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A NAGYBÖJT „JELSZAVAI”
A nagyböjt első jelszava az önmegtagadás.
Mit is jelent ez a szó keresztény ember számára? Mit
kíván tőlünk, keresztény emberektől, ez a szó? Általában el lehet mondani, hogy a mai ember fülének
idegenül hangzik. Pedig az önmegtagadás nem
egyéb, mint a rossz hajlamaink elleni küzdelem. Erős
akarattal úrrá leszünk rossz hajlamaink felett, és
egész lényünket Isten szolgálatába állítjuk. Az önmegtagadás az erények első foka, első állomása. Az
ember ezzel tudja biztosítani a testi-lelki képességei
között az egyensúlyt és az összhangot.
Azért tagadjuk meg magunkat, hogy magasztosabb, harmonikusabb életet élhessünk. Lemondunk a
földi javak hajszolásáról, hogy annál biztosabban
megszerezhessük a szellemi és örökkévaló javakat.
Lemondunk önmagunkról, hogy birtokunkba vehessük az Istent. Meghalunk önmagunk számára, hogy
Istennek élhessünk. Megtagadjuk önmagunkat, hogy
Istennel egyesülhessünk.
Ez a lemondást kéri, követeli tőlünk Jézus
Krisztus is. /”Aki le nem mond arról, amilye csak van,
nem lehet az én tanítványom.”/ /Lk 14 33/ Az önszeretet a legfélelmetesebb ellenségünk. Erre figyelmeztet
bennünket Szent Pál apostol a Kolosszei levélben. /”Fojtsátok el tehát tagjaitokban azt, ami földies: az
erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat. a
bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más mint
bálványimádás.”/ /Kol 3, 5/ A Galata levélben pedig
azt kéri tőlünk az Apostol: /”Akik Krisztushoz tartoznak keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.”/
Ez kereszténységünknek életre szóló nagy feladata. A mostani időszaknak a szelleme, a böjtnek a
szelleme, nem csak az ételtől való megtartóztatást
kívánja meg tőlünk, hanem más önmegtagadásokat
is. Főként önmagunk féken tartását és az irgalmas
szeretet gyakorlását.

Ezért a nagyböjt második jelszava a jócselekedet! Isten már az ószövetségben megmondta az ő
választott népének, és ez mindannyiunkra vonatkozik: „Irgalmasságot kívánok és nem áldozatot. A szívnek
az áldozatát inkább, mint egészen elégő áldozatot.” Egy
bölcs ember mondta a következőt. Az önmegtagadás jócselekedetek nélkül olyan, mint a szántás vetés
nélkül. Mint az épület alap nélkül, mint a fa gyümölcs nélkül.
Végül a nagyböjt harmadik jelszava az imádság. Folytatva az előbbi gondolatokat, ugyanaz a
bölcs ember mondta a következőt. A nagyböjt
imádság nélkül olyan, mint a lámpa világosság nélkül. Olyan, mint az éjszaka, amelyben nem ragyognak az égbolton az égitestek, csak a riasztó sötétség
uralkodik benne. A nagyböjti imádságok és ájtatosságok mindig az értünk szenvedő Krisztusra irányítják figyelmünket. /Pl. a fájdalmas rózsafüzér, vagy a
keresztút végzése./ Jól illenek ide a piarista szerzetes költőnknek, Sík Sándornak „A néma Miatyánk”
c. versében leírt sorai: „De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég Urát egy siketnéma Miatyánkon át, ha szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik.”
A mi Istenhez szóló szavunk sohase legyen elrejtőzködő szó!
Polyák József esperes-plébános
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
Pénzügyi –Költségvetési Bizottság üléséről
Hercegkút Község Önkormányzat PénzügyiKöltségvetési Bizottsága 2011. március 16-án ülést
tartott a községházán.
A jelenlévőknek a bizottság elnöke Naár Ferenc elmondta, hogy a képviselő-testület februári ülésen
javaslatként elhangzott, hogy az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér kialakítása beruházás eszközbeszerzését tekintse át a bizottság.
Hercegkút Község Önkormányzata részére megítélt
támogatásból
•külső – belső felújításra nettó 23.082.800,-Ft
•kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre nettó 544.892,Ft
• IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére nettó 4.610.586 Ft kiadás
számolható el.
• IKSZT működtetésére elszámolható kiadások a
működtetés első évében 3.200.000,-Ft a működtetés
második évében 2.200.000,-Ft, harmadik évében
1.100.000,-Ft .
A fejlesztés keretében az 1985-ben épült Művelődési
Ház külső-belső felújítása történik jelenleg. (bejárati
ajtó cseréje, épület alsó szintjének akadálymentesítése, vizesblokkok felújítása, fűtés korszerűsítése) A
kapcsolódó földrészleten belül kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (padok, asztalok, hulladéktárolók elhelyezése) A munkálatok jó ütemben haladnak, a kivitelező által szerződésben vállalt befejezési határidő
2011. április 15.
Eszközök beszerzése szolgáltatások nyújtásához
(számítástechnikai eszközök, bútorok, elektronikai,
szórakozást szolgáló eszközök beszerzése az FVM
rendelet mellékletében meghatározott paraméterekkel
A körjegyző javaslata alapján a Mezőgazdasági és
Hivatal támogató határozata szerint tételesen áttekintették a bizottság tagjai, hogy milyen eszközök
beszerzése fog történni és azt is, hogy 2009. évben
mely cégektől kapott ezekre a pályázó önkormányzat
kedvezőbb árajánlatot

