
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 
   2012.  JANUÁR   HÓ,   13. ÉVFOLYAM   1. SZÁM   ÁRA: 180,- FT 

Egy új év köszöntött ránk és ez a számadás és a terv-
készítés időszaka. 
Az elmúlt évben minden nehéz külső körülmény elle-
nére igyekeztünk tenni településünk fejlődése, s az itt 
élők életkörülményeinek javítása érdekében.  Szigorú, 
következetes gazdálkodással sikerült megőriznünk az 
önkormányzat, az intézmények, ezáltal a falu műkö-
dőképességét. 
 
Az önkormányzat valamennyi tervezett feladatát ma-
radéktalanul végre tudta hajtani.  2011-ben számos, 
Hercegkút életében meghatározó esemény zajlott 
községünkben.  Úgy gondolom, eseménydús, moz-
galmas, és eredményes volt az elmúlt év. Ezek az 
eredmények hitelesítik az elvégzett munkát, és kell, 
hogy erőt adjanak számunkra az idei munkához. De 
sikereket csak a település lakóinak segítségével, közös 
erővel lehetett elérni, amit ezúton is köszönök! 
 
Az az összefogás, együttgondolkodás, amelyről Her-
cegkút közössége az elmúlt időszakban tanúbizonysá-
got tett, büszkeséggel kell, hogy eltöltsön bennünket 
és nagyon bízom benne, hogy ez évben sem lesz ez 
másként.  
 
Az értékelés mellett várakozással és reményekkel tel-
ve tekintünk az előttünk álló esztendőre, hiszen az 
idei évben is sok megoldandó feladat áll előttünk! 
 

Tisztelt Hercegkútiak, kedves barátaim! 

A Magyarország megújítását célzó intézkedések 
súlyát mindannyian érezzük, ugyanakkor bennün-
ket, hercegkútiakat, az elmúlt évek tanulságai és 
eredményei arra kell, hogy bíztassanak, hogy kitar-
tóan haladjunk tovább azon az úton, amelyiken kö-
zösen indultunk el.  
A jövő valószínűleg változásokat fog hozni közsé-
günkben is, melyhez igazodnunk kell, ugyanakkor 
lehetőségeinkhez mérten megpróbálni a legtöbbet 
kihozni az új helyzetből. 
Akik ismerik a hercegkútiakat, azok tudják, hogy 
Istenbe és a jövőbe vetett hitünk, tenni akarásunk 
példa nélküli, és példátlan községünkben az össze-
fogás, együttműködési készség. Úgy érzem, szeren-
csések vagyunk, mert a jó célért eddig még mindig 
sikerült összefognunk, és problémáinkat együtt ol-
dottuk meg. Remélem, ez az idei évben is így lesz. 
 
Széchenyi is így fogalmazott:  
„azokkal a kövekkel, amelyek utunkba gördülnek, 
kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”  
A lépcső építéséhez számítok minden hercegkúti és 
minden Hercegkútat szerető barátunk segítségére!  
És akkor közösen örülhetünk sikereinknek és él-
vezhetjük az eredményeket! 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek 
egészségben, sikerekben és eredményekben gazdag 
boldog új évet! 

 
Rák József  polgármester 
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Magyarországi Németek Pécs-Baranyai 
Nemzetiségi Köre felhívása 

 
Egyesületünk támogatást nyert egy Uniós projekthez, 
melyben lehetőség nyílik kutatásokat végezni elsősorban 
a német nemzetiségű polgári lakosság „malenkij ro-
bot”-ra hurcolásával kapcsolatban.  
 

A projektben való részvételre keresnénk olyan                
18-30 év közötti fiatalokat, akik a 2012. január és 2012. 
június közötti időszakban vállalni tudják, hogy részt 

vesznek a kutatási programban.  
 

A kutatási feladat elsősorban levéltári kutatást, forrás-
anyag feldolgozását jelenti, mindezt szakértő mentorok 
vezetésével. Másodsorban terepmunka, interjúkészítés 
„malenkij roboton” részt vett személyekkel, minimum 
négy túlélővel. 
 
Lehetséges egyetemi dolgozati témaként (min. 15 old.) is 
feldolgozni a kutatási anyagot, a német nemzetiségi szakos 
hallgatók körében. A legjobb dolgozatot írók közül 10 
fő kerül kiválasztásra, akik az uráli helyszíni megem-
lékezéseken és programon is részt vehetnek. 
 
Közvetlen jelentkezés is lehetséges az egyesület elérhető-
ségein. 
 

Jelentkezési lap és dokumentumok a 
www.nemetkor.hu letölthető          

dokumentumai között. 
  

