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Hercegkúton tartotta közgyűlését a B-A-Z Megyei Német
Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete
2011. február 11-én Hercegkúton tartotta közgyűlését a
B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete. A megyében működő német kisebbségi önkormányzatok ( Bódvaszilas, Hercegkút, Ináncs, Miskolc,
Rakamaz, Rátka, Rudabánya, Sajószentpéter, Sárospatak,
Sátoraljaújhely-Károlyfalva, Szendrő, Szerencs) érdekképviseletét vállaló szervezet több mint 10 éve működik. Az
elmúlt év októberi kisebbségi választást követően tagjainak száma is bővült, mivel Szerencs településen is megalakult a német kisebbségi önkormányzat és továbbra is
tagja a szervezetnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
található Rakamaz Német Kisebbségi Önkormányzata.
A négy évvel ezelőtt megválasztott tisztségviselők mandátuma lejárt, így tisztújításra is sor került a közgyűlésen a
munkatervben szereplő napirendek megtárgyalását követően.
Az 1. Napirendi pont keretében Hercegkút településen
folyó német nemzetiségi munkáról Rák József polgármestertől és Stumpf Andrásnétól, a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat elnökétől hallhattak tájékoztatót
a résztvevők, majd az Egyesület 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalták meg,
végezetül a 2011. évi költségvetésre benyújtott előterjesztést fogadták el.
A tisztségviselők megválasztását a jelölőbizottság javaslattétele előzte meg. A titkos szavazás során a B -A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete
elnökének Göncfalvi Józsefet, Sárospatak Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőjét választották meg az
egyesület tagjai.

Az Elnökség tagjai sorába a tagtelepülések kisebbségi
önkormányzatának elnökei kerültek megválasztásra)
Árvay Attila – Szerencs
Dr. Lange László – Miskolc
Endrész Árpádné – Rátka
Galambos Andrásné- Ináncs
Karl Márton – Szendrő
Kék János – Rakamaz
Mega András – Rudabánya,
Stumpf Andrásné – Hercegkút
Stumpf Bálint – Sárospatak
Szebényi Gáborné – Sátoraljaújhely, Károlyfalva
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjai az alábbi
személyek lettek::
Braun Attila – Szerencs Német Kisebbségi
Önkormányzat képviselője
Greczmájer István – Bódvaszilas Német Kisebbségi
Önkormányzat képviselője
Csáki Károlyné – Sajószentpéter Német Kisebbségi
Önkormányzat képviselője
A megválasztott új elnök köszönetet mondott a betegsége miatt távol lévő Héring Istvánnénak, aki hosszú éveken át az Egyesület elnökeként áldozatos munkát végzett
a megyei német kisebbségért.
A közgyűlést követően Hercegkút Község Önkormányzata vacsorával látta vendégül a résztvevőket és kötetlen
beszélgetéssel zárult a tartalmas délután.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
Hercegkút-Komlóska Önkormányzatok együttes
testületi ülése
Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatának
képviselő-testülete 2011. február 1-én Komlóskán
együttes testületi ülést tartott.
Az első napirendi pont keretében a Körjegyzőség 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi
beszámolót tárgyalták meg a képviselők és határozatban
hagyták jóvá a működési hozzájárulás elszámolásával
kapcsolatos kimutatást.
Dr. Stumpf Enikő körjegyző az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségnek megfelelően tájékoztatót adott a képviselő-testületeknek a Körjegyzőség
2010. évben végzett munkájáról:
„Beszámoló Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség
2010. évben végzett munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40.§ (4) bekezdésében szabályozott rendelkezéseknek megfelelően Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség
2010. évi munkájáról az alábbiak szerint tájékoztatom
Hercegkút és Komlóska Községek Önkormányzatának
képviselő-testületét.
A Körjegyzőség az Alapító Okiratában, a két önkormányzat között létrejött Megállapodásban, a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak
alapján látta el feladatait az elmúlt évben is.
A körjegyzőség folyamatosan végezte a képviselőtestületek működésével kapcsolatos önkormányzati
igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe
tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását, a jogszabályok által jegyzői hatáskörbe utalt
hatósági feladatok intézését. Az éves hatósági ügyintézésről a tárgyévet követő január 31-ig hatósági statisztika készül, mely az ügyiratforgalomra vonatkozó számszerűsített adatokat tartalmazza. A testületi működéshez kapcsolódó adminisztratív teendőket a Hercegkúti
Német és a Komlóskai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tekintetében is ellátta.
Az önkormányzati és hatósági ügyintézés mellett a
Körjegyzőség a 2010. évben az április 11-én megtartott
Országgyűlési képviselők választás, 2010. október október 3-án a Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a Települési kisebbségi
képviselők választása előkészítését, lebonyolítását, mint
a Helyi Választási Iroda tagjai végezte.

Napi munkakapcsolatban volt a Körjegyzőség az Önkormányzat intézményeinek vezetőivel, a Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltségével, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével, a Magyar Államkincstár ügyintézőivel, a számlavezető pénzintézettel,
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
koordinátoraival, pályázatkezelőivel, illetve az egyes pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan a támogatást nyújtó
szervezetek (MVH, NEKH, HACS) munkatársaival, A
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Jegyzői Kollégiumának elnökhelyetteseként a körjegyző rendszeresen
részt vesz az STKT tanácsüléseit előkészítő Jegyzői Kollégiumi üléseken. Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése miatt folyamatos a kapcsolattartás a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal (volt Közigazgatási Hivatal) törvényességi referensével
Mindkét önkormányzat esetében végzett a Magyar Államkincstár ellenőrzést 2010. évben, a központi költségvetési
kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások
tekintetében. Komlóskán a közoktatási normatívákat,
Hercegkúton a szociális alapellátáshoz kapcsolódó normatíva igénylést vizsgálták 2007-2008-2009. éveket érintően,
mindkét helyszíni ellenőrzés több napot vett igénybe, a
normatívákhoz tartozó teljes dokumentumok áttekintésével történt
A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési csoportja 2010. januárban a normatív támogatások
igénylésének elszámolásának pénzügyi- és szabályszerűségi
ellenőrzését végezte év elején, november végén pedig a
helyi adók és átengedett központi adók, díjak kivetésének
és behajtásának ellenőrzése tárgyban tartott belső ellenőrzést mindkét Önkormányzatot érintően.
Hercegkút és Komlóska Önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan történt a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázati anyagok és elszámolások összeállítása. (Hercegkút –
IKSZT – két fordulós pályázati eljárásban 2010-ben hozott döntést az MVH), EMVA – Vidéki örökség megőrzése – Általános Iskola felújítása, LHH- Járdafelújítás,
LEADER pályázatok, Komlóska – 2010. év első hónapjaiban fejeződött be NEKH – Óvoda fűtéskorszerűsítése
beruházás és annak elszámolása, LHH- Közművelődési
funkciót ellátó épület felújítása pályázat, május – június
hónapban 13 vis maior pályázat lett benyújtva, melyek
kivitelezésre 2011. évre húzódott át). Működési kiadások
csökkentése érdekében mindkét település részéről be lett
nyújtva a Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatására a
pályázat, melyből az oktatási intézmények működtetéséhez támogatásban részesült.
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A köztisztviselők mindkét településen aktívan közreműködtek az önkormányzati rendezvények előkészítésében,
szervezésében és lebonyolításában. Komlóska településen az önkormányzat által két alkalommal szervezett Vállalkozóink Napja rendezvényen a meghívott vállalkozóknak a helyi önkormányzati adóhatósági hatásköröket
ellátó Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség működéséről
és a hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokról tartottam
tájékoztatást.
Az előző évekhez hasonlóan az egyes önkormányzatok
által meghatározott sajátos feladatokat is végeznek az
egyes ügyintézők, illetve a körjegyző. Hercegkút hivatali
egységében a köztisztviselők látják el továbbra is a hivatalsegédi munkakörbe tartozó tevékenységeket (iratok
kézbesítése helyben, takarítás stb), továbbá egyes helyi
civil szervezetek adminisztrációs feladatait (Hercegkúti
Tornaclub, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület,
Hercegkútért Közalapítvány), illetve a német testvértelepüléssel való kapcsolattartást is biztosítják.
Komlóska településen 2010. július 1-től a Komlóskáért
Alapítvány 12 fővel az OFA támogatásával távmunka
programot indított, mely a községháza épületében végzi
a pályázatban vállalt feladatait. A két szervezet tevékenysége jogilag egymáshoz nem kapcsolódik, azonban a
komlóskai gazdálkodási ügyintéző pénzügyi feladatokat
lát el e programban jelenlegi munkaköre mellett, a körjegyző, mint munkáltató hozzájárulásával. A Körjegyzőség hatósági feladatokat lát el, míg az Alapítvány polgári
jogviszonyban végez szolgáltatási tevékenységet vállalkozásoknak.
A gyermekvállalás miatt 2008. áprilistól tartósan távol
lévő komlóskai igazgatási ügyintéző álláshelyére alkalmazott munkavállaló 2010. júniusában közös megegyezéssel távozott. Szeptember 1-től az ő munkakörét a közigazgatási területen szintén pályakezdő Hoffer Alexandra
vette át. Tapasztalat hiányában betanítását a hercegkúti
adóügyi ügyintéző végezte, az adófizetők körének növekedése mellett a szakmai segítségnyújtást még egy ideig
nem tudja nélkülözni. Emellett az új kolléga kezeli a
komlóskai házipénztárat, ügykezelési, adminisztrációs
feladatokat végez. A hatósági ügyintézést a Komlóskai
Ügyfélszolgálaton a körjegyző végzi. A Körjegyzőség
munkájának szervezését sok esetben nem az ügyfélfogadási rendhez, hanem a határidőhöz kötött feladatok elvégzéséhez kell igazítanom, hogy mindkét helyen eleget
tudjunk tenni Magyar Államkincstár vagy éppen más
hatóságok felé teljesítendő kötelezettségeinknek. Hercegkúti kolléganők közül Nádasi Bálintné gazdálkodási
előadó és Stumpfné Balázs Edit adóügyi ügyintéző rendszeresen segítik komlóskai kollégáik munkáját.
A tapasztalatok alapján úgy vélem, hogy az állandóan
változó jogszabályi környezet mellett is hatékonyan működő, a hatósági ügyeket naprakészen, szakmailag kifogástalanul intéző, a két önkormányzat és a lakosság elvárásainak megfelelő Körjegyzőséget működtetünk.