Elhangzott, hogy március második felében - a beruházás ütemtervéhez igazodóan - fel kell venni ezekkel az
ajánlattevőkkel a kapcsolatot. A körjegyző ismertette
az összeállított megrendeléseket, amelyekre visszaigazolás kér a cégektől az önkormányzat.
Hercegkút Község Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII.
29.) FVM rendelet alapján 2009. évben nyújtotta be a
pályázatot az IKSZT kialakítására. Az azóta eltelt közel
két év alatt a pályázatban megjelölt eszközök típusa, ára
is változhatott, emiatt az eszközbeszerzés újabb egyeztetést igényel a szállítókkal.
A bizottság javasolta, hogy az előterjesztés szerint történjen meg az eszközbeszerzés.
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Az IKSZT eszközbeszerzésének listája az MVH
határozat szerinti részletezésben:

Az IKSZT beruházás keretében beszerzendő új
eszközök a település lakossága, a helyben működő intézmények, civil szervezetek, vállalkozások számára szervezett programokhoz nyújtanak
majd segítséget.
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A beruházás befejezését követően megújult környezetben és kibővített szolgáltatásokkal várja majd a látogatókat az IKSZT.
A pályázat célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének
bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása
többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, meglévő épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén.
Az IKSZT beruházási művelet megvalósulását követően a rendelet szerint a következő szolgáltatások korlátozás- és térítésmentesen nyújtása kötelező:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése,
fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének
támogatása, ifjúsági információs pult működtetése;
c) közművelődési programok szervezése;
d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való
hozzájutásának elősegítése;
e) mozgókönyvtári ellátás biztosítása vagy –
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása
Az IKSZT pályázat keretében fentieken túlmenően
további szolgáltatások nyújtását kellett vállalni, mint pl.
közösségfejlesztési folyamatok generálása, helyszín
biztosítása civil szervezetek számára, 0-5 éves korú
gyermekek számára szabadidős programok szervezése,
- egészségfejlesztési programok megvalósítása.
Rák József polgármester tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a
Hercegkúti Hírek februári számában közétett felhívás alapján két
pályázat érkezett a
„Közművelődési munkatárs” álláshely betöltésére.
Munkáltatói
jogkörében eljárva a
pályázati feltételeknek
megfelelő, szakirányú
végzettséggel rendelkező Stumpf Erika hercegkúti lakos alkalmazásáról döntött.

Az IKSZT működtetése keretében alkalmazott közművelődési munkatárs munkakörbe tartozó feladatok
többek között az alábbiak lesznek:
IKSZT szolgáltatások nyújtása (az 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 humán közszolgáltatást nyújtó intézmény fejlesztését a település jellege, fejlettsége, további fejlődésének
igényei indokolják. Az épület jelenlegi műszaki állapotában és felszereltségével nem alkalmas korszerű szolgáltatások nyújtására. A számítógéppark elavult, előadások tartásához nincs projektor, flipchart tábla, az
ifjúság szabadidő eltöltéséhez hiányoznak a szórakoztató eszközök.
Szükséges továbbá, hogy a feladatokban aktívabban
vegyenek részt a helyi társadalom egyesületbe szervezet tagjai és a jelenleg nyújtott szolgáltatások mellett a
felnőttképzés különféle formáival, az ugyancsak az
igények szerinti szabadidő-szervezéssel, az élethelyzetekre (baba-mama klub, vállalkozói tanácsadás) figyelmes klubokkal , az érdeklődések szerint szervezett
szakkörök tevékenységével bővüljön a szolgáltatások
köre.
A fejlesztés célja, hogy helyi társadalom nélkülözhetetlen tereként működjön továbbra is az épület, megújítva a meglévő szolgáltatásokat. Bízunk abban, hogy
az együttműködés eredményeként a működtetési feladatokban aktívabban vehetnek, vesznek részt a helyi
társadalom egyesületbe szervezet tagjai.
A cél, hogy a szakszerű közösségfejlesztés segítse
megőrizni és fejleszteni az új generációk számára is az
elmúlt évtizedek során kialakított gazdag kulturális és
közösségi életet.