Hercegkút fogadott ünnepén, január 2-án szentmise 
keretében emlékeztünk meg településünk történelmé-
nek legtragikusabb eseményéről, a málenkij robotra 
történt elhurcolásról.  
Az 1945. január 2-án Szovjetunióba, málenkij robotra 
elhurcolt  135 hercegkúti közül ma már csak hárman 
tudtak részt venni a szentmisén és azt követően az idő-
sek klubjában tartott megemlékezésen. 
67 év távlatából már egyre kevesebb túlélőnek adatik 
meg a lehetőség, hogy felelevenítse a szomorú emléke-
ket.  Emiatt is egyre fontosabb, hogy a rendszerváltás 
óta átadott és valamilyen formában megörökített infor-
mációkat még kiegészítsük és megörökítsük az utókor 
számára.  Az évforduló alkalmából közétesszük a Ma-
gyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 
felhívását, melyben lehetőség nyílik kutatásokat végezni 
elsősorban a német nemzetiségű polgári lakosság 
„malenkij robot”-ra hurcolásával kapcsolatban. 
Az érdeklődők figyelmében ajánljuk a hercegkúti 
könyvtárban kölcsönözhető 2011. évben megjelent  
„Málenkij Robot” című visszaemlékezés gyűjteményt, 
mely valamennyi generáció számára fontos információ-
kat tartalmaz Magyarország történelmének e kevésbé 
ismert időszakáról.                                     (drse) 

Málenkij robot– Az elhurcolás 67. évfordulója 
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2011. év végén tartott közgyűlésen a Freundschaft 
Vegyeskórus Egyesület közgyűlése döntést hozott arról, 
hogy felvállalja a nyugdíjas korú lakosság érdekképvise-
letét. Ezen időponttól  a Nyugdíjas Klub civil szervezeti 
keretek között működik. Bízunk a  pályázati lehetőségek-
ben is melyekkel a klub működéséhez szükséges kiadá-
sok előteremthetőek. A Nyugdíjas Klub vezetésével 
megbízott egyesületi alelnök, Naár Józsefné munkáját a 
kulturális programok megszervezésében Joósz Antal mű-
velődési ház vezető segíti.  
Idén első alkalommal január 19-én, községünk fogadott 
ünnepén, a  Fábián-Sebestyén napi szentmisét követően 
gyűltek össze a nyugdíjas korúak a szervezők invitálására, 
hogy egyeztessék az idei év programtervét. A jelenlévők 
egyetértettek abban, hogy időnként össze kell jönni  és 
kicsit megpihenni, szórakozni, amihez a klub épülete 
megfelelő helyszín. A nagyobb létszámú rendezvényeket 
pedig a művelődési házban kívánják megtartani. Ilyen 
nagyszabású programnak ígérkezik 2012. február 14-én 
délután 14.00 órai időpontra tervezett Farsang farka ün-
nepség, melyen lesz hagyományos fánksütés, közös 
éneklés harmónika kísérettel.  
A klub tagjait Rák József polgármester is arra bíztatta, 
hogy szervezzenek ezen korosztály érdeklődésének  
megfelelő programokat, amihez az önkormányzat  lehe-
tőségeihez képest igyekszik támogatást nyújtani. A kör-
jegyző az önkormányzat részéről összeállított program-
terv legfontosabb időpontjait ismertette, amihez hozzá 
lehet illeszteni a klub programjait is.  
Az elhangzott javaslatok (partnerkapcsolatok ápolása 
más települések klubjaival, bűnmegelőzési fórumok 
rendőrség képviselőinek részvételével, Sváb Tájházban 
helytörténeti programok szervezése, kirándulások) alap-
ján egyértelművé vált, hogy az idei évben is igen gazdag 
programot tud majd nyújtani a klub a tagjai részére. 
Igény esetén a nyugdíjas korúak számára a Teleházban 
Kattins rá nagyi tanfolyam, továbbá német nyelvtanfo-
lyam is lesz! 

(drse) 

2011. JANUÁR 1-TŐL  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 

Nyugdíjas Klub  hírei 
 

Csanádi Mária és Csanádi János az  
elhurcolás előtti évben készült fotón  
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Hercegkút közössége idén is megemlékezett a  Don-
kanyarban történt tragikus eseményekről, melynek her-
cegkúti  áldozatai is voltak. Január 12-én este a  szentmi-
sét követően a II. világháború hőseinek emlékműve 
előtt az ünnepség a Freundschaft Vegyeskórus Egyesü-
let  énekével vette kezdetét, majd Rák József polgármes-
ter idézte fel a 69. évvel ezelőtti eseményeket. 
 
"- ...az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogo-
sultságát a jövõ nemzetei sorában, - aki pedig őseit ta-
gadja meg, az elkótyavetyéli utódai tiszteletét.” 
 
Tisztelt Emlékező Közösség! 
 A doni áttörés 69. évfordulójáról megemlékezni jöttünk 
el ma este. 
A II. világháború, amelyet gyors lefolyásúnak reméltek, 
már az első néhány hónapban olyan óriási emberáldoza-
tot követelt a hadban álló felektől, amilyenekre az embe-
riség addigi történelme során még nem volt példa. Nincs 
olyan család Magyarországon, így Hercegkúton sem, 
amely ne veszített volna el egy apát, egy fiút, egy test-
vért, vagy egy barátot a magyar történelem nemzetet 
próbáló háborújában, ne gyászolná a harcokban elesett, 
ártatlanul kivégeztetett vagy áldozatul esett hozzátarto-
zóját.  
 
Az 1943. január 12-ei esemény a II. világháború legna-
gyobb magyar veszteséggel járó csatája volt. A keleti 
frontra vezényelt magyar alakulatoknak nem volt megfe-
lelő fegyverzetük. Megfelelő utánpótlás, felszerelés és 
élelem hiányában kilátástalan küzdelmet folytattak az 
óriási szovjet-orosz túlerővel szemben. Noha a katonák 
hősiesen harcoltak – a 2. magyar hadsereg eleve vereség-
re volt ítélve. 
A Don-kanyarban 69 évvel ezelőtt ezen a napon mínusz 
30- 40 fokot mutatott a hőmérő. 
 