Mindösszege egy II. fokú ügy volt az elmúlt évben, a
jogorvoslati fórum elnevezése az elmúlt évben többször
változott, 2011. január 1-től a Kormányhivatal szervezeti
egységei látják el e hatáskört.
Hercegkút-Komlóska körjegyzőjeként célom továbbra is
az, hogy a köztisztviselők mindkét település lakosságának megelégedésére dolgozzanak, együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal és Hercegkúton Komlóskán egyaránt hatékonyan működő, a hatósági
ügyeket határidőben, udvariasan, szakmailag kifogástalanul ellátó körjegyzőségi hivatal működjön.
Bízunk benne, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk
Zemplén két kis települése további dinamikus fejlődéséhez.
dr. Stumpf Enikő körjegyző”
A harmadik napirendi pont keretében Hercegkút –
Komlóska Körjegyzőség 2011.évi költségvetésének elfogadása történt meg.
A hivatalos ülést követően a két képviselő-testület tagjait
a Sólyomvár Panzióban látta vendégül Köteles László
polgármester.
Hercegkút Község Önkormányzat
2011. februári képviselő-testületi ülése
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2011. február 14-én ülésezett. A napirendi pontok között
első helyen szerepelt az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. A munkatervben ütemezett egyéb napirendek
mellett számos aktuális kérdést is megtárgyalt a képviselő-testület.
Hercegkút Község Önkormányzat
2011. évi költségvetése
A 2011. évi költségvetés bevételi – kiadási előirányzatait
tartalmazó táblázatokhoz részletes szöveges előterjesztés
készült..
A költségvetésről készített előterjesztést az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága február 9-én
tartott ülésén részletesen megvitatta. A képviselő-testület
előtt Naár Ferenc bizottsági elnök ismertette a bizottság
véleményét, mely szerint az előterjesztést elfogadásra
javasolta a testületnek.
Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXLIX. törvény felhatalmazása
alapján a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét 168.247 eFt-ban állapítja
meg. (...)
2. § Az l. §-ban jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló
bevételek főösszegét a képviselő-testület 158.238 eFt –
ban állapítja meg. (...)
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(4) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak a mérlegszerű bemutatását 3. sz. melléklet
tartalmazza.
(5)Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak
költségvetési évet követő két évi bemutatását a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
(6) Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség 2011. évi költségvetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.
évi költségvetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3.§ (1) Az l. § (l) bekezdésében jóváhagyott kiadások és a
2.§ (l) bekezdésében jóváhagyott bevételek különbözete
az önkormányzat költségvetési forráshiánya 10.009 eFt.
(2)A képviselő-testület a hiány fedezetét ÖNHIKI pályázat benyújtásával és hitel felvételével biztosítja. Hitel felvételéről a képviselő-testület szükség esetén dönt.
4.§ (1) Az önkormányzat teljes költségvetésének végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel kapcsolatos
összes feladat végrehajtásáért a jegyző felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
teljes költségvetéssel kapcsolatban, a körjegyzőt Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások
teljesítésére.
(3)A rendelet mellékletei szerint meghatározott költségvetési előirányzatok évközi megváltoztatásának jogát a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
(4) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak
az előirányzatok belső rovatai között végezhetnek átcsoportosítást.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtása során –
nem tervezett kiadások felmerülése esetén – a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett 200 eFt értékhatárig
rendelkezhet a dologi előirányzatok terhére.
5.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése érdekében - napi operatív intézkedéssel - a szakfeladatok kiadásait a likviditási helyzet függvényében ütemezze.
(2) Ennek keretében a polgármester jogosult egyes kiadási
előirányzatokon belül a kifizetések átmeneti felfüggesztésére is.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának
mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a
150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem
képes 30 nap alá szorítani.
6.§ (1) A költségvetési létszámkeret:
- közalkalmazottak
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(2) E rendelet 7. sz. mellékletében szakfeladatonként
meghatározott létszámkeretet a költségvetési szerv a képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem lépheti túl.
7.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,
de rendelkezései 2011. január 1-től visszamenőleg érvényesek.