Stumpf Erika
közművelődési munkatárs

dr. Stumpf Enikő körjegyző
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KÖZMŰVELŐDÉSI KÉRDŐÍV
1.Fontosnak érzi Ön, hogy a településén legyenek kulturális rendezvények?

(a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen)
igen
nem
2.Milyen típusú rendezvény érdekelné Önt leginkább?
Kérjük, értékelje az alábbiakat abból a szempontból, hogy mennyire érdekelné Önt.
(1=nagyon érdekel 9=egyáltalán nem érdekel)
____ néptánc előadások
____ vetítettképes útibeszámolók (külföldi országok, városok megismerése)
____komolyzenei előadások
____gasztronómiai előadások( receptek, konyhai praktikák)
____kézimunkával ( hímzés, foltvarrás) kapcsolatos bemutatók
____szórakoztató, zenés műsorok
____egészségügyi mérések
____gyermekeknek szóló előadások
____kiállítások
3. Az elmúlt 1 évben a településén volt valamilyen rendezvényen?
(a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen)
igen
nem
4. Az elmúlt egy évben a környező településen, milyen rendezvényen volt?
nem voltam
igen,………………………………………………………..rendezvényen
5. Kérjük, néhány mondatban ossza meg ötleteit, javaslatait a jövőbeni rendezvényekkel kapcsolatban.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Kit látna szívesen a településén, melyik magyar előadó műsorára menne el feltétlenül?
…………………………………………………………………………………………………………..
Nem:
Nő
Férfi
Életkor: ……….
Lakóhely :……………………………………………….
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Általános iskola Középiskola
Technikum
Főiskola
A kérdőív kitöltésével segíti az IKSZT szolgáltatásainak megszervezését!
A kitöltött kérdőívet a Községháza előtti postaládába kérjük bedobni 2011. április 20-ig !