A katonák bátran néztek szembe a négy-ötszörös túlerő-
ben lévő ellenséggel, a halállal,  és emberek maradtak a 
hideg orosz télben és az embertelenségben is. 
Az akkor szinte teljesen megsemmisült 2. magyar hadse-
reg katonái egyszerre voltak hősök és áldozatok, akiknek 
évtizedekig ugyan nem járt tisztelet, tragikus küzdelmüket 
mégsem sikerült elfeledtetni. 
Mire a hadjárat 1943 elején véget ért, csupán mintegy 85 
ezren kerültek haza. A hősi halottak és eltűntek pontos 
számát igazán sose fogjuk megtudni. A halottak és sebe-
sültek számát 55 ezerre, a hadifogságba esetteket 25 ezer-
re becsülik. Hercegkúti  hősi halottja 21 fő volt a doni 
áttörésnek. 
A vesztett háború utáni időszak torz szellemisége közel 
fél évszázadig nem tette lehetővé még a saját hősi halot-
taink és polgári áldozataink méltóképpeni elsiratását sem.  
 
Hercegkút közössége 1989 májusában állíthatott méltó 
emléket a II. világháború 53 hercegkúti áldozatának. Ez 
az emléktábla felsorolja bombatámadás 7 áldozatát, a 
málenkij robotból soha vissza nem térő 15 elhurcolt ne-
vét és a különböző harci cselekményekben hősi halált 
halt 31 katona nevét. 
 
Tisztelt Emlékező Közösség!  
Adósságot törleszteni vagyunk itt azzal az 53 hercegkúti-
val szemben, akik a magyar történelem vérzivatarában a 
hazájukért a legtöbbet, életüket adták. Nem feledkezhe-
tünk meg róluk, akiknek nevét történelemkönyvünk nem 
őrizte meg.  
Ezek a gyertyák segítenek elűzni azt a lopakodó sötétsé-
get, amelyet a feledés homálya borít ránk. A mécsesek 
világítva emlékeztetnek azokra, akik a hazáért meghozták 
a végső, a leghatalmasabb áldozatot.  
A ma élő generációk többsége számára szerencsére már 
messze került minden háborús borzalom élménye. 
De emlékeznünk nemcsak az utókor parancsa, hanem 
kötelességünk is a jövővel szemben.  

Doni áldozatokról megemlékezés 
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Hiszen az emlékezés az, ami bennünket, embereket meg-
különböztet, egyedivé tesz, és csupán az emlékek méltó 
megőrzése, töretlen ápolása lehet az, ami feloldozást hoz-
hat, békévé oldhatja az egykori konfliktusokat. 
Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke jelentő-
ségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberé-
nek, becsülje meg, hogy a közvetlen háborútól mentes 
korban és helyen élhet. Különösen fontos ez a gyermekek 
és fiatalok esetében, akiket az erőszak, az agresszió nap, 
mint nap megkörnyékez.  
A történelem megváltoztathatatlan, múlt nélkül pedig 
nincs jövő: meg kell tanítani az új évszázad nemzedékét is 
a múlt tiszteletére, az értékek megőrzésére. 
Hajtsuk meg fejünket és adózzunk tisztelettel az elesett 
hősök, az áldozatok, s valamennyi katonaként szolgáló 
emléke előtt. Különösen azok előtt, akik nem térhettek 
vissza övéikhez, távol hazájuktól, távol szeretett szülő fa-
lujuktól, családjuktól estek el és pihennek jeltelen sírok-
ban. 
Kérjük a jó Istent, adjon nekik örök nyugodalmat, legye-
nek példaképeink, mi pedig éljünk békességben! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.” 
Az ünnepi szónoklatot követően a polgármester és a  kör-
jegyző koszorút helyezett el az emlékműnél.  A megemlé-
kezést Polyák József esperes és  a hívek közös imádságá-
val zárult. 

Kedves Barátaim! 
 

 Remélem, nem bántok meg senkit ezzel a 

megszólítással, de azt a nagylelkű anyagi és 

erkölcsi támogatást, amit nekem és  családom-

nak nyújtottatok, csak önzetlen  barátoktól 

kap az ember. 

 Köszönök minden kedves szót, érdeklődő 

telefont és jó kívánságot, ezek adtak erőt a fel-

álláshoz az első lépések megtételéhez. 

 Köszönet a kétkezi munkátokért, mivel 

családomat segítettétek, amíg én  gyógyultam. 

 Kérem a jó Istent, százszorosan fizesse 

meg nagylelkűségeteket és adjon nektek egész-

séget, erőt az élethez, hiszen amíg megvan, 

nem is tudjuk, milyen  nagy kincs van a birto-

kunkban.  

 Így végezetül még annyit, köszönöm 

minden hercegkúti és környékbeli település  ma-

gánszemélyeinek és vállalkozóinak   segítségét 

és anyagi támogatását s nem utolsó sorban 

azoknak, akik megszervezték és lebonyolítot-

ták az adománygyűjtést. 