Magyar Piac Szövetkezetről tájékoztatás
A 2. napirendi pont keretében a Magyar Piac Szövetkezet
megalakulásáról és a csatlakozás lehetőségéről szóló tájékoztatást hallgatták meg a testület tagjai
Művelődési Ház 2010. évi munkájának értékelése a
2011. évi munkaterve
A Művelődési Ház vezetője által előzetesen írásban elkészített előterjesztést vitatták meg a testület tagjai e napirendi pont keretében. A Művelődési Ház 2010. évi
munkájáról és 2011. évi munkatervéről készült előterjesztést az alábbiakban olvashatják.
A 2010. év értékelése
A képviselő-testület 2010. februári ülésén fogadta el a
Művelődési Ház munkájáról szóló beszámolót és a 2010.
évi munkatervet.
A munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósítása, illetve az aktuálisan adódó feladatok megoldása volt
a 2010. év fő feladata.
Az Önkormányzat az elmúlt évben is biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi feltételeket. A
takarítói munkakört a közmunkaprogrammal sikerült
biztosítani. A rendezvények, programok szervezését,
lebonyolítását, az aktuális feladatok megoldását a Művelődési Ház vezetője végzi hat órás részmunkaidőben, a
könyvtári feladatok ellátása további két órás foglalkoztatást jelent. A rendelkezésre álló tárgyi feltételek biztosították a folyamatos működés lehetőségét. A helyiségek
berendezése a mindenkori igényeknek megfelelően átrendezhető, így a rendezvények megtartását biztosítani
tudtuk. A technikai felszereltség nem a legkorszerűbb, de
a folyamatos javításokkal, karbantartással megfelelően
működtethetőek.
A könyvtári társulás révén minden évben jelentős összeget fordíthatunk technikai eszközök vásárlására is. Így
2010-ben egy LCD tv-vel, a hozzá vásárolt tv állvánnyal,
dvd lejátszóval, illetve digitális fényképezőgéppel lettünk
gazdagabbak, így mindkét emeleti helyiségben van tv
készülék. A könyvtár állományát mintegy 150.000.-Ft
értékben sikerült az elmúlt évben is gyarapítani. Örvendetes, hogy egyre több gyerek iratkozik be a könyvtárba.
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Az ő igényeik kielégítésére is törekszünk a könyvek
rendelése során. A Hercegkúti Hírek minden száma
közöl egy válogatást a legfrissebb kiadványokból, ezzel
is szeretnénk olvasásra ösztönözni az embereket. Az
elmúlt évben Gál Halász Anna részvételével író-olvasó
találkozó volt, amelynek keretében az írónő több
könyvének bemutatására került sor. A találkozó a nyugdíjas klubban került megrendezésre, ahol a klubtagok
érdekes beszélgetésen vehettek részt az írónő társaságában.
A tartalmi munka az előző évekhez hasonlóan a községi szinten megrendezett kulturális események, ünnepek,
évfordulók, és a szórakozási lehetőségek megszervezését és sikeres lebonyolítását jelentette. Ezeket a nagy
létszámú eseményeket a község Önkormányzatának, a
Hivatal dolgozóinak, a képviselőtestület tagjainak, az
intézmények dolgozóinak, a civil szervezetek tagjainak
együttműködésével sikerült 2010-ben is sikeresen, magas színvonalon megrendezni. Ezek közé tartozott a
gyerekek és idősek farsangi rendezvénye, a húsvéti jótékonysági bál, az iskolai játszóházak, a nők napja, az
anyák napja megünneplése, a gyermeknapi rendezvény,
az iskola felújított épületének átadása, nyugdíjas találkozó, a Mikulás-napi és karácsonyi rendezvények, stb.
szervezése.
Május 4-én a sárospataki kistérség szervezésében
„Kistérségi kavalkád”-ra került sor, ahol a gasztronómiai bemutatkozáson kívül a Kistérség kincsei címmel
kiállítást rendeztek a településeken élő alkotók munkáiból. Községünkből fafaragások és festmények kerültek
bemutatásra.
Az Iskola és Óvoda épületének felújítása kapcsán
szükségessé vált az óvodás gyerekek leköltöztetése a
Művelődési Házba, aminek köszönhetően az intézmény
zavartalanul tudott működni az átépítés alatt is.
Kiemelném a programok között a gyermek és ifjúsági
napot. A nagysikerű rendezvény a helyi civil szervezetek összefogásával gazdag kulturális programmal, szórakozási lehetőségekkel várta az érdeklődőket.
Az augusztus 13-14-15-én megrendezésre került Hercegkút értékeinek bemutatása c. rendezvénysorozat
keretében sor került a Feltámadás Kápolna felszentelésére, a Jézus szobrot készítő művész, Maciej Syrek

szobrainak és képeinek kiállítására, a Hercegkút c. monográfia bemutatására, kulturális műsorra, utcabálra, a felújított templom és Iskola megáldására, ill. a Zempléni
Fesztivál keretében a templomban megtartott koncertre.
Ez a szerteágazó, több helyszínen folyó, sok résztvevős
program csak szoros együttműködésben, a szervezés,
lebonyolítás pontos összehangolása révén sikerülhetett.
Az elmúlt évben is sor került a már hagyományos tarjáni
táborozásra. Ezúttal a felnőtt tánccsoport tagjai töltöttek
el néhány napot a táborban, ahol Manninger Miklóstól
lehetőségük volt tánctudásuk fejlesztésére is. A táborozás költségeit pályázat útján nyert 800 €-val sikerült
csökkenteni.
A Művelődési Házban a felsorolt rendezvényeken kívül
még számos egyéb szervezet, egyesület által tartott programra került sor: véradás, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
programjai, politikai pártok rendezvényei, Erdőszövetkezet ülései, iskolai évnyitó, önkormányzati testületi ülés,
közmeghallgatás, Mozgáskorlátozottak Egyesületének
kihelyezett ülése, hogy csak néhányat említsek.
December végén, a két ünnep közötti időben rendeztük
meg az asztalitenisz bajnokságot. Sok fiatal nevezett be a
versenyre, amit azért is fontos, mert ez az a népszerű
sport, amit fedett körülmények között is tudnak gyakorolni az érdeklődők.
A 2010. júniusában letett vizsgával véget ért a
„Közművelődési szakemberek felkészítése a felnőttképzés és munkaerő piaci szolgáltatások nyújtására” című TÁMOP pályázat keretében megvalósult
120 órás tanfolyam, amelyen részt vettem.
2010 novemberétől ténylegesen is megkezdődött a
„Kreativitás, hagyomány és közösség” – Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése
Sárospatakon és térségében (TAMOP 3.2.3 című
pályázat megvalósítása. Öt csoportban folynak a tevékenységek: Két tánccsoport, két énekkar, illetve egy helyi
hagyományokat feltáró csoport működik a pályázatban
meghatározott feltételeknek megfelelően.
Az adminisztráció és a munka dokumentálása folyamatosan történik, amelyekről a helyi újságban, a Zemplén Tvben és a különböző honlapokon lehet tájékozódni.
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A pályázat segítségével a csoportok működéséhez szükséges anyagok, eszközök, fellépő ruhák kiegészítésére, felújítására is lehetőség lesz. A pályázathoz kapcsolódó rendezvények a 2011-es rendezvénytervben szerepelnek.
A Művelődési Ház felújítását célzó Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér beruházás 2011. január 5-én kezdetét vette. A munkálatok ideje alatt a földszinten szünetel a
működés, csak az emeleten lehet használni a helyiségeket.
A tánccsoportok az iskola tornatermében tartják a próbákat. Azok a rendezvények, amelyek a felújítás ideje alatt
lennének megtartva, más helyeken lesznek megrendezve:
a Farsangi rendezvények, B-A-Z Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesületnek közgyűlése, Nőnapi ünnepség, stb.
Kapcsolatok
Minden rendezvény, program, esemény, ünnepség lebonyolításához összefogásra, közös munkára van szükség.
Ez csak jó kapcsolatokkal, együttműködéssel valósítható
meg. Elsősorban az Önkormányzat dolgozóinak szeretném megköszönni a segítséget, támogatást. A különböző
intézményekkel, /Iskola Óvoda, Idősek Klubja, Egyház/
kölcsönösen segítve egymást igyekeztünk feladatainkat
elvégezni. A civil szervezetek rendezvényeihez alkalmazkodva, igény szerint helyet, hangosítást és egyéb eszközellátást biztosítva egészítjük ki egymás munkáját.
Munkaterv 2011-re
A 2011-es év meghatározó lesz a Művelődési Ház működése szempontjából, hiszen a megkezdett felújítás befejezése után az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megújult külső és belső tereivel egy színvonalasabb, korszerűbb feladatellátást tesz majd lehetővé. A technikai felszerelés felújításával ezen a téren is előrébb léphetünk, s
még inkább meg tudunk felelni az egyre növekvő igényeknek.
A sárospataki kistérségi együttműködés keretében kézműves kiállítást rendeztek Sárospatakon a Művelődés Házában, ahol Hercegkút is képviseltette magát néhány szép
tárggyal.
A jelenleg folyamatban lévő pályázatokban vállalt kötelezettségeknek megfelelően a benne résztvevő csoportok
elvégzett munkájának bemutatására több alkalommal is
sort kell keríteni. Így táncbemutatóra, az énekkarok repertoárjának bemutatására kerül majd sor önálló rendezvényként, illetve a hagyományos Hercegkúti Napok keretében
is. 2011 nyarán a szokásos tarjáni táborozás kiegészül a
pályázatban résztvevő csoportok táborozásával is.
Április 24-én húsvétvasárnap a tavaly már sikeres
„locsoló bál”-t ismét szeretnénk újra megrendezni a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzattal és helyi civil
szervezetekkel közösen, melyen remélhetőleg ismét jó
hangulatú szórakozásra lesz lehetőség az addigra megújuló Művelődési Házban.
Azt gondolom, hogy a már jól bejáratott, hagyományos
rendezvényeket továbbra is meg kell tartanunk, s egy-egy
új ötlettel gazdagítva kell továbbfejleszteni.

