
kórustagokat, ahol baráti beszélgetéssel, közös énekléssel 
töltöttünk el néhány órát, amely az éneket szerető embe-
rek körében már szinte ez felüdülésnek számít. 
 
Részt vettünk „Az én falum” című fotókiállítás megnyi-
tóján, ahol többek között a már jól ismert Hercegkúti 
dalt adtuk elő. 

Az elmúlt év májusában megünnepeltük a hősök napját, 
ahol az alkalomhoz illő énekkel tisztelegtünk a hősök 
emléke előtt, amely valamennyi résztvevő számára meg-
hatódást váltott ki. 
A német nemzetiség kisebbségi kultúráját ápoló közössé-
gek találkozóját rendezte meg a BAZ. Megyei Német 
Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 
Károlyfalván, ahol az ünnep tiszteletére a meghívásnak 
eleget téve a kórus német szerzők műveit és német nép-
dalokat adott elő. 
A hagyományosnak mondható Hercegkút napja rendez-
vénysorozaton aktívan részt vettünk, úgy a kulturális 
műsorban, mint annak technikai lebonyolításban. 
Ősszel a szilvaérés idején egy felajánlott szilvás liget fái-
ról a kórus tagjai leszedték és a Művelődési Házhoz szál-
lították a felajánlott szilvát, majd este jó hangulatban a 
régi időket felidézve „kikapcsiltuk” azokat. Másnap reg-
gel 4 üstben lett feltéve a – konyhai dolgozók segítségé-
vel – megdarált szilva melyből közel 100 liter lekvárt főz-
tek a kórus tagjai. Eljöttek az óvodások és az iskolások is 
megnézni a hagyományos lekvárfőzést, mivel egy nem 
mindennapi esemény emlékeit őrizhették meg a főzés 
megtekintéssel. Természetesen megkóstolhatták a frissen 
főzött lekvárt, amely rendkívül ízlett nekik. 
A „nyári szünet” után vasárnap esténként ismét kórus-
próbára gyűltünk össze, ahol elővettük a félbemaradt 
kórusműveket, de egyúttal az új kórusművek tanulási 
időszaka ezzel egyidőben megkezdődött. A jó hangulatot 
tovább fokoztuk az egész évben folyamatosan tartott és 
elmaradt névnapok ünneplésével. 
Az évet a szokásos karácsony éjféli mise előtti fellépéssel 
befejeztük be.  
Az Egyesület egyik régi célja a ruhatárunk bővítése. Az 
elmúlt évben sikerült a női tagok részére fehér fellépő 
blúzt vásárolni, amit már a Hercegkút napja rendezvé-
nyen be is tudtunk mutatni. 
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert 
szeretnénk a teljes fellépő ruhánkat lecserélni, mivel az 
már több mint 10 éves. 
Összegezve elmondhatom, hogy 2009. évben az elmúlt 
évekhez viszonyítva kevesebb volt a kórus fellépése, de 
töretlen lelkesedéssel tettük a dolgunkat, amit a későbbi-
ekben is meg kell őrizni. 
Külön kiemelve, megköszönöm az Önkormányzatnak, 
hogy lehetőséget biztosít a művelődési házban vasárnap 
esténként megtartandó próbák helyszínéért, illetve anya-
gikban nyújtott támogatását. Megköszönöm a Német 
Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy fedezi a tanár úr 
megbízási díját és az eddig nyújtott anyagi támogatását. 
Megköszönöm továbbá azoknak a személyeknek a támo-
gatását is, akik a személyi jövedelemadó 1 %-át ajánlották 
fel az Egyesületnek. 
Tájékoztatásul szeretném megemlíteni, hogy a 2010. év a 
kórus életében egy állomás, mégpedig a kórus fennállásá-
nak 35 éves évfordulója, amit méltó módon kívánunk 
megünnepelni.  
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Ennek keretében a régi időkre visszatekintő albumot 
szeretnénk készíteni az eddigi szerepléseinkről, a meglé-
vő fotók és tárgyi emlékek felhasználásával. 
Az elkövetkező év/évek tervei között szerepel továbbá, 
hogy német és magyar minősítő versenyen vegyünk rész, 
és kihasználjunk minden pályázati lehetőséget, a ruhatár 
bővítésére és esetleges fellépések szállítási költségeire. 
Gondolataim záró soraiként elmondom, örömmel vesz-
szük továbbra is az önkormányzatok bármilyen kulturális 
rendezvényhez kapcsolódó felkérését, minden helyi ren-
dezvényen szívesen segítünk, a nem helyi rendezvényen 
pedig méltóan képviseljük községünket, s ezzel együtt 
vállalva német identitásunkat.  Nádasi Bálintné, az Egye-
sület elnöke.”  
 