Varga Pál  

 

A Hercegkútért Közalapítvány bankszámláján több 

mint  100 magánszemélynek és vállalkozásnak kö-

szönhetően  825.000,-Ft adomány gyűlt össze a 

Varga család megsegítésére.  

Az adomány még karácsony előtt átutalásra került . 

Ezúton is jobbulást kívánunk ! 
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(6) A 60 l-es gyűjtőedényzetet a hétvégi házas üdülőterü-
leten, állandó lakcímmel nem rendelkező fogyasztók nem 
vehetik igénybe. 
 (7) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításá-
nak alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett válto-
zást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelente-
ni a település jegyzőjéhez.” 
2. § Az önkormányzati rendelet  4. § (4) bekezdése helyé-

be a következő rendelkezés lép:   

„(4) A kötelező közszolgáltatás keretében a gyűjtés, szál-
lítás és az ártalmatlanítás díjtételei rendszeresített, járatba 
illesztett gyűjtésű edényzet esetén, lerakótól mért távol-
ságtól függetlenül 2012. január 1-jétől 

60 l-es edény ürítési díja (295,- Ft + ÁFA / 1 ürítés; 
120 l-es edény ürítési díja (398 Ft + ÁFA / 1 ürítés; 
110 l-es edény ürítési díja (3980 Ft + ÁFA / 1 ürítés; 
120 l-es (emblémás) zsák (220 Ft +  ÁFA / db; 
lomtalanítás 398,- Ft + ÁFA/fogyasztói hely,  

3. § Az önkormányzati rendelet 4 § - a kiegészül a követ-
kező (5) bekezdéssel: 
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott díjak a begyűjtés, 
szállítás, és az ártalmatlanítás díját foglalják magukba.  Az 
(4) bekezdés d) pontjában meghatározott díjtétel az emb-
lémás zsák előállításának és forgalmazásának költségén 
kívül tartalmazza a begyűjtés, a szállítás, valamint a hulla-
dék ártalommentes elhelyezésének díját is.”  
4. § Az önkormányzati rendelet 7 § (1.) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép:  
„(1) A családi házzal beépített területeken ingatlanonként 
legalább egy db 120 l-es DIN EN 840-l típusú vagy egy db 
60 l-es DIN EN 840-l típusú gyűjtőedényzet használata köte-
lező. 
5. § Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete he-
lyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. (A járatba 
nem illesztett gyűjtőedényzet ( konténer) díjtételei) 
6. § Ezen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a 
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Zempléni 
Vízmű Kft által biztosított ivóvíz- és csatornaszolgáltatás  
díjának megállapításáról 
1§ Az árak megállapításáról szóló  1993. évi CIV. tör-
vénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellék-
letében kapott felhatalmazás alapján Hercegkút Község 
Önkormányzat képviselő-testülete a Zempléni Vízmű 
Kft által biztosított ivóvíz- és  csatornahasználat  díját az 
alábbiak szerint határozza meg. 
 

Decemberi képviselő-testületi ülés 
2011. december 19 -én tartotta Hercegkút Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete az elmúlt évi utolsó testületi 
ülését. A közüzemi díjak 2012. évi díjtételeiről szóló elő-
terjesztések megtárgyalását követően az alábbi helyi rende-
letek elfogadásáról döntött a képviselőtestület. 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 
9/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési 
szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről és a 
szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló  19/2002.
(XI.29.)  számú  rendelet módosításáról 
Hercegkút Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodásról alkotott 2000. évi XLIII. törvény 
23. §-ában kapott felhatalmazása alapján a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekez-
désében, valamint a települési hulladékkezelési közszolgál-
tatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet 1. §-ában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól alkotott 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikéré-
sével a következőket rendeli el:   
 
1.§ A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 19/2002.(XI.29.) 
számú rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott te-
rületen lévő lakás tulajdonosa, használója a lakásnál kelet-
kező települési szilárdhulladék elhelyezéséről az e rende-
letben meghatározott módon – kötelező közszolgáltatás 
igénybevétele útján – köteles gondoskodni, ha a jogsza-
bály, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik. 
(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, 
valamint azon két fős háztartások, ahol legalább az egyik 
fő a 70. életévét betöltötte. A jogosultság megállapítása a 
népességnyilvántartás adatai szerint történik. 
(3) A tartósan külföldön tartózkodás igazolására a 
népességnyilvántartás adatai szolgálnak. 
(4) A településen állandó lakcímen nyilvántartott, de élet-
vitelszerűen nem ott élők esetében az életvitelszerű lakó-
helyen népességnyilvántartás szerinti tartózkodási hellyel 
kell rendelkezni.   
(5) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a 
fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a 
népességnyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgál-
tató részére. 
 

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

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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2.§ A rendelet hatálya kiterjed a Hercegkút község köz-
igazgatási területén szolgáltatást igénybe vevő fogyasz-
tókra, valamint a szolgáltatást biztosító Zempléni Vízmű 
Kft-re. 
3. § Közüzemi díjak 2012. január 1-től: 
a) Ivóvíz szolgáltatás díja: 
(1)  Az ivóvíz díja :  325 ,-Ft/m3 
(2)Az ivóvíz díjából a képviselő-testület a lakosság részé-
re 95,-Ft/m3 engedményt ad. 