Ebben az évben a szokásos augusztusi rendezvénysorozat keretében pincefesztivállal bővülne a programok sora, ahol a kulturális műsorok mellett, a boroknak és a
gasztronómiának is nagyobb szerep jutna. Itt ismét lehetőség lesz a hagyományaink bemutatására, értékeink másokkal való megismertetésére is.
Könyvtár
A Sárospataki Kistérséghez tartozó könyvtárak számára
2011-ben is rendelkezésre áll a dokumentum vásárlásra
megállapított keretösszeg. Idén is lesznek könyvtári órák
gyerekeknek, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozás.
A sárospataki könyvtár dolgozóival igyekszem továbbra
is jó kapcsolatot fenntartani, segítségüket igénybe venni a
helyi rendezvények megszervezésében.
Rendezvényterv 2011-re
Január
Szentmise az elhurcoltakért
Megemlékezés a Doni áldozatokról
Február
Könyvtári foglalkozás
Március
Nőnapi ünnepség
Április
Húsvéti játszóház
Húsvéti locsolóbál
Piknik és tábortűz a Gombos-hegyen
Május
Anyák napi ünnepség
Hősök vasárnapja
Június
Gyermeknap
Július
Zenemplén fesztivál
Augusztus 19-20. Hercegkút Napja,Zempléni Fesztivál
programjával összehangolva
I. Hercegkúti Pincefesztivál
Szeptember
Író-olvasó találkozó a könyvtárban
Október
Hagyományőrző együttesek
bemutatója
November
Nyugdíjas találkozó
December
Mikulás-járás
Karácsonyi játszóház
Betlehemes játék
Szilveszteri mulatság
Joósz Antal Művelődési Ház vezető”

Jó ütemben halad a kivitelező a
munkálatokkal
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Heimat Néptánc Egyesület és Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület tevékenységéről beszámoló
A Heimat Néptánc Egyesület képviselője az ülésen nem
volt jelen, a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elmúlt
évi tevékenységéről Nádasi Bálintné elnök tájékoztatta a
képviselő-testületet:
„Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
2010. évi munkájának értékelése
Tisztelt Képviselő Testület!
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
2010. évi munkáját az alábbiak szerint szeretném ismertetni:
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 29 fő. Bevételeink
tagdíj bevételből, a SZJA felajánlásból valamint a BAZ
Megyei Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága által nyújtott
támogatásból tevődik össze. Kiadásaink között a hazai
német kultúrcsoportok számára megrendezett országos
minősítő versenyen való részvétel tagdíj- és szállítási
költsége, bank költség, posta és nyomtatvány költség szerepel. Egyesületünk a 2010. évet is vízkereszt után minden vasárnap kóruspróbával indította új magyar és német
kórusművek/dalok tanulásával, a régiek ismétlésével.
Fellépéseink az alábbiak szerint alakultak:
2010. január 12-én a templomkertben a Don-kanyarban
történt katasztrófa áldozatairól tartott megemlékezésen a
már ismert katonadalokat énekelte el a kórus. 2010. február 24-én került megrendezésre a sárospataki Művelődés
Háza és Könyvtára szervezésében a kistérségi nyugdíjas
klubok találkozója, erre az alkalomra felkérést kapott a
kórus, melynek szívesen tettünk eleget. Az előző évhez
hasonlóan a kórus felvállalta a húsvéti ünnepekre való
készülődés során az egyházi szertartások közül a virágvasárnapi és a nagypénteki passió éneklését, melyre most is
készültünk és adtuk elő. Májusban megünnepeltük a hősök napját, ahol az alkalomhoz illő énekkel tisztelegtünk a
hősök emléke előtt. 2010. június 6-án részt vettünk a Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos
Tanácsa, a hazai német kultúrcsoportok számára megrendezett országos fesztiválon, ahol beneveztünk a többszólamú kotta után éneklő kórus kategóriában meghirdetett minősítő versenyre is. Itt a kórus országos ezüst fokozatot nyert. Erre a programra a BAZ Megyei Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága által a megyében élő kisebbségek programjainak támogatására meghirdetett pályázaton
100.000 Ft-ot nyertünk. A Csepelen megtartott verseny
után hazafelé jövet betértünk a Gödöllői Királyi Kastélyba, ami Magyarország legnagyobb beépített alapterületű
barokk kastély együttese. Ez a kitérő egy nagyon szép és
maradandó élmény volt a kórustagok számára. 2010. augusztus 7-ére meghívást kaptunk Komlóska Község polgármesterétől Komlóska Napja rendezvényre, ahol a
kulturális műsorban szerepeltünk. A Hercegkút értékeinek bemutatása rendezvénysorozat első napján 2010.
augusztus 13. részt vettünk a Feltámadás Kápolna felszentelésén ahol a miseénekek éneklésével a kántor urat
segítettük.

Augusztus 14-én, a kulturális programon szerepléssel
vettünk részt, továbbá a rendezvény technikai lebonyolításában az előző évekhez hasonlóan. Augusztus 15-én
vasárnap, az ünnepi szentmisét követően a templomkertben léptünk fel az iskolaépület és a templomtorony felújításának ünnepélyes megáldásán. Szeptember 4-én
részt vettünk a Rátkán megrendezett XVII. Nemzetközi
Nemzetiségi Fesztiválon, mivel a két községnek több
évre visszanyúló baráti kapcsolata van.
A Német Kisebbségi Önkormányzatunk elnöke felkérésére szeptember 11-én felléptünk a Diósgyőri Várban,
ahol megrendezésre került a III. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál.
November 28-án került sor az elődeink szülőföldjéről
származó emlékkő ünnepélyes megáldására, ahol az alkalomhoz illő énekekkel vettünk részt. Az évet a szokásos
karácsony éjféli mise előtti fellépéssel befejeztük be.
Ebben az évben is megköszönöm az Önkormányzatnak,
hogy lehetőséget biztosít a művelődési házban vasárnap
esténként megtartandó próbák helyszínéért. Megköszönöm a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy augusztus 31-ig fedezetett nyújtott tanár úr megbízási díjára. Külön köszönöm az Önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosít az elnyert TÁMOP pályázat keretében
2010. szeptemberétől elszámolható kiadásokért. Megköszönöm továbbá azoknak a személyeknek a támogatását
is, akik a személyi jövedelemadó 1 %-át ajánlották fel az
Egyesületnek. Összegezve elmondhatom, hogy 2010.
évben az elmúlt évekhez hasonlóan, töretlen lelkesedéssel tettük a dolgunkat, amit a későbbiekben is meg kell
őrizni. Örömmel vesszük továbbra is az önkormányzatok bármilyen kulturális rendezvényhez kapcsolódó felkérését, minden helyi rendezvényen szívesen segítünk, a
nem helyi rendezvényen pedig méltóan képviseljük községünket. A jövőben is célunk a sváb hagyományok felkutatása, ápolása és megőrzése.
Valamennyien tudjuk milyen nagyszabású felújítás folyik
a Művelődés házban, ezért úgy gondoltuk, hogy az Egyesület tagjai felajánlják segítségüket a munkálatok befejezését követően a Ház nagytakarítási munkálataiban.
Köszönöm.
Nádasi Bálintné az Egyesület elnöke”
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése beruházásról tájékoztatás
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete az
OTP Bank Nyrt –től Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében „Integrált Közösségi Szolgáltató tér
kialakítása Hercegkúton” beruházás célra megítélt pályázati támogatáshoz szükséges önrész biztosítására
7.059.570,- Ft éven túli hitelfelvételről döntött minősített
többséggel a 68/2010. (XII.01.) számú határozatával.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/
§ (2) bekezdése alapján a tervezett kötelezettségvállalással
kapcsolatosan az önkormányzat a Konto és Kontroll
Kft-t (3933 Olaszliszka, Kossuth u. 2/2.) bízta meg a
szakmai vélemény kibocsátására.
A képviselő-testület a Konto és Kontroll Kft-t képviseletében nyilatkozó Pongráczné Szerencsi Judit költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló szakmai véleményét megismerte és azt elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
körjegyzőt a hitelszerződés aláírására.
E napirendi pont keretében az IKSZT beruházás kivitelezési munkálatairól, valamint az eszközbeszerzés ütemezéséről tájékoztatta a polgármester és a körjegyző a képviselő-testületet.