A   Heimat Néptánc Egyesület képviseletében ezen az 
ülésen senki nem vett részt,  ennek ellenére számos építő 
jellegű javaslat hangzott az ifjúság igényeit még jobban 
szolgáló egyesületi működés érdekében. 
 
A közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan a pol-
gármester örömmel jelentette be a képviselő-testületnek, 
hogy a Sárospataki Művelődési Ház,  Hercegkút és Erdő-
horváti Község Önkormányzat közös pályázata támoga-
tásban részesült. A TÁMOP -3.2.3-08/2-2009-0036 azo-
nosító számú, „Építő közösségek” – közművelődési in-
tézmények az egész életen át tartó tanulásért  - témájú 
pályázat jelentős közel 12 millió Ft anyagi forrást jelent a 
következő másfél évben a közművelődési tevékenység 
finanszírozására. A képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy a szerződéskötési eljárásban dr. Stumpf Enikő kör-
jegyző vegyen részt az önkormányzat képviseletében.  
Rák József polgármester ismertette a képviselő-testület 
tagjainak franciaországi (Obersulm – Beaumont-le 
Roger)  útjának előkészítésével kapcsolatban tett intézke-
déseket, valamint szólt a Sárospataki Többcélú Kistérségi 
Társulás Szekszárdi Kistérségbe szervezett látogatásáról, 
melyen a körjegyző fog részt venni.  
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az Ok-
tatási Minisztérium által a Gyöngyszem Német Nemzeti-
ségi Általános Iskolában folytatott hatósági ellenőrzésről. 
Bejelentette, hogy a Munkaügyi Központ bértámogatásá-
val április 1. naptól az iskolában egy adminisztrációs lét-
szám alkalmazására nyílik lehetőség,  Szűcs Alexandra  
iskolatitkári munkakörbe tartozó feladatokat fog ellátni. 
 
Götzné Frikker Mária beszámolt az iskola Nyílt napjának 
tapasztalatairól és jelezte, hogy az érdeklődés alapján 
várhatóan nagy létszámú első osztályt tudnak indítani 
szeptemberbe. 
Ismertette a polgármester a Zempléni Vízmű Kft és Kiss 
Csaba megkeresését, melyben a Király-hegyen épülő 
pince vízellátásához önkormányzati területen történő 
vezetéképítésre kértek hozzájárulást. A képviselő-testület 
a hozzájáruló nyilatkozat megadásáról hozott döntést.  
 

Tisztelt Választópolgárok! 
2010. április 11-én és április 25-én  az országgyűlési 

képviselők választásán a szavazás 
 reggel  6.00 órától este 19.00 óráig tart. 

A szavazóhelyiség címe:  
Hercegkút Kossuth u. 2. (Ált. Iskola) 

 
Szavazni csak személyesen  lehet a  névjegyzékbe 
felvett választópolgároknak a személyazonosság és a 
lakcím igazolására alkalmas érvényes igazolvány  
bemutatásával: 
  - lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazol-
vány (régi típusú) 
  - lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány 
vagy  útlevél vagy - 2001.01.01-ét követően kiállított   
vezetői engedély. 