(3) Locsolási célú víz díja: 260,-Ft/m3 
(4)Az  (l)(2) bekezdésben meghatározott díjak az Áfá-t 
nem  tartalmazzák. 

b) Csatornahasználat díja: 
(1)A csatornahasználat díja: 423-Ft/m3 
(2) A csatornahasználat díjából a képviselő-testület a 
lakosság részére 166,-Ft engedményt ad. 

(3) Az  (l) (2) bekezdésben meghatározott díjak az Áfá-t 
nem tartalmazzák. 

c) Locsolási kedvezmény: 
(l)  Az önkormányzat a locsolási célú felhasználásra fi-
gyelembe vett ivóvízmennyiséget a locsolási időszakhoz 
tartozó vízhasználat 10 %-ában állapítja meg. 

(2) A locsolási időszak a májusi vízóra leolvasás és a 
szeptemberi vízóra leolvasás közötti időszak. 

(3) A kedvezményezettek köre: Hercegkút közigazgatási 
területén közüzemi szennyvízcsatorna használati díjat 
fizető fogyasztók 

4. § E rendelet 2011. december 31-jén lép hatályba. Egy-
idejűleg hatályát veszti az önkormányzat 15/2010.
(XII.23)   rendelete. 

 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 11/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
a  köt e lezően  igénybeveendő ,  szerveze t t 
kéményseprőipari közszolgáltatásról 15/1997. (XI. 20.) 
sz. rendelet módosításáról 
A lakosságot érintő kéményseprőipari munkák 2012. évi 
díjtételei (a rendelet kivonata) 
-egyedi háztartási hagyományos üzemelésű kémény:   ,-Ft 
-egyedi gázüzemelésű kémény:           ,-Ft 
-egyedi kazánfűtésű hagyományos kémény :        ,-Ft 
-egyedi kazánfűtésű gáz üzemelésű kémény:   ,-Ft 
 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 
51/2011. (XII.19.) Kt. határozata:  Nyersanyagnormák  
megállapításáról 
A képviselő-testület az önkormányzat intézményében 
2012. január 1-től  az étkezési nyersanyagnormát az aláb-
biak szerint állapítja meg: 
Óvoda:   280,-Ft /nap/adag 
ebből tízórai:   48,-Ft /nap / adag 
ebéd:            157,-Ft/ nap/  adag 
uzsonna:    75,-Ft/ nap/  adag 
Iskola:   313 ,- Ft/nap/adag 
ebből tízórai:             55,-Ft / nap / adag 
ebéd:   172,-Ft/ nap / adag 
uzsonna:    86,-Ft/ nap / adag 

Szociális étkezők nyersanyagnormája: 265,-Ft 
Napi háromszor étkező intézményi dolgozók: 313,-Ft  
Napi egyszer étkező intézményi dolgozók: 265,-Ft 
Vendég étkezők nyersanyagnormája: 265,-Ft  
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 
52/2011. (XII.19.) Kt. határozata: Intézményi étkezés 
térítési díjának meghatározása 
A képviselő-testület az intézményi étkezést igénybe ve-
vők bruttó térítési díját az alábbiak szerint határozza 
meg: 
Napi háromszori étkezést igénybevevő intézményi dol-
gozók térítési díja :               398,-Ft 
Napi egyszeri étkezést igénybe vevő intézményi, hivatali 
dolgozók térítési díja:     336,-Ft. 
Napi egyszeri étkezést alkalomszerűen igénybe vevő ven-
dég étkezők térítési díja: 550,-Ft. 

 
Hercegkút  Község Önkormányzat képviselő-
testületének 12/2011. (XII.20.) önkormányzati  rendelete 
a gyermekétkeztetés térítési díjairól  
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (l) bekezdése 
értelmében, valamint a gyermekek védelméről szóló 
1997. évi XXXI. törvény 28.§-ában adott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
1.§  A képviselő-testület az önkormányzat  illetékességi 
területén a gyermekélelmezés bruttó térítési díját az aláb-
biak szerint állapítja meg: 
- Óvodában napi háromszori étkezés: 354,-Ft 
- Iskolában napi háromszori étkezés: 398,-Ft 
2.§ E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Egyidejű-
leg  hatályát veszti az   10/2010.(XII.2)   rendelet a gyer-
mekétkeztetés térítési díjairól. 
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestületének  
2012. évi munkaterve 
Rák József polgármester jogszabályban előírt kötelezett-
ség szerint előterjesztette a 2012. évi munkatervet, mely a 
képviselő-testület által tárgyalandó kötelező  napirende-
ket és számos aktuális helyi témamegtárgyalását tartal-
mazza. 
 
A képviselő-testületnek ezen az ülésen számolt be Rák 
József volt egyesületi elnök a Hercegkúti Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint 
Kiss Attila  a Hercegkúti Tornaclub működéséről.  
 