2) Az állattartó ugyancsak köteles bejelenteni, ha az eb
elhullott, elveszett, tartási helye 3 hónapnál hosszabb
időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került.
2. § (1) Családi házas ingatlanon legfeljebb három eb
tartható és ezek szaporulata 3 hónapos korig.
3. § Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani.
Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható,
hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a
közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
4. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb
közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek területére ebet bevinni pórázon vezetve is tilos.
(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
közterületet ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.
5. § (1) Tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani:
a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény
területére,
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
c.) óvodába, iskolába,
d.) játszótérre, kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez hozzájárul. (terápiás kutya, kutyabemutató, oktatási
cél stb.) Vakvezető és más segítő kutya, korlátozás nélkül
bevihető az a-d pontokban felsorolt intézményekbe.
6. § (1) Az állattartó köteles ebét, az állatvédelmi, állat- és
közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az
állattartó felelőségét szabályozó jogszabályok keretei
között úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne
zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán
a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő
módon el kell helyezni.

Eb-tartásról szóló rendelet elfogadása
A napirend tárgyalása lakossági igény alapján történt.
Írásban kereste meg több Hercegkúton élő a körjegyzőt,
hogy kezdeményezze eb-tartásra vonatkozó rendelet
megalkotását.
A képviselő-testület egyetértett a szabályozás szükségességével és az alábbi rendeletet alkotta:
Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
Az eb-tartás szabályairól
1. § (1) Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából
köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15 napon
belül bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző, a bejelentést követően erről értesíti az állategészségügyi hatóságot.

7. § E rendelet hatálybalépésekor a rendeletben foglalt,
egyedszámra vonatkozó korlátozáson felül tartott ebek a
természetes kihalásukig a rendeletben meghatározott
egyéb feltételek mellett tarthatók, de számuk nem növelhető.
Egyebek
Rák József polgármester tájékoztatást adott a képviselőtestületnek az előző ülés óta történt eseményekről, intézkedésekről. Egyebek között felolvasta Reinhold Gall
(Obersulm) levelét, melyben a képviselő úr összegezte
az elmúlt év legfontosabb eseményeit, közte a Hercegkúttal fennálló partnerkapcsolatot erősítő közös rendezvényeket, eseményeket.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

Átmeneti rendelkezések

9
Hercegkúton 2011. április 16-tól

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) kezdi meg működését,
melynek szolgáltatásai körébe tartoznak az alábbiak
- ifjúsági közösségi programok szervezése
- ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a
folyamatok nyomon követése
- ifjúsági információs pont működtetése
- fiatalok közösségi szerveződésének és
részvételének támogatása,
- közművelődési programok szervezése;
- 0-5 éves korú gyermekek számára szabadidős programok szervezése
- egészségfejlesztési programok szervezése
- közösségi internet hozzáférés biztosítása (Teleház)
Fenti feladatok ellátására Hercegkút Község
Önkormányzatának 1 fő fiatal munkavállaló
alkalmazására van lehetősége

Közművelődési munkatárs
munkakörben. .

Pályázati feltételek
- szakirányú főiskolai végzettség
- Munkaügyi Központban regisztrált álláskereső státusz
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Német nyelv ismerete
- B kategóriás gépjármű vezetői engedély
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- A településen élő közösségek, civil szervezetek hagyományainak, tevékenységének ismerete
Elvárt kompetenciák:
- Jó kommunikációs- és szervezőkészség

A munkakörbe tartozó feladatok
- IKSZT szolgáltatások nyújtása (előbbiekben részletezve)
- A település kulturális örökségének megőrzése, ápolása
- Rendezvények szervezése, civil szervezetekkel való
kapcsolattartás, a helyi közművelődés fellendítése,
igényteremtés új programok meghonosítására
- Közreműködés a település kommunikációs munkájában
- Testvér-települési kapcsolatokkal összefüggő teendőkben közreműködés
- Közreműködés a „Hercegkúti Hírek” szerkesztői
feladatainak ellátásában
- Közreműködés a „Hercegkút” honlap adattartalommal való feltöltésében
A jogviszony időtartama:
Határozott idejű jogviszony, Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó munkavállaló
Foglalkoztatás jellege:
6 órás részmunkaidő
Pályázathoz csatoltandó:
Részletes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata, munkakör ellátására vonatkozó elképzelések (max. 2 oldal)
A munkakör legkorábban 2011. április 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje:
2011. március 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31.
A pályázatok benyújtásának helye: Hercegkút Község Önkormányzat polgármestere címére (Hercegkút
Petőfi u. 110.) történő megküldésével vagy személyes
benyújtásával.

Ve s z é l ye z t e t é s k u t y á va l
(Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet)