 
A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát 
vehetnek igénybe választójoguk  gyakorlásához.   
A mozgóurna iránti kérelmet a választás napját meg-
előzően írásban a helyi választási iroda vezetőjének, 
a szavazás napján írásban a Helyi Választási Bizott-
ságnak lehet bejelenteni.  

 
A választással kapcsolatos bármely további informá-

cióért, tájékoztatásért a  helyi választási irodához  
fordulhatnak a  választópolgárok. 

     
dr. Stumpf Enikő, Helyi választási iroda vezető 

Egyebek között Stumpf Andrásné, a Hercegkúti Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a nagypénteki keresztúti ájtatosság diákok 
közreműködésével német nyelven is elhangzik majd. A  
húsvétvasárnap megrendezendő locsoló bálon történő 
részvételre buzdította  a képviselő-testület tagjait, vala-
mint a június 5-én Miskolc-Diósgyőrben sorra kerülő III. 
Nemzetiségi Fesztivál előzetes programjáról adott infor-
mációt.  

dr. Stumpf Enikő körjegyző 

 
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 
RENDŐRSÉG :  107 ,  

SP-I RENDŐRKAPITÁNYSÁG:  513-030 
TELEPÜLÉSŐR:        06-30-955 8494 
MEZŐŐR :            06-30-553 3330 
POLGÁRŐRSÉG: 06-30-475 7133 

ÖNKORMÁNYZAT:   346-101 
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NŐNAPI KÖSZÖNTÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

Az idei nőnapi összejövetelen Götz István alpolgármes-
ter úr köszöntötte az önkormányzat dolgozóit:  
„Tisztelt Hölgyeim! 
 
Nőnap alkalmából tisztelettel köszöntöm Önöket a pol-
gármester úr és a képviselő testület nevében! 
A közelgő tavasz, az első színes virágok megjelenése te-
szi még szebbé ezt a márciusi napot. A nőnap családi és 
társadalmi ünnep. Ez az ünnep kifejezi mindazt, amit a 
fiú az anyjával, a férj a feleségével, a férj a szeretett nővel 
szemben érez, és ezért a család ünnepe is ez a nap. 
Egy nap hivatalosan is a nőké. Amikor ma egy szál virág-
gal, vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt elmondani, 
amit 365 nap számos alkalmával nem tettünk meg. Nem 
biztos, hogy arra gondolunk, miért pont ez az a bizonyos 
nap. 
Szent Ágoston üzenete is visszarepít a történelembe, 
mely szerint: 
 
„Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, 
Ádám fejéből vette volna. 
Ha rabszolgává, a lábából. 
Ámde oldalából vette, mert élettársává, 
Egyenlő párjává akarta”. 
 
Ha pedig így van, tartozunk. Tartozunk a gondoskodó 
türelmükért, az óvó szeretetükért, a megértő simogatá-
sért, az önfeláldozó gondoskodásért, a finom ételért, a 
családi fészek melegéért. 
 
Kívánom Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak ezen 
a napon lássák meg férfitársaim az őket körülvevő nők 
csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket mindazért, 
amit a nőktől kaptak és kapnak, tegyék emlékezetessé egy 
szeretet ajándékkal, egy jó szóval, egy hosszú öleléssel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kívánom, hogy Isten éltesse Önöket és Hercegkút köz-
ség lányait, asszonyait, nagymamáit, erőben, egészségben!  
Boldog Nőnapot mindenkinek! 

Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek 
Életünk köszönhetjük. 
 
Ki mindent 
Megtesz értünk, a nő, 
Dajkál, ápol, 
És felnevel Ő. 

Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja. 
 