A képviselő-testület ülése ünnepi hangulatban, az önkor-
mányzati alkalmazottak részvételével egy közös vacsorá-
val végződött, melyen Rák József polgármester megkö-
szönte valamennyi jelenlévőnek a Hercegkút községért 
végzett munkáját. 
 

dr. Stumpf Enikő körjegyző 
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Hercegkút Önkormányzata és a helyi civil szervezetek 
által szervezett karácsonyi ünnepségen 2011. december 
23-án este a falu apraja-nagyja összegyűlt. A  program a 
Művelődési Házban egy hagyományőrző betlehemes 
műsorral kezdődött, majd a részvevők a Sváb  Tájház 
előtt felállított mindenki  karácsonyfáját állták körbe. Rák 
József polgármester köszöntötte a kántálásra egybegyűl-
teket, akik  az énekkarok kis karácsonyi műsorát hallgat-
hatták meg, majd közös kántálásba kapcsolódhattak be. 
A tájház udvarán ekkor már sült gesztenye, készült a for-
ralt bor és finom mézeskalács, diós-mákos bejgli is várta 
az ünnepi ráhangolódás résztvevőit. 

(drse) 

2011. Karácsony 
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Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának  
Újévi Gálája 

A Magyarországi Német Önkormányzatok Újévi Gálájá-
nak idén  Pécsett a Kodály Központ adott helyet. A ti-
zenhatodik alkalommal megrendezésre került ünnepi 
gálának csak a helyszíne volt új, az esemény a hagyomá-
nyos koreográfia szerint zajlott. A nagyszabású esemé-
nyen résztvevőket Heinek Ottó az MNOÖ elnöke kö-
szöntötte, majd dr. Matei I. Hoffmann, a  Német Szövet-
ségi Köztársaság  nagykövete üdvözölte a jelenlévőket.  
Az ünnepség keretében került sor  a magyarországi né-
metség legmagasabb kitüntetésének az Aranykitűzőnek 
az átadására is, amelyet idén hárman vehettek át. Első-
ként  a Veszprém megyei Német Önkormányzat elnö-
ke,  dr. Albert Vendel, aki szerepet játszott a német nem-
zetiségi oktatás bevezetésében a Veszprém megyei tele-
püléseken. Szintén ebben a díjban részesült, az ELTE 
Germanisztikai Intézete Magyarországi Német Kutató-
központjának vezetője, dr. Erb Mária, aki  a nemzetiségi 
BA és MA képzés koordinálója és kidolgozója, magyar-
országi német tudományos projektek vezetője. A Tolna 
megyei Mucsiból származik a harmadik díja-
zott  Hambuch Géza, aki 1957-től  a pécsi stúdió német 
nyelvű műsorainak szerkesztője, később  a Neue Zeitung 
főszerkesztője, 1995 óta pedig a negyedévente megjelenő 
Sonntagsblatt szerkesztője lett. A Magyarországi Néme-
tek Szövetsége főtitkáraként is tevékenykedett.  
 
Idén kilencedik alkalommal került sor a Valeria Koch Díj 
átadására, amellyel a  magyarországi német középiskolás-
ok iskolai és a német nemzetiség érdekében végzett tevé-
kenységét ismerik el, valamint egy friss diplomás német 
nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkáját 
díjazzák vele. Ebben az esztendőben Kiss Balázs (Tolnai 
Lajos Gimnázium, Gyönk), Peller Brigitta (Friedrich 
Schiller Gimnázium, Pilisvörösvár), Tósoki Dániel 
(Lovassy László Gimnázium, Veszprém) illetve Miskei 
Réka (ELTE) vehette  át ezt az elismerést.  

A gálaműsorban  egyebek mellett fellépett a szederkényi 
Intermelody Kórus, a nagymányoki Németh-Gallusz 
Duó, a solymári Siebenschritt tánccsoport  és 
Schaumarer Musikanten fúvósegyüttes, a Palotabozsok-
Mohács-Somberek Ifjúsági Fúvószenekar, a  mohácsi 
„Talpacskák” gyermek-tánccsoport, a pécsi Harmonika 
Trió, a mecseknádasdi Czehmann-Quartett, valamint 
Frank Ildikó, a Magyarországi Német Színház művésze, s 
mesét mondott a pécsi Müller Anna, Heil Henrik, a som-
bereki Ritzl Henriette, a palotabozsoki Lichtmesz Mag-
dolna. 
 
A magyarországi német nemzetiségi települések kulturá-
lis gazdagságát bemutató gála idén is nagy létszámú kö-
zönséget vonzott. A nagy távolság miatt sajnos az észak-
magyarországi régió (B-A-Z, Hajdú-Bihar, Szabolcs – 
Szatmár Megye) Nemzetiségi Önkormányzatainak elnö-
kei nem vettek részt a programon. A térséget a Regioná-
lis Iroda vezetőjeként dr. Stumpf Enikő és Horváth 
László  képviselte.  A gálaműsort követően a pécsi 
Unterrock sramlizenekar szolgáltatta a zenét és lehetőség 
volt bálozásra vagy zenehallgatás mellett a nemzetiségi 
önkormányzatokat leginkább foglalkoztató aktuális fel-
adatok egyeztetésére.  

dr. Stumpf Enikő  körjegyző 
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GYERMEK ROVAT 

 
 
Január 6-án, vízkereszt napján búcsút intünk a kará-
csonynak. 
A díszeket leszedjük a fáról és eltesszük jövőre. Elkez-
dődnek a bálok, farsangi mulatságok. 
 

─ ○ ─ 
 
A néphiedelem szerint a tányértalpas időjárás – a medve 
– január 25-én vagy február 2-án ellenőrzi az időjárást. 
Ha napsütéses az idő és meglátja az árnyékát visszahúzó-
dik a barlangjába, mert hosszú lesz még a tél. 
 