A közelgő húsvéti ünnepek alkalmából
minden kedves olvasónak
kegyelemben gazdag, áldott
húsvéti ünnepeket kíván a
Hercegkúti Hírek szerkesztősége!
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Nőnapi köszöntés 2011. március 8.
Szép hagyomány a településen, hogy az önkormányzat intézményeinek hölgy dolgozóit, aktívakat és
nyugdíjasokat egyaránt Nőnap alkalmából ünnepség
keretében köszönti Rák József polgármester úr:
„Szép március! Fagyot űző,
fázó lelket melengető,
borús napot kergető,
Nyolcadikán nőt köszöntő!
Megállunk egy pillanatra
gondot és bút hátrahagyva,
hogy titeket ünnepeljünk,
s nektek mindent megköszönjünk.”
Tisztelt Hölgyeim! Kedves lányok, asszonyok,
nagymamák!
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a
magam nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm
a mai ünnepség valamennyi résztvevőjét.
Március 8.-a több mint 100 éve ünnep az egész világon, ezen a napon ünnepeljük a nőket, a hölgyeket;
asszonyainkat, leányainkat. Akik nélkül nincs élet, és
számunkra férfiaknak a legtöbbet jelentenek.
A híres zeneszerző R. Wagner szerint „Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül
fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseinken át
szebbé alakítsák azokat.”
Ha kicsit visszatekintünk az emberiség történelmében és nézzük a Nők szerepét annak alakulásában,
láthatjuk, hogy sokan emberi nagyságukkal tűntek ki
saját korukban a környezetükből, életükkel példát
mutatva a későbbi nemzedékek számára.
A nők túlnyomó többsége, a sok millió egyszerű nő,
anya, nagymama, leány nem került azonban a história lapjaira, pedig valamennyien a maguk szintjén
hősök. Nap-nap után teszik a dolgukat, gondoskodnak a családról, részt vesznek a közösség életében, és
ezért még külön köszönetet nem is várnak. Pedig
megérdemlik, és ezen a mai napon, amikor a NŐKET ünnepeljük, jogosan elvárhatják, hogy kimondjuk: Köszönjük!!!
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Köszönjük, és jó lenne, ha ez a megbecsülés és szeretet nemcsak a mai napra korlátozódna, hanem az
egész esztendőre és annak minden napjára.
Közösségünk több mint 260 éves történelmében is
mindig meghatározó szerepe volt a lányoknak, aszszonyoknak. A háborús időkben a férfiak helyet is
dolgoztak, közben nevelték a családot és még a vagyont is gyarapították.
Mindeközben sem feledkeztek meg a vallásról – díszítették a templomot, rendben tartották a temetőt
és megtartották az ünnepeket.
Sajnos a történelem tragédiái a nőket sem kímélte,
1945. január 2.-án 47 fiatal nőt hurcoltak el községünkből kényszermunkára, akik közül néhányan még
ma is élnek, többen mint férfitársaik.
De nem volt később sem könnyebb az itt élő nők
helyzete, gondoljunk csak a Tsz alakulására és az otthoni sokszor embertelen munkavégzésre.
Mindezeket mégis túlélték, mert Luther szavaival „az
Isten a nőknek pompás és nagy erényeket oltott vérükbe”.
Örvendetes tény, hogy az utóbbi évtizedben községünk közéletében is egyre nagyobb szerepet vállalnak
a hölgyek, gyarapodott a női vezetők száma, és ez így
van jól. Be kell látnunk, hogy egy-egy probléma feladat megoldását a női vezetők, munkatársak más
szemszögből, sokszor óvatosabban közelítenek meg.
Így egy-egy fontos, és hosszútávra szóló döntés
meghozatalánál célszerű figyelembe venni ezeket a
véleményeket is.
Az országos gondok – elöregedés, kevés gyermek
születik, stb. – nálunk jelen vannak, és nem mindegy,
hogy közösségünk milyen irányba megy tovább.
Ezért azt javaslom, hogy fogjunk össze, beszéljük
meg a dolgokat, és utána hozzunk jó döntéseket,
majd azokat következetesen hajtsunk végre közös
céljaink megvalósítása érdekében.
Ezen a jeles ünnepen férfitársaim és a magam nevében kívánok kedves mindnyájatoknak elsősorban jó
egészséget, sok türelmet és kitartást, a munkában
sikereket, a nyugdíjasoknak tartalmas hosszú éveket
és a családban sok boldogságot, örömöket.

Befejezésül folytatom a bevezető vers gondolatait:
„Bölcsőtől a koporsóig
ti kísértek véges-végig,
Féltő gonddal körülvesztek,
szeretettel dédelgettek.
Ha bánat ér, vigasztaltok,
s örömömben is osztoztok.
Adni mindig készen vagytok,
türelemből ki nem fogytok.
Tőletek teljes az élet,
ti jelentitek a szépet.
Nem lehet ezt meghálálni,
s nehéz szavakat találni.
Ezért hát e szál virágot
Köszönetképp fogadjátok.
Isten éltessen mindenkit és fogadjátok szeretettel
ezt a mai megemlékezést!
Rák József polgármester

Rajzpályázatra felhívás

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos
Tűzoltósága Szent Flórián napja alkalmából óvodás korú gyermekek és általános iskolai alsó tagozatos gyermekek részére rajzpályázatot hirdet. A
pályázatra Tűzoltósággal, tűzzel kapcsolatos témájú rajzokat várunk.
A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságára kell eljuttatni (3980
Sátoraljaújhely, Pataki út 2.).