Szépséges nők, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nőnapot. 
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A Nyugdíjas Klub hírei  
Sokszor és sok helyen elhangzik, hogy Magyarország 
egyik legégetőbb problémája a lakosság elöregedése. 
Nemcsak  mi küszködünk ezzel, Európa szinte minden 
országa szemben találja magát ezzel a szomorú ténnyel. 
S kétségkívül jellemez egy államot az is, hogyan bánik 
az idősekkel , hogyan viseli gondját ennek az egyre szé-
lesedő szubkultúrának.. 
Helyi szinten úgy gondolom, nincs okunk panaszra, 
önkormányzatunk szívén viseli a velük való törődést : 
az Idősek Klubja működtetésével biztosítja számukra a 
pihenés, szórakozás lehetőségét. 
Kistérségünk vonatkozásában is elmondhatjuk, gondol-
nak a térség nyugdíjasaira, időseire 
Ennek bizonyítékaként került megrendezésre február 
24-én 14 órakor a sárospataki Művelődés Háza és 
Könyvtára színháztermében a Kistérségi Nyugdíjas 
Klubok Találkozója. 
Az eseményen mi, hercegkúti nyugdíjasok is képvisel-
tettük magunkat, fellépőként és nézőként egyaránt. 
Odautazásunkhoz az önkormányzatunk rendelkezé-
sünkre bocsátotta a kis buszt, amit ezúton is megköszö-
nünk. 
 Délután 2 órára szinte teljesen megtelt a színházterem. 
A vendégeket Csatlósné  Komáromi Katalin , a Műve-
lődés Háza és Könyvtára igazgatója köszöntötte. A ren-
dezvényt megnyitotta dr. Hörcsik Richard, a Sárospata-
ki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. 
Elsőként Gergely Róbert színész –énekes önálló zenés 
műsorát láthattuk-hallhattuk, amely a nézőközönség 
körében nagy tetszést aratott. 
Ezt követte a kistérségi nyugdíjas klubok bemutatkozó 
műsora. 
Jópofa, ötletes megoldásokat láthattunk a vámosújfalusi 
nyugdíjasoktól, hogyan is lehet kiküszöbölni egy tánc-
mulatságon a férfi-nép hiányát………. 
Többnyire a fellépők zenei oldalukról mutatkoztak 
meg: Hercegkútat  is a falu kórusa képviselte, amit ez-
úton is köszönünk. A legközelebbi adandó alkalommal 
a klubtagjaink – hasonlóan a többi fellépőhöz – igyek-
szik majd önálló műsorral megnyilvánulni. 

 

 
Gergely Róbert művész úr  

a hercegkúti kórus tagjait  megtáncoltatta a színpadon 
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DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 
 

RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 
HÉTFŐ      8.00 -  9.30    10.00 - 12.00 
KEDD    12.00 - 13.30    14.00 - 16.00 
SZERDA      8.00 -  9.30    10.00 - 12.00  

                          CSÜTÖRTÖK           14.00 - 16.00         12.00 - 13.30 
                          PÉNTEK           10.00 - 12.00          8.00 -  9.30 

 
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 

Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 

 
A keresztény világ legnagyobb ünnepe, a húsvét közele-
dik:  a nagyböjt időszakában lelkünket is felkészítjük erre a 
nagy ünnepre. 
Március 11-én Polyák József esperes úrral együtt elmél-
kedtünk hitről, vallásról, Istennek tetsző életről. 
A vele való beszélgetés, az együtt eltöltött délelőtt  mindig 
felemelő érzést jelent minden résztvevő számára. 

Alig teli el nap olyan híradás anélkül, amelyben ne halla-
nánk balesetről, tragédiáról. 
Azt is gyakran halljuk, hogy milyen nagy szükség van 
vérkészítményekre és minden csepp vérrel emberélete-
ket menthetünk. 
Községünkben évente kétszer, tavasszal és ősszel szer-
vezünk véradást. 
A legutóbbira március 16-án került sor, melyen 20-an 
vettek részt. Ez évek viszonylatában átlagos számnak  
tekinthető, de a cél természetesen az, hogy minél in-
kább szélesedjen, növekedjen a véradók tábora. 