„3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy a játszótérre beenged, illetőleg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését
okozza, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
Felhívom az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy a kutyákat ne hagyják az utcán kóborolni,
mert ezzel a fenti szabálysértést követik el!
Az utcán kóborló ebek a településen élők (különösen a kiskorúak, kismamák és idősek)
biztonságérzetét csökkentik és a köznyugalmat veszélyeztetik!
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Adalékok a hercegkúti iskola történetéhez
A Zempléni levéltárban felkutattam a hercegkúti iskola
történetéről szóló iratokat, melyek rengeteg gazdasági adatot tartalmaznak (a tanítók bérezésétől kezdve a fűtési költségekig), ezek alapján készítettem a következő összefoglalást, külön részben tárgyalva a gazdasági iskola ügyét.
Az első itt töltött évszázadból kevés dokumentum maradt
fönn.
Trauczonfalva létrejöttét követően rövidesen a földesurak
római katolikus iskolát hoztak létre a lakosság hozzájárulásával.
Az első írásos feljegyzés az „Adalékok Zemplén- vármegye történetéhez” című folyóiratban található, mely
szerint1777-ben „20 tanuló van Trauczonfalván a
katholikus iskolában. A tanító minden tanuló után 1 dénárt
kap hetente, még évi 80 Ft és 10 mérő gabona kellene.”
Ezen összeírások mutatják, hogy bár az oktatás nem volt
ingyenes, mégis ahol tanító volt, kisebb-nagyobb számban
jártak a gyerekek iskolába.
Az 1777. évi Ratio Educationis a műveltség minimumát
jelentő írás, olvasás, számolás alapismereteinek elsajátítását
mindenki számára biztosítani próbálta. Mária Terézia az
alapfokú oktatás megerősítésére helyezte a hangsúlyt, ezért
kötelezővé tette a 6-12 éves gyermekek tanítását, de e rendelkezésnek a végrehajtásához Magyarországon a kellő számú tanerő éppúgy hiányzott, mint az iskolák és a tantermek, így ezt az elvet a gyakorlatban nem is lehetett megvalósítani.
1789-ben II. József bírságpénzt vezetett be és bírói hatalom
alkalmazását a mulasztók szülei ellen. Ezt rövidesen eltörölték, majd elrendelték, hogy a szülőket figyelmeztetni kell: ha
gazdaságuk kára nélkül tehetik, küldjék iskolába gyerekeiket.
Az abszolutizmus idején Thun Leó közoktatásügyi miniszter az alapfokú népoktatást az egyházak kezében hagyta. A rendszer a műveltség elsajátítására keveset költött. A
tanítók saját lakásukon fogadták tanítványaikat a rendkívül
alacsony juttatások ellenére.
Az 1806.évi II.Ratio már az iskolamulasztók szüleivel szemben botbüntetés alkalmazását rendelte el. 1845 után ismét a
bírságpénz alkalmazása lépett életbe. A tanév késő ősztől
tavaszig tartott, míg a családok nélkülözni tudták gyermekeik segítségét a gazdaságokban. A magyar nyelv hivatalossá
tétele után is folyhatott a nemzetiségi nyelven történő oktatás a községben.
Hazánkban az 1850-es években a népiskolák nagyrészt osztatlan, egyosztályúak voltak; a tanköteles korú gyerekek alig
több, mint fele járt (s nem rendszeresen) iskolába.
Eötvös József javaslata, a dualizmus népiskolai törvénytervezete 12 éves korig rendszeres oktatást, további 3 évre
pedig heti 2-5 órás „ismétlő iskolai” foglalkozást írt elő.
Az alapvető eszközök, felszerelések hiányában nehézkesen
lehetett a rendelkezést betartani. Az előírt tantárgyak közül
csak az írás, olvasás, számolás oktatása történt valójában.
Az első ismert tanító Trautzonfalván: Gintner György ez
időben látta el a kántortanítói feladatokat, melyért cserébe
536 öl harmadosztályú szántóföldet használhatott.

Egy 1865-ös összeírásból kiderül, hogy a faluban 130 tanköteles korú járt iskolába.
Az 1869-es népszámlálási adatok szerint Trauczonfalva 785
fős lakosságából 188 férfi, 130 nő, összesen 318 fő tudott
írni, olvasni. 1880-ra ez a szám 366 főre emelkedett.
A hercegkúti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai
fellelhetők a Zempléni Levéltárban 1899-től kezdődően.
Ebben az évben 130 tanuló volt 5 osztályra elosztva.
Az 1905.december 27-i közgyűlés jegyzőkönyvéből kiderül,
hogy a az iskola felekezeti jellegű ugyan, de nemcsak római
katolikus, hanem más vallású tanulók is járnak. 7 tanuló
nem római katolikus, hanem a településen élő más felekezetű, akiktől egyházi adó nem szedhető, ezért a közgyűlés úgy
határozott, hogy a község pénztárából kell fedezni a két
tanító díjazását.
1909-ben a község hozzájárult évi 13 koronával a római
katolikus iskola kéményseprési díjának fizetéséhez is, hogy
az egyház ne a lakosságot terhelje iskolai pótadó kivetésével.
Szintén ebben az időben merült fel a képviselőtestület ülésén, hogy a 3% óvodai adó felhasználásánál esetleges államsegéllyel óvoda és a hozzá megfelelő óvónői lakások számára a község adjon telket. Az előterjesztés elvetették, mivel
úgy találták, hogy a falu közössége ezt az intézménytípust
nem igényli, továbbá egy óvoda felállításához nem rendelkezik megfelelő telekkel és venni sem tud.
Az anyakönyvi naplókból megtudjuk, hogy 6 évfolyam
működött, nagy létszámú osztályokkal, az 1906/1907-es
tanévben például a 900-as lakosságszámból 153 fővel,
melyből 52 első osztályos! A tanulók anyanyelve sváb volt,
az anyakönyvekben a magyar nyelv, mint „egyéb nyelvtudás” szerepelt; a két nyelv 1929-től „cserél szerepet”. A
tanulók között csak néhány volt magyar, aki nem hercegkúti
lakos. A tanított tárgyak: hit és erkölcstan, anyanyelv, menynyiségtan, történettani tárgyak (történelem, földrajz), természettani tárgyak ( természetrajz, természettan) és művészeti
tárgyak (ének, rajz, testgyakorlás) voltak. Az előmenetel
értékelésére Karácsonykor, Húsvétkor és év végén került
sor. Még az I. világháború idején az 1916/17-es tanévben
is 145 fő volt az iskola tanulóinak száma, akik Krenko Teréz és Braun Ágoston kezei alatt okosodhattak. A Tanácsköztársaság idején elkezdődött ugyan az iskolák államosítása, de Hercegkúton a római katolikus egyház tulajdonában
maradt továbbra is.
A két világháború közötti időszakban az iskola igazgatója és
az iskolaszék elnöke Sztrisovszky Mihály volt (1940-ig), aki
próbálta csírájában elfojtani a német hagyományokat és a
sváb-törekvéseket. A három (I.-II.; III.-IV.; V.-VI.) osztályban Braun Ágoston, Gyulai Miklós és Bartók Anna tanított.
Az 1925/26-os tanévben 170(!) tanuló volt az elemi, a továbbképző és az ismétlő osztályokban.1941-ben az iskola
ekkor nem egyhuzamos, vagyis elsőtől a hatodik osztályig
délelőtt és délután is folyt tanítás. A 157 fős létszámból
ekkor 63 I.-II., 46 III.-IV., 48 fő pedig V.-VI. osztályos,
valamennyi római katolikus vallású. Majd 1942-ben térnek
át az „egyhuzamos” oktatásra.
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Az 1920-as években a nagy tanulói létszám szükségessé
tette az iskolabővítést. 1928-ban épült a mai iskola
Sztrisovszky Mihály felügyeletével. Három tantermet és
tanítói lakást alakítottak ki a község által ajándékozott templom melletti - területen, állami és uradalmi segélyek
felhasználását igénybe véve. A kerítés megépítésére már
nem voltak anyagi források, ezért csak 1939-ben sikerült az
iskola köré kő- és vaskerítést állítani.
Klebersberg Kunó minisztersége idején sor került az alapfokú oktatási kötelezettség megszigorítására. Az 1930-as
években Magyarországon a 6 éven felüli lakosság számottevő része, kb.3/4-ed millió ember még analfabéta volt. E
tömegjelenség ellenére Hercegkúton általában 4-6 elemit
mindenki végzett.
Zemplén vármegye szociográfiájában megemlítik, hogy
1940-ben közoktatásügyét 1 római katolikus népiskola és 1
gazdasági továbbképző látja el, nagy létszámú osztályokkal.
Az iskola anyagi helyzete sem volt „rózsás” a gazdasági
válság idején. Az 1940. nyarán készült számadás szerint az
iskolai alapvagyon ugyan 38 Pengő 20 fillér bevételből és 30
Pengő 20 fillér kiadásból állt, de az egyház mégis azt kérte,
hogy a 3 tanító után felmerülő 489 Pengő 60 fillér tanítói
nyugdíjjárulékot a falu költségvetése állja. A felvett kölcsönök törlesztése nagy gondot jelentett, az egyéb kiadásokra
rendszeresen segélyeket kellett igényelni minden lehetséges
fórumon. Próbálták a problémát orvosolni azzal is, hogy
az egyházi óvoda helyiségeit felajánlották az állami számára,
azonban a csere nem valósulhatott meg; az átalakítások
újabb anyagi terhet jelentettek volna.
Zemplén vármegye tanfelügyelőjének irataiban fellelhetőek a javadalmi és statisztikai adatok. Eszerint az
1942/43-as tanévben 3, összesen 185 nm-es tanterem
volt, 3 tanítói lakás; az iskola tulajdonosa a római katolikus egyház. Az épületet fával fűtötték, a fűtőanyagról az
egyházközség köteles gondoskodni. A felszerelés és a
bútorzat ép és hiánytalan volt.
A 3 államsegélyes római katolikus vallású tanítói állásból
2 „rendes tanító„, 1 „rendes tanítónői„. Egy napibéres
szolgát alkalmaztak, aki a saját házában lakott. Az I.II.osztályban 49, a III.-IV.-ben 53, az V.-VII.-ben 65 fő
tanult, a tanulók táplálkozása, ruházata, tan- és írószerekkel ellátottsága 100%-ban jó. A 167 főből 165 római, 1
görög és 1 református vallású, valamennyi magyar anyanyelvű.