A pályázatok beérkezési határideje
2011. április 22.
A beérkezett rajzokat a Tűzoltóság laktanyájában
kiállítjuk és természetesen a legjobban sikerült rajzok készítőit díjazásban részesítjük. A helyezések
sorrendjét az állomány véleménye alapján fogjuk
meghatározni, a díjakat pedig a Szent Flórián napi
koszorúzási ünnepségünkön kívánjuk átadni, melyet 2011. május 4-én tartunk Sátoraljaújhelyen a
Római Katolikus Nagytemplom mögötti Flórián
szobornál.
Juhász Péter sk.
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Idén február 25-én tartottuk az iskolában a farsangi
ünnepségünket.
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó, évszázadok
óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon
gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi a karácsonyi
ünnepkör, és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a húsvétot megelőző 40 napos
böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.
A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló, eredetileg
pogány ünnepséget, a keresztény egyház is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a farsang
hazája Olaszország, Magyarországon a német
fasching szót vettünk át a karnevál helyett ezen időszak, és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság,
életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt
előtt. A gazdag lakomákkal a természetet kívánták
bőségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották régen az esküvőket is.
A farsangot minden évben jelmezes felvonulással a
Művelődési Házban ünnepeljük meg az iskolás gyerekekkel. Ezen az éven azonban a felújítási munkák
miatt az iskola tornatermében rendeztük meg a mulatságot, sajnos így a szülők nem tudtak részt venni
rajta. Ám ennek ellenére a jelmezek most is nagyon
színvonalasak, ötletesek voltak. A farsangot egy vidám táncház nyitotta meg, aztán pedig a gyerekek
vonultak fel változatos figurákat megjelenítve: volt
közöttük meseszereplő, indián, pókember, csontváz,
tündér. A sort a negyedikesek jelenete zárta, ők egy
királyi udvart mutattak be –királlyal, királynővel,
hercegnőkkel, udvari bolonddal, szakáccsal, jósnővel, hoppmesterrel. A felvonulást követték a játékos
vetélkedők: lufi fújás, székfoglaló, táncverseny. A
délutánt a gyerekek vidáman, jól szórakozva töltötték el, reméljük a következő évben már újra tágabb
keretek között a megszépült Művelődési Házban
tudunk majd farsangolni.
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TISZTELT SZÜLŐK!

Iskolai ünnepségen március 12-én emlékeztünk meg
az 1848–49-es szabadságharc és forradalom eseményeire. A gyerekek kokárdát tűzve, ünneplőbe
öltözve jöttek e napon iskolába. Negyedikes és harmadikos tanulók műsorral készültek az ünnepségre,
előadták a Nemzeti Dalt, a Csatadalt, felolvasták a
híres 12 pontot, majd közösen elénekeltük a forradalom ismert dalait. Az ünnepséget követően zászlót és kokárdát készítettünk, így tettük emlékezetessé a 163 évvel ezelőtti eseményt.

A hercegkúti
Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános
Iskola tavaszi programjai:

NYÍLT NAP
a leendő első osztályosoknak
és szüleiknek
2011. március 29-én (kedden)
8-11 óráig nyílt tanítási órák
11-12 óráig játékos ismerkedés a
gyerekekkel

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
a Művelődési Házban
2011. április 19-én (kedden)
15.30-tól 18 óráig

MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL
VÁRUNK!
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Adalékok a hercegkúti iskola történetéhez
Gazdasági iskola
’A gazdasági iskolák szervezési iratai’ és a képviselőtestületi jegyzőkönyvek alapján kitűnik, hogy a századfordulótól kezdve a trauczonfalvai képviselőtestület üléseinek kiemelt témájává vált a gazdasági iskola kérdése.
Már 1902 telén tárgyalta a közgyűlés a
Trauczonfalva községben szükséges gazdasági ismétlő
iskola ügyét. „A vármegyében a község lakossága
mint józanéletű szorgalmas nép ismertetik, kik a
mezőgazdaság, gyümölcstermesztés és szőlőművelés
terén szüleiktől nyert gondos kioktatás után ingatlanjaikat mint egy-egy kis mintagazdaságot kifogástalanul megművelik, kezelik és jövedelmeztetik is. A
szőlőművelésről az állami szőlő telepen szereztek
alapos kiképzést.” Határozatot hozott, hogy a lakosság ifjúit oktassák ezekre az ismeretekre; a képviselőtestület szerint azonban nem szükséges a gazdasági ismétlő iskola felállítása. Nincs állandó telek, mely
szükséges lenne, csak egy távoli szántó. Nem rendelkeznek alappal a kiadások fedezésére sem tárgyi,
sem személyi szinten.
1905-ben egy miniszteri körlevél elrendelte a gazdasági ismétlő iskola létesítését. 16 „nem” szavazattal egyhangúlag elutasította a képviselőtestület, azzal
a kitétellel, hogy ha a Kormány teljes állami segéllyel
hozzájárul, dologi és személyi kiadásokról gondoskodik, akkor nincs kifogásuk a létrehozás ellen.
A megvalósításhoz, majd a fenntartással kapcsolatos
terhek csökkentésére a község államsegélyre tart
igényt, melyet a közoktatási miniszternél kérvényben kell kérelmezni. 1909-ben Payer Ferenc plébános mint a képviselőtestület tagja- indítványozta,
hogy a körjegyző tegyen lépéseket a faiskola jó fajta
oltóvesszőkkel való megfelelő ellátásáról is.
Zemplén vármegye közigazgatási bizottsága, Széll
főispán nevében rendelkezett 1925.augusztus 19-én
kelt iratában a következőkről: „Hercegkúton az ismétlő tankötelesek száma az utolsó összeírás szerint
74, s ez emelkedni fog, ezért gazdasági ismétlő iskolává kell átszervezni az általános ismétlő iskolát. A
gyakorlóterület 600 négyszögölnél kisebb nem lehet,
a meglévő 303 négyszögöl nem elegendő.” A községi elöljáróság a gazdasági iskola szervezését újra meg
kell tárgyalja.