 Dirmeg – dörmög a medve, 
 Nincsen neki jókedve. 
 Alhatnék, mert hideg van, 
 Jó lesz benn a barlangban. 
 
 
 
A didergő király c. mese illusztrálását készítették:  Jaskó 
Emőke és Beidek Borka  nagycsoportos kislányok.                                                                
  

                                                                    Óvónők 

„Kicsi vagyok, székre állok, 
onnét egy nagyot kiáltok, 
hogy mindnyájan meghalljátok: 
Boldog új évet kívánok!” 

 
Új esztendő köszöntött ránk, amelyben a tizenkét hó-
nap így követő egymást: 
  
 Január elöl jár, 
 Február a nyomán, 
 Március szántóvető, 
 Április nevettető, 
 Május szépen zöldellő, 
 Június nevelő, 
 Július érlelő, 
 Augusztus csépelő, 
 Szeptember gyümölcshozó, 
 Október borozó, 
 November télelő, 
 December pihenő. (Magyar népköltés) 
 
Az év első hónapja a január. Tél derekán járunk. A hi-
deg még javában nálunk vendégeskedik. 
 
Ha kinézel az ablakon reggelente, mindig más és más 
kép tárul eléd. Olykor csak a fű deres, a hajnali fagyok-
tól. Máskor meg zúzmarától fehérlenek az ágak. 
Az éjszakai hóesést követően puha fehér lepel borítja az 
egész tájat. S ha minden elolvad, tocsoghatunk a latyak-
ban, és újra csupaszon árválkodnak a lombjuk vesztett 
bokrok és fák. 
 
Az időjárás ilyenkor szokott a leghidegebb lenni. A na-
pot gyakran kell hólapátolással kezdeni. Az utak hava-
sak, jegesek, csúszósak, ezért homokkal vagy fűrészpor-
ral szórjuk le.  A főutakat sózni szokták, de ez károsít-
hatja a növényeket. 
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Kedves Gyerekek! 
 

A Hercegkúti Hírek oldalain ezentúl minden számban rejtvényekkel találkozhattok.  
Ha a rejtvényeket sikerül megfejtenetek, a következő hónap 15-éig, küldjétek el a következő címre: 

Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola Hercegkút, Kossuth u.2. 
 

A jó megfejtést beküldők közül minden hónapba kisorsolunk egy-egy nyertest, aki ajándékot kap. 
 

tanítók 
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N C R E Z T A K R 

T H K U E K E N D 

E S F E R K E L E 

B E N I E W H C S 

 

 

          
  

          
  

                  

        
  

              
  

                  

                
  

        
  

          
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

In unserem Buchtabensalat sind 

die Namen von 14 Haustieren 

versteckt. Findet ihr sie? 

 
1, Ein Kontinent, auf  dem die größte Wüste liegt 
2, Ein Tier, unangenehm, wenn sie dich sticht, aber der Honig! 
3, Typische Alpenblume, Symbol der Liebe, steht unter Naturschutz 
4, Teil des Gesichtes, tropft ab und zu 
5, Ein Ort, wo Schauspieler auftreten 
6, Sehr wertvolles, aus den Stoßzähnen des Elefanten hergestelltes Material 
7, Vorfahren der Menschen, nicht der Affe 
8, Männliches Schwein 
9, Sehr großer Mensch, kommt oft in Märchen vor 

Lest die Anfangsbuchstaben und ihr bekommt das Lösungswort!   

Buchstabensalat 
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Iskolánk január 23-án versmondó versenyt rende-
zett a Művelődési Házban, a környező iskolák alsó 
tagozatos tanulóinak. 
 
Hercegkúton első alkalommal lett meghirdetve ez a 
verseny, amelynek aktualitását a Magyar kultúra 
napja adta.  Január 22. napja 1989 óta a magyar kul-
túráé. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejez-
te be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett 
példákra épített költeményét - a Himnuszt.  
Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon 
iskolai szünet, de a legtöbb helyen, iskolában, 
könyvtárban, faluban, városban valamiképpen meg-
emlékeznek Kölcseyről, a Himnuszról és a magyar 
kultúráról.  Az évfordulóval kapcsolatos megemlé-
kezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyel-
met szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmu-
tassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző értékein-
ket. 
 
Felhívásunkra sokan jelentkeztek, érkeztek gyere-
kek Sárospatakról, Tolcsváról, Komlóskáról, Vá-
mosújfaluról, Kenézlőről, Vajdácskáról, Györgytar-
lóról, Makkoshotykáról, Sárospatakról és Herceg-
kútról.  
 
A verseny II kategóriában zajlott: 1-2 osztály és 3-4 
osztály külön versenyzett. 
 
Zsűri tagok voltak I. kategóriában: Szigeti Ilona, 
iskolánk nyugdíjas tanító nénije, Rák József, polgár-
mester úr, Joósz Antal a Művelődési Ház vezetője. 
II. kategóriában: Kövér Lászlóné, a sárospataki 
könyvtár vezetője, Kákóczki Lászlóné, szintén 
nyugdíjas tanító néni, dr. Stumpf Enikő jegyző asz-
szony. 
A zsűrinek az értékelésnél nagyon nehéz dolga volt, 
hiszen minden gyerek felkészülten, ügyesen adta elő 
egy magyar költő által írt szabadon választott ver-
sét. 
 