A Klub dolgozói 

A vámosújfalui nyugdíjasklub tagjai a „párjaikkal” 

Komlóskát a Ruszin Népdalkör képviselte 
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Suli-☼tár 
Március 11-én, Sárospatakon a kistérség szervezésé-
ben mozi látogatáson vettünk részt. 
Ez egy különleges alkalom volt, hiszen külön buszt 
biztosítottak az utazáshoz, valamint egy hagyomá-
nyos technika óra keretében megismertették a gyere-
kekkel a mozi működését.  Betekintettünk a vetítő 
terembe is, ami mindenki számára nagyon érdekes-
nek bizonyult. Ezután következett persze a filmvetí-
tés – egy népszerű Walt Disney mesét nézhettünk 
meg. 
Március 12-én megemlékeztünk 1848. március 15-
ére, a szabadságharc dicső napjaira.  
Eredményei olyanok, melyek e napot örökké emlé-
kezetessé teszik a magyar történelemben. 
162 évvel ezelőtt fegyvert fogott a magyar, hogy ki-
vívja jogos szabadságát, függetlenségét és véget ves-
sen szörnyű elnyomásnak, megalázottságnak. 
„ Szolgaságunk idejében  
Minden ember csak beszélt, 
Mi valánk a legelsők, kik 
Tenni mertünk a honért! 
 
Mi emeltük föl először 
A cselekvés zászlaját, 
Mi riasztók föl zajunkkal 
Nagy álmából a hazát!” 
( Petőfi: A márciusi ifjak) 
 
Ünnepségünkön felelevenítettük a forradalom ese-
ményeit, megemlékeztünk jeles hőseiről. Majd eléne-
keltük a szabadságharc ismert énekeit, a negyedike-
sek elszavalták a Nemzeti Dalt. Az ünnepséget köve-
tően pedig kokárdát készítettünk és virágokat hajto-
gattunk. 
Március 17-én tartottuk meg a nyílt tanítási na-
punkat. Az iskolánk iránt érdeklődő szülők és gyere-
kek minden osztályban látogatást tehettek, hogy 
megnézzék, hogyan folyik itt a tanulás. 
Órák után a leendő kis elsősök közös játékkal ismer-
kedtek a már iskolás gyerekekkel. 
Ezek után a szülőkkel beszélgettünk, ahol a felmerü-
lő kérdésekre adtunk válaszokat. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy nyílt napunkon nagy 
volt az érdeklődés, sokan eljöttek, mind a hercegkúti, 
mind a sárospataki óvodások közül is. Reméljük, 
hogy az április végi beiratkozáson mindannyiukkal 
fogunk találkozni. 
                                                                tanítók 
 

 

A 4. osztályosok szavalták a Nemzeti dalt 

A kisdiákok lelkesen éneklik a katona dalokat 

Készülnek a szép kokárdák  
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HERCEGKÚT ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÓVÁSA 

Hercegkúton, a Kossuth Lajos utca  2. szám alatt,  
a római katolikus templom mellett található iskola-
épület  több mint 80 éves.  
1928-ban katolikus iskolaként épült, a hívek áldo-
zatos hozzájárulásával, Ecsedi Jenő műépítész ter-
vei szerint, Árvay Pál műépítész  építőmester irá-
nyításával, Klebersberg Kunó oktatási minisztersé-
ge idején. 
Az épületben jelenleg működő intézmény bölcső-
dei, alapfokú német nemzetiségi óvodai nevelési és 
nemzetiségi nyelvoktató általános iskolai feladatot 
lát el, továbbá itt működik a szociális étkeztetést is 
biztosító 150 adagos konyha. 
 
A helyi védettségű  épület  külső arculatának meg-
őrzéséhez, homlokzati rekonstrukciójához  szüksé-
ges   források a  tulajdonos Hercegkút Község Ön-
kormányzatának  nem álltak rendelkezésére.  
2009. januárban „Hercegkút épített örökségének 
megóvása” címmel pályázatot nyújtottunk be az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
138/2008.(X. 18.) FVM rendelet   alapján "a helyi 
vagy országos védelem alatt álló építmények külső 
felújítása" célterületre. 
 
A támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2009. 
november hónapban érkezett meg a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivataltól, mely szerint az 
Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya 
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében nyújtott támogatás összege:  
26.517.270,-Ft.  
 
A nyílt egyszerű közbeszerzési eljárás során a kép-
viselő-testület által kiválasztott kivitelező a műem-
léki épületek rekonstrukciójában jártas sárospataki 
székhelyű ÉPSZER Zrt lett. 
Az Önkormányzat részéről megbízott felelős mű-
szaki ellenőr: Rohály Antal. 
A kivitelező céggel a szerződéskötés 2010. március 
8-án megtörtént. A vállalási ár nettó  26.508.535,-
Ft, az Áfa összegével megegyező 6.627 eFt –ot a 
fejlesztéshez az önkormányzat saját forrásként biz-
tosítja. 

A projekt keretében megvalósul  
- valamennyi homlokzati nyílászáró cseréje 
-  az építéskori anyaghasználat hiányosságai miatt  
életveszélyes lábazat felújítása 
-  a meggyengült stukkós domborművek megerősí-
tését követően a homlokzat felújítása 
-  a tető zárófödémjének utólagos hőszigetelése 
 
Hercegkút településképe szempontjából meghatá-
rozó szerep jut az épített és természeti értékeknek 
és azok védelmének.  
A védett értékek  fenntartása, illetve megújulásuk 
elősegítése a tulajdonos önkormányzat kötelezett-
sége. A tervezett fejlesztéssel e kötelezettségének 
tudunk eleget tenni, mely a településen élő vala-
mennyi lakos számára pozitív változással jár.  A 
közel 100 évvel ezelőtt  összefogásból létesült isko-
laépület megújulása révén a helyi identitás-érzés, a 
közösségi értékek helyi megítélése is erősödik.  
Célunk a  település meglévő építészeti  örökségé-
nek, jellemző karakterének a jövő nemzedékek szá-
mára történő megóvása.  

 
dr. Stumpf Enikő körjegyző 
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Hercegkúti Hírek 

Hercegkút község információs lapja 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megye III. osztály 
ZEMPLÉN Csoport 2009/2010. évi sorsolása  tavaszi idény 

Sporthírek 

2010. április 4-én 
(Húsvétvasárnap)                  

a hercegkúti   
Művelődési Házban 

  Locsoló Bál 
Zenél:  Platin Kapelle  (Bóly) 

13. forduló   04.03. Szombat 16.30. 
Kenézlő  -  Hercegkút 
 
14. forduló   04.11. Vasárnap 16.30. 
Hollóháza  -  Hercegkút 
 
15. forduló   04.18. Vasárnap 17.00. 
Hercegkút  -  Nagyrozvágy 
 
16. forduló   04.25. Vasárnap 17.00. 
Alsóberecki  -  Hercegkút 
 
17. forduló   05.02. Vasárnap 17.00. 
Hercegkút  -  Olaszliszka 

18. forduló   05.09. Vasárnap 17.00. 
Kovácsvágás -  Hercegkút 
 
19. forduló   05.16. Vasárnap 17.00. 
Hercegkút  -  Fűzér 
 
20. forduló   05.23. Vasárnap 17.00. 
Vajdácska  -  Hercegkút 
 
21. forduló   05.30. Vasárnap 17.00. 
Hercegkút  -  Ricse 
 
22. forduló   06.06. Vasárnap 17.00. 
Bodrogolaszi -  Hercegkút 

Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés 

2010.04.07    Szerda   16.30      Hercegkút  -  Györgytarló 

 
12. forduló   03. 28. Vasárnap 16.00 
Hercegkút – Makkoshotyka 1:4 

Összeállítás:  Gyana G, Kis Z, Zajácz Á, Kiss G, Tóth N, Egyed S, Szabó G, Kiss A, Matisz P(Kerchner R), 
Egyed A, Braun Zs,    Gólszerző: Kiss A   