1925.szeptemberi jegyzőkönyv leírja, hogy a körjegyző kéri a képviselőtestületet az 1876.évi
XXVIII. törvénycikk értelmében alakítsa meg a gazdasági iskolai iskolaszéket. A képviselőtestület egyhangú határozattal kimondta, hogy a hercegkúti gazdasági ismétlő iskolaszék tagjait a mindenkori római
katolikus iskolaszék választja, tanítójává Gyulai Miklós római katolikus tanítót tették.
A
vallás
és
közoktatásügyi
miniszter
28692/2927.számú rendeletével a gazdasági irányú
továbbképző népiskola tanítói óradíjainak részbeni
fedezésére a községnek számadás kötelezettsége
mellett 139 Pengő államsegélyt utalványozott az
1926/27-es tanévre.
Az iskola tananyagbeosztása szerint az órarendbe 3
közismereti, 3 gazdasági és 1 hittanóra veendő föl.
A testület határozatot hozott, hogy a község biztosítja a tulajdonában álló 600 négyszögöl telket, bekeríti a községi faiskolát és átadja a tanítóknak. A
szükséges munkaeszközöket megveszi, a tanterem
fűtéséről, tisztításáról gondoskodik, a felmerülő kiadásokat fedezi. A községi pénztárból biztosítja az
óradíjat. A gazdasági ismétlő iskolában a fiúknak a
mezőgazdaság, gyümölcstermelés, szőlőművelés, a
lányoknak kézimunka és konyhakertészet tanítandó.
A munkálatoktól a tanító köteles gondoskodni. Tehát az ismétlő iskolai gyakorlóterület 600 négyszögöl, mely ideiglenes. A földreform útján 200 négyszögöl gyakorlóterület vételéről, vagy esetleges cseréjéről döntött a község. Ettől a gyakorlóterülettől
függetlenül volt a templom mellett egy 300 négyszögöles faiskola, melyet facsemete és virágnevelésre használtak.
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Érdekességként egy kis „adathalmaz” következik.
A gazdasági ismétlő iskola 1925/26-os tanévi költségvetését 100.000 Korona bevétellel és 14.665.000
Korona kiadással, azaz 14.565.000 Korona hiánnyal
jóváhagyta
a
község
képviselőtestületének
1925.szept.24-i határozata.
Kiadások:
- szerszámkamra: 4x2 m-es szilárd alapú épület a téli
időre elhelyezendő anyagok és növények számára -4
millió Korona
- melegágy: 4x1 m-es üvegezett ablakokkal (deszka,
léc, üvegtábla, trágya)
- eszközök: 5 ásó, 5 kapa, 4 gereblye, 6 zöldségkapa,
4 öntözőkanna, 2 targonca, 6 vesszőkosár, 1 db
30m hosszúságú mérőzsineg, 2 kg raffia, 400 db
karó
- konyhakerti magvak
- őszi szántás
- napszámosok
- kb. 400 m kerítés
- oktató díjazása
- egyéb előre nem látható kiadások.

Bartók Anna a konyhakertészet és virágtenyésztés
oktatása ügyében részesült dicséretben.
A tanfelügyelőség kérte az iskolaszéket a további
működés támogatására, mert „a gazdasági irányú
kultúra, a többtermelés felvirágoztatása a lakosság saját legközvetlenebb érdeke.”