A gazdasági irányú továbbképzőben 22 fiú, 24 lány,
azaz 46 fő tanult 3 évfolyamon
Braun Ágostont 1899-től foglalkoztatták, tanítói oklevelét 1901-ben szerezte, továbbá ellátta a kántori teendőket
is. A javadalmi iratok felsorolják, hogy 538 négyszögöl
földet, 2,25 q búzát, uennyi rozst, 24 köbméter fát, 2 db
legeltetési jogot és 1 szekér szénát kapott munkájáért.
Bartók Anna 1915-ben szerezte oklevelét, következő
évtől dolgozott Hercegkúton, melyért 1,25q búzát,
uennyi rozst és 2,5 öl fát adtak neki.
Gyulai Miklós 1920-tól látta el a tanítói feladatokat, javadalmát készpénzben kapta.
A II. világháború idején már Kovács Pál plébános állt
az iskola élén. A statisztikák szerint 1945/46-ban sürgősen pótolandó hiányosságok voltak: táblák, számológépek, fizikai felszerelések, mértékek és szemléltető képek.
A községi iskolai alapvagyon 1198 négyszögöl szántó,
értéke 20.000 Pengő, évi jövedelme 4400 P. A jövedelem
a római katolikus népiskola kiadásainak fedezésére szolgált. Az egyhuzamos rendszerben 3 tanító oktatott: 1
rendes tanító, 1 rendes tanítónő és 1 beosztott tanítónő.
Gyulai Miklós a 60 fős I.-II., Bartók Anna a 42 III.-IV.,
dr. Szilassy Józsefné sz. Horváth Margit a 76 fős V.-VIII.
osztályt tanította. Ipari, gazdasági gyakorlatra összesen 6
fő (2 fiú és 4 lány) 8.osztályt végzett tanköteles járt.
Ebben az időszakban, érthető okokból nagyon sok volt a
mulasztás, 1945-ben kb. a tanulók 20 %-a nem járt már
rendszeresen iskolába. 70%-uk táplálkozása jó, 30%-é
gyenge; ruházata 50-50%-ban gyenge illetve rossz; tan- és
írószerekkel való ellátottsága 80%-ban gyenge volt.
1946-ban megjelent a kötelező, ingyenes 8 osztályos általános iskolák megteremtéséről szóló rendelet, mely felemelte a gyermekek kötelező iskolai oktatásának korhatárát, az alsó fokú népoktatás színvonalát. A rendszer az
iskolai oktatás gátjaként tekintett az egyházra; ellene tett
lépésként bevezették az egységes állami tankönyvek kiadását és kötelező használatát. Elkezdődött az iskolák
államosítása, a szocialista szemléletű átalakítás. Azonban
az erőszakos reformok és változtatások ellenére a német
nyelv oktatását újra engedélyezte a vármegyei tanfelügyelő.
Az egyház átadta az iskola vagyonát, értékeit az állami
számára. Az elkészült leltárból kitűnik, hogy az iskola
ebben az időben elég leromlott állapotban volt, alapvető
hiányosságok voltak a felszerelésekben, eszközökben.
1971-ig az iskola 8 évfolyammal működött Hercegkúton, amikoris megszűnt a felső évfolyamok oktatása, az
iskolát körzetesítették. Azóta is négy évfolyamon, 14.osztályban zajlik a tanítás.
Szűcs Alexandra
( A következő számban a gazdasági iskola történetét olvashatják)
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Nyugdíjas Klub hírei
A mai, modern világunkban felgyorsult tempót élünk,
ahol megváltozott a család, azon belül a nagyszülők szerepe is.
Az idősebb generációnak- aki ahhoz szokott, hogy a „
maszek” világban együtt élt, együtt dolgozott a családezt a váltást meglehetősen nehéz megélni. Amíg régen az
idősek meghatározó szerepet töltöttek be a család életében- meghallgatták , adtak a szavukra, véleményükre –
manapság háttérbe kényszerültek. Támaszai ugyan a családnak, de egyre kevésbé szólhatnak bele a fiatalabb generáció életébe.
Erről a megváltozott szerepről tartott előadást Molnár
Mariann pszichológus január 17-én.
Hatékony, megerősítő beszélgetés volt ez, melynek tanulságaként azt szűrhetjük le, hogy a nagyszülők terelgethetnek, mint a jó pásztor a nyájat, de hagyni kell mindenkinek a saját életét megélnie. A nagyszülők nem vehetik a
felelősséget a nyakukba unokáik, gyerekeik életéért. Mint
ahogy a jó magyar közmondás tartja:
Mindenki a maga szerencséjének kovácsa.
*
Az idős kor számtalan buktatóval jár. Ez most akár szó
szerint is értendő. Hisz az idős ember – bár szeretne –
nem képes bizonyos feladatok, munkálatok elvégzésére.
De megkísérli és a baj nem is sokat várat magára. Elég
egy rossz mozdulat, egy rossz lépés és máris kész a baj!
Erről szólt Dudás Ágnes – Köteles dr. Úr feleségének –
előadása is.
Időskori traumákról, azok megelőzéséről hallottunk tanulságos előadást, megszívlelendő tanácsokat.
*
A hagyományőrzés fontos feladatunk, nem árt, ha már
gyermekkorban felelevenítjük, hogyan is éltek, milyen
szokásokat hagytak ránk őseink.
Ezt a célt szolgálta február 10-én történő összejövetelünk, amikor is iskolás gyerekek egy csoportja –tanítójuk
kíséretében – ellátogatott hozzánk és nyugdíjasainkkal
beszélgetve arról szereztek ismereteket, milyen is volt a
régi idők farsangja.
Érdeklődő, kíváncsi gyerekek találkoztak mesélni vágyó,
kedves, idős emberekkel.
Konstruktív találkozó, szívet melengető együttlét volt.
*
Hercegkút élni akaró település, tervekkel, előremutató koncepciókkal.
Mivel fontos, hogy községünk lakossága ne csak elszenvedője, hanem részese és alakítója is legyen a törekvéseknek,
elengedhetetlen, hogy ismerete legyen mindarról, ami a közösség életét alakítja.
Ezért volt vendégünk február 17-én Rák József polgármester
úr, hogy beszéljen községünk közeli- és távlati céljairól. Az
előttünk álló feladatokról.
Építő jellegű, baráti- közösségi beszélgetés volt, mely betöltötte célját: Kimondatott és megfogalmazódott: közös cél
érdekében, közösen kell cselekednünk!

Szép elismerésben részesült a nyugdíjasok
országos vers– és prózaíró pályázatán
Vinkler Józsefné.
Gratulálunk!

A Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért
Egyesület alakuló közgyűlésén készült fotó
(részletes cikk a 14. oldalon)
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Farsang az óvodában

2011. JANUÁR 1-TŐL VÁLTOZOTT A HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDEJE!
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
Makkoshotyka
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
KEDD
13.30 - 15.00
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
9.30 - 11.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Megalakult a Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Február 4-én tartotta alakuló közgyűlését a Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület.
A Gombos-hegyi és Kőporosi pincesorokon pincével rendelkező tulajdonosok széles köre döntött
úgy, hogy már alapító tagként részt vesz az Egyesület munkájában.
Az egybegyűlteknek Rák József polgármester vázolta fel a egyesület megalakulásáig vezető lépéseket
(elmúlt évi vis maior események, UNESCO megkeresése, pincék rekonstrukciójára rendelkezésre álló
források hiánya, végül három alkalommal történt
szűkebb tulajdonosi körrel egyeztetés, elképzelések
körvonalazása). Dr. Vágner Béla levezető elnök
javaslatára a jelenlévők döntöttek az Egyesület megalakításáról, jóváhagyták az Egyesület nevére tett
javaslatot, elfogadták az Alapszabályt, megválasztották az Egyesület elnökét, elnökségének tagjait és
Felügyelő Bizottságának tagjait. Az alapító tagok
döntöttek továbbá az éves tagdíj mértékéről.
Az Egyesületet elnöksége továbbra is várja mindazon pince - tulajdonosok jelentkezését, akik az
egyesülethez tagként csatlakozni szeretnének. Várjuk továbbá azon személyek, cégek, egyesületek jelentkezését, akik az egyesület munkáját pártoló tagként segíteni kívánják.

Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések:
- a Hercegkúti Gombos-hegyi és Kőporosi pincesorok tulajdonosi érdekeinek egyeztetése, képviselete.
- a Tokaj Történelmi Borvidék Világörökség részét
képező hercegkúti Gombos-hegyi és Kőporosi pincesorok tájképi, természeti környezetének megőrzése, az előírásoknak megfelelő környezet fenntartása
- a táj természeti, építészeti, kulturális és gasztronómiai értékeinek megőrzése, megóvása, a tönkrement területek rekonstrukciójában való segítségnyújtás
- hercegkúti borok és sváb gasztronómia, továbbá
kulturális hagyományok megismertetése, népszerűsítése, hírnevének öregbítése és propagálása
- bor fogyasztási kultúrájának emelése, a kulturált
borfogyasztás népszerűsítése és a magyar borturizmus elősegítése és fejlesztése
- Hercegkút település fejlődését szolgáló törekvések
felkarolása – ezen belül is különösen a szőlészetborászat, idegenforgalmi, turizmusfejlesztési
- helyi kulturális tevékenység támogatása
- az Egyesület tagjainak továbbképzése, szakmai
tanfolyamok, előadások, összejövetelek szervezése, környezet és természetvédelmi vonatkozású
szemlélet fejlesztése
(drse)

BELÉPÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírott
.............................................................................................
kijelentem,
hogy
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület célkitűzéseivel egyetértek és rendes / pártoló tagja kívánok lenni.
Vállalom, hogy a tagságból eredő kötelezettségeimet, a Közgyűlés által elfogadottak szerint teljesítem, az Alapszabály rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Tagdíj összege: 6.000,-Ft/év.
Név: ...................................................................................................................................................
Cim: ..................................................................................................................................................
Telefon.................................................................................................................................................
E-mail l..................................................................................................................................................
Kelt: ……………….év ………………hó…………nap
………………………………………………….
(belépő tag aláírása)
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RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS
A Sárospataki Rendőrkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy illetékességi területén megnőtt azon
bűncselekmények száma, melyek során a sértettek hiszékenységét, jóindulatát használják ki az ország más
területéről érkező elkövetők.
Általában ÉMÁSZ dolgozónak, vízvezeték szerelőnek, a nyugdíjfolyósító igazgatóság tagjának adják
ki magukat, majd miután a megtévesztett lakó beengedi őket a lakásba, a figyelmét elterelve eltulajdonítják
az értékeit. Sok esetben azt a trükköt alkalmazzák, hogy húszezer forintost váltatnak fel a tulajdonossal,
majd ezt követően ellopják a megtakarított pénzét.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy otthonukban idegeneket ne engedjenek be! Amennyiben azt
tapasztalják, hogy a lakásukba bármilyen trükkel ismeretlen személyek akarnak bejutni, azonnal telefonáljanak a rendőrségre.
Mindenkit arra kérünk, hogy a telefont ne akkor vegyék kézbe, amikor már a baj megtörtént! A rendőreink a lehető leghamarabb a helyszínre fognak érkezni, s ha az Önöket felkereső személyeket nem tisztességes szándék vezérelte, nem fogják megvárni a rendőri intézkedést.
Kérjük, hogy az ajtót ne nyissák ki idegen személyeknek akkor sem, ha valamilyen cégre hivatkoznak. Ilyen esetben is azonnal hívják a rendőrséget
.

vezetékes telefonról a
107-es segélyhívó számon
vagy az
513-030-as hívószámon;

mobiltelefonról a
112-es segélyhívó számon
vagy a 06-47-513-030-as hívószámon

Felhívás a pincetulajdonosoknak

Ezúton is felhívjuk a Világörökség részét képező Gombos-hegyi és
Kőporosi pincesorokon lévő pincék tulajdonosainak figyelmét, hogy a védett pincesorok egységes megjelenésének biztosítása érdekében tegyenek
eleget Hercegkút Község Önkormányzatának az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 5/2003. (I.31.) sz. rendelet 9/a §-ban szabályozott kötelezettségeiknek.
A pincesorok útjain bármilyen építési tevékenység végzése a
tulajdonos önkormányzat hozzájárulásához kötött!
(1) Pincék tulajdonosainak kötelezettsége:
A védett pincesori pincék fenntartása, rendeltetésük szerinti használata, azaz pincék épített oromfalának
karbantartása, rekonstrukciós felújítása. A pincék feletti „földkúp” kaszálása, talajerózió megállítása,
felszíni vizek más pincetulajdonost nem károsító elvezetése.
A pinceágak bővítési szándékának I. fokú kiemelt építésügyi hatósághoz és a helyi önkormányzathoz
történő bejelentése.
A pinceágak bővítésekor kitermelt kőpor elhelyezésének egyeztetése az önkormányzattal
(2) A területen nem megengedett:
Új pince építése a beépítetlen pincehelyeken kívüli területen
Pincesorok közötti fásítás, 30 cm-nél mélyebb gyökérzetű növények kiültetése
Védőkorlátok, reklámfelületek-táblák kihelyezése
A pincesorokon a rendezési tervben megjelölt helyeken felüli újabb parkolóhelyek, pihenőteraszok kialakítása (padok, asztalok kihelyezése, tűzrakó helyek létesítése, stb.)
(3) A helyi értékvédelem alá vont épületekre, pincesorokra vonatkozó anyag anyaghasználati és szerkezeti
megkötéseket a helyi építési szabályzat 20.§-a határozza meg.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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HERCEGKÚTI CIVIL SZERVEZETEK ADATAI
Hercegkútért Közalapítvány
A Hercegkútért Közalapítványt a B-A-Z Megyei Bíróság 8. Pk.1560/1999/2. számon vette nyilvántartásba
1999-ben.
Adószám: 18431393-1-05 Számlaszám: 11994105-05402098
Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök, tagjai: Rák Józsefné , 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.
Bankszámla száma: ERSTE Bank Rt Sárospatak 11994105-06102193-100000001
Adószáma: 18430385-1-05
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 Attila. 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 11én. Az egyesület közrendvédelmi tevékenységet folytató kiemelten közhasznú szervezet.
Az Egyesület elnöke: ifj. Rák József Hercegkút Petőfi u. 169.
Bankszámla száma: 11600006-0000000-22861085 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19331076-1-05
A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám

Hercegkúti Hírek

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
RENDŐRSÉG : 107 ,
SP-I RENDŐRKAPITÁNYSÁG: 513-030
MEZŐŐR :
06-30-553 3330
POLGÁRŐRSÉG:
06-30-475 7133
ÖNKORMÁNYZAT: 346-101
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