A község költségvetése ingatag lábakon állt. Például
az 1939.november 6-i közgyűlési jegyzőkönyvből
megtudjuk, hogy Bartók Anna gazdasági iskolai tanítónő követelte az alispánnál az elmaradt kézimunkaBevételek: 100.000 Korona (utólag, működés után óradíjainak kiutalását. Megállapították, hogy 3 évre
visszamenőleg 448 Pengő 50 fillér illetné meg, de
derül ki).
A gazdasági tárgyak tanításával megbízott tanítók végül csak 110 Pengő 16 fillér kiutalásáról gondosdíjazása a vallás és közoktatásügyi miniszter rendele- kodtak a Községi Segélyezési Alapból.
te értelmében állapítandó meg, mely kimondja, hogy
heti egy óra után a tanító óradíja: ha gazdasági tan- 1939/40-es tanévben a gazdasági továbbképző iskofolyamot végzett - 40 aranykorona, ha nincs külön la számadását 394 Pengő 15 fillér bevétellel, 386
gazdasági képesítése - évi 30 aranykorona a díja. He- Pengő 67 fillér kiadással, 7 Pengő 48 fillér készpénzti 3 gazdasági szaktanítási óra van előírva, ezért a maradvánnyal, 50 Pengő cselekvő hátralékkal és 45
képesítéssel rendelkező tanító részére 3x40=120, a pengő szenvedő hátralékkal fogadták el.
képesítéssel nem rendelkező részére 3x30=90 Koro- A gazdasági ismétlő 1940-es költségvetése szerint
400 Pengő szükséglet állt szemben a 100 Pengős
na évi díj állapítható meg.
Egy osztálycsoportban 60 tanulónál több nem lehet. fedezettel, a 300 Pengős hiány pótlását Gyulai tanító
Ha külön fiú és lánycsoportot állítanak fel, akkor a községi költségvetéséből kérte. 1942-re 540 Penmindkét tanító részére 3-3 órának megfelelő óradíjat gős szükséglet, 80 pengős fedezet és 460 Pengő
fedezetlen hiány jelentkezett.
irányoznak elő.
A II.világháborút követő években gyökeres vál1925-ben a tanfelügyelő két elismerő iratot juttatott el a gazdasági iskola tanítói részére. A hivatali toztatásokon ment át az oktatási rendszer, kikerült
alkalmazott jelentéséből kiderül, hogy a gazdasági belőle a gazdasági iskolatípus.
gyakorló területet és az azon folytatott munkálatoGyűjtötte: Szűcs Alexandra
kat megtekintették. A tanító (Gyulai Miklós) a kis
területen mintaszerűen megkezdte a faiskola telepítését, s a gyermekeket a gyümölcs termesztésére és
egyéb kerti teendőkre sikerrel oktatja. Kívánja, hogy
a környék számára mintául szolgáljon és virágoztassa fel a község gazdasági kultúráját.
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Nyugdíjas Klub hírei
Az 1945. jan. 2-án kényszermunkára elhurcolt emberek tragédiája az egész hercegkúti közösség tragédiája.
Hogy soha ne felejtődjék el, fontos, hogy a felnövekvő generáció is ismereteket szerezzen róla. Ezt a
célt szolgálta február 24-én történő összejövetelünk,
ahol olyan túlélőket hallgattunk, akik szívesen meséltek erről az időszakról. Vendégeink voltak a helyi
kisiskolások, akik érdeklődve hallgatták az idős emberek visszaemlékezései.
Elgondolkodtató, de kellemes délelőtt részesei voltunk.
*
Az orvostudomány fejlődésének is köszönhetően az
emberek életének várható időtartama kitolódik.
De azért, hogy sokáig éljünk és minőségi életet éljünk, mi is sokat tehetünk. Ennek egyik Alappillére
az egészséges táplálkozás. Erről hallottunk színvonalas előadást és megszívlelendő tanácsokat március
1-én.
Előadónk Dudás Ágnes- dr. Köteles László felesége- volt.
*
A téli ünnepkör csodálatosan szép, de a hideg, rövid
téli napok után már vágyakozunk a tavaszi napsütés,
a langymeleg után.
A tél búcsúztatása – a farsang - már a tavaszvárást
jelenti mindenki számára. A helyi nyugdíjas klubtagok
március 7-én búcsúztatták a telet fánk sütéssel, vidám
hangulattal.
Kisiskolásaink is átjöttek, nézték, ahogy kelnek, sülnek a
fánkok. Kellemes időtöltés, jó hangulat jellemezte ezt a
délelőttöt.

A klubtagok munkáját kíváncsian
figyelték a gyermekek
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Pénzből sohasem elég – mondjuk jó párszor.
Tudták ezt jóval előttünk is….
Már Krisztus születése előtt is verték az érmét, azzal adtak, vettek, kereskedtek. Azóta hosszú utat
járt be a technika, pénzérmék sokasága jelent meg
országonként különböző formákban.
Erről hallgattunk tájékoztató előadást március 17én, melyen részt vettek a kisiskolások is.
Láttuk és kézbe foghattuk régi fizetőeszközeinket,
különböző országok régi és új pénzeit. Hasznos
ismeretszerző program részesei voltunk.
Programjainkat igyekszünk úgy összeállítani, hogy
mindenki megtalálja a kedvére valót. Ezután is várjuk régi és leendő új klubtagjainkat szeretettel:
A Klub dolgozói

Pénzkiállítás az idősek klubjában

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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Hoffmann Györgyné született Götz Franciska szépkorú köszöntése
„Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és

tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről.”
A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a szépkorúak
jubileumi köszöntéséről rendeletet alkotott. E
rendelet szerint a település illetékességi területén
bejelentett lakóhellyel rendelkező szépkorú személyt, aki személyes köszöntésre igényt tart és az
adatkezeléshez is hozzájárult, személyes köszöntésben részesül és ennek keretében történik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a kiállított okirat átadása.
Egy ilyen szép esemény történt községünkben
2011. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén, amikor Hoffmann Györgyné született
Götz Franciska hercegkúti lakost kereste fel a település polgármestere és a körjegyző.
Orbn Viktor miniszterelnök úr aláírásával ellátott
oklevelet és egy virágcsokrot nyújthattunk át az ünnepeltnek.

Franciska néni jó egészségben, szerető családja körében e szép nap estéjén tágabb családjával együtt,
számos unoka, dédunoka körében ünnepelte a kerek
évfordulót.
(drse)
A Hercegkúti

Hírek valamennyi olvasója
90. születésnapja
alkalmából sok boldogságot és
jó egészséget kíván!
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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

Az alábbi két egyesület SZJA 1 % gyűjtésére még nem jogosult:
A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Kiss Csaba

KÉRTJÜK TÁMOGASSÁK HERCEGKÚT CIVIL SZERVEZETEIT
AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport Megye III. osztály 2010/2011. évi
Labdarúgó bajnokságának sorsolása - tavaszi idény
Felkészülési mérkőzés: Március 27. Vasárnap 15.00 óra

Hercegkút – Szentes

12. forduló

április 03. Vasárnap 16.30 Ifi: 14.30

Hercegkút – Nagyrozvágy

13. forduló

április 10. Vasárnap 16.30 Ifi: 14.30

Fűzér – Hercegkút

14. forduló

április 17. Vasárnap 17.00 Ifi: 15.00

Hercegkút – Kovácsvágás

15. forduló

április 23. Szombat 17.00 Ifi: 15.00

Bodrogolaszi – Hercegkút

16. forduló

május 01. Vasárnap 17.00 Ifi: 15.00

Vajdácska – Hercegkút

17. forduló

május 07. Szombat 17.00 Ifi: 15.00

Ricse – Hercegkút

18. forduló

május 15. Vasárnap 17.00 Ifi: 15.00

Hercegkút – Hollóháza

19. forduló

május 22. Vasárnap 17.00 Ifi: 15.00

Makkoshotyka – Hercegkút

20. forduló

május 29. Vasárnap 17.00 Ifi: 15.00

Hercegkút – Pálháza

21. forduló

június 04. Szombat 17.00 Ifi: 15.00

Györgytarló – Hercegkút

22. forduló

Hercegkút szabadnapos, Olaszliszka visszalépése miatt.

Hercegkúti Hírek

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
RENDŐRSÉG : 107 ,
SP-I RENDŐRKAPITÁNYSÁG: 513-030
MEZŐŐR :
06-30-955 8494
POLGÁRŐRSÉG:
06-30-475 7133
ÖNKORMÁNYZAT: 346-101

Hercegkút község információs lapja

Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány
Felelős kiadó: Borsósné Fischinger Henrietta
Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő
Hercegkút, Petőfi u. 110.
Megjelenik: havonta
Nyilvántartási szám:
ISSN 2060-4483
Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