Suli☼tár 

 
Első helyezést értek el a következő tanulók: Oldal 
Attila, Zájovszki Fanni (Tolcsva),  
második helyezést: Takács Bettina, Rák Eszter 
(Hercegkút), Kun Edina (Vámosújfalu), Braun Van-
da (Tolcsva).  
Harmadik helyezettek lettek: Rák Zoltán,
(Vajdácska), Jónás Gusztáv,  Hochrek Tamás 
(Tolcsva), Hardon Réka (Sárospatak, Szent Erzsébet 
Ált.Isk.). 
A versmondó verseny színvonalas, jól sikerült ren-
dezvény volt, reméljük megrendezésével sikerült 
hagyományt teremteni. 

                                                                  tanítók 
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A 2012. évet egy igazi újévi koncerttel köszönthettük Her-
cegkúton a Művelődési Házban. Vízkereszt napján, január 
6-án délután a Törökbálintról érkezett Lendvai Károly Fér-
fikórus előadása kápráztatta el a közönséget. A kórus fellé-
pése előtt Rák József polgármester üdvözölte a vendégeket  
és köszönte meg Dévald Istvánnak a  vendégszereplés ko-
ordinálását. 
 
„Határtalan lelkesedéssel őrizzük a „tiszta forrást” és mint 
féltett közkincsünket átadjuk örököseinknek, utódaink-
nak.” 
Fenti hitvallással kezdődik a kórus 80. éves évfordulója 
alkalmából készült kiadvány, aminek segítségével röviden 
bemutatjuk az olvasóknak a nagy múltra visszatekintő tár-
saságot: 
„A Lendvai Károly Férfikórus 1924-ben alakult mint Vasas 
dalkar. Tagjai eleinte saját kedvükre énekeltek együtt. 1945-
ben a Munkácsy Mihály Művelődési Ház Férfikórusaként 
szerveződtek újjá, azóta aktív részesei Törökbálint kulturá-
lis életének. Lendvai Károly nevét, aki váratlan haláláig 
szólistája, lelkes tagja, motorja volt a kórusnak, 1989-ben 
vették fel. 
Megyei és országos versenyeken, fesztiválokon számos 
kitüntető címet nyertek el. 1998-ban Hangversenykórus, 
2004-ben Hangversenykórus cum laude minősítést kaptak. 
A kórus repertoárja mintegy 70 darabból áll, és magában 
foglalja a magyar férfikórus-irodalom szinte összes fontos 
darabját. Mindig tudatosan törekedtek a magyar kórus-
éneklés ápolására, a magyar kultúra értékeinek bemutatásá-
ra itthon és határainkon túl. 
2003 óta a kórus szakmai munkáját Tóth Csaba karnagy 
vezeti, aki elmondta, hogy a Lendvai Férfikórus – hasonló-
an a legtöbb magyarországi férfikórushoz – úgynevezett 
repertoárkórus. Ez azt jelenti, hogy a kórus tarsolyában 
állandóan ott van az a 70-75 darab, amelyekből az egyes 
fellépések programját összeállítják. Megtalálhatjuk közöt-
tük az elengedhetetlen Kodály-, Bartók- és Erkel-
darabokon kívül a magyar zeneirodalom nagysikerű operett 
dalait is, de jelentős egyházi témájú repertoárjuk is van, és 
természetesen férfikar lévén nem hiányozhatnak a legény- 
és bordalok sem. A kórus működéséről elmondta, milyen 
nagy örömet okoz mindannyiuknak a közös munka. Nagy-
szerű érzés, amikor 30-40 férfi énekhangja egyszerre szólal 
meg.” 
A nagyszerű előadást a közönség valamennyi énekszám 
után lelkes tapssal jutalmazta. A  vendégek a szlovákiai 
Nagytárkányba utaztak tovább fellépésre, így az előadás 
után már csak egy kis frissítő hegyaljai bor fogyasztására 
volt lehetőség. A  vendéglátó hercegkúti kórusok tagjai 
örömmel tettek eleget vendéglátási kötelezettségüknek és 
reményüket fejezték ki, hogy lesz még lehetőség  e kapcso-
lat elmélyítésére. 

dr. Stumpf Enikő 

 

 

Hercegkúton szerepelt a törökbálinti Lendvai Károly férfikórus 
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2012. január 22-én vasárnap 10 órától Asztalitenisz ver-
senyt rendeztünk a Művelődési Házban. A felhívásra 24 
fő jelentkezett és a nagy létszámra való tekintettel több 
csoportra voltak osztva az indulók. A verseny lebonyolí-
tását Stumpf Zoltán vezette, akinek ezúton is szeretnénk 
megköszönni a segítségét. 
A helyezettek névsora: 
1. Majoros Tamás 
2. ifj. Hoffmann László 
3. Jaskó Bence 
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. A díjakat Rák Jó-
zsef polgármester úr adta át. Reméljük minden induló jól 
érezte magát. A nagy sikerre való tekintettel a programot 
többször is szeretnénk megismételni. 

Naárné Stumpf Erika 

Asztalitenisz verseny  Hercegkút - Rendezvényterv 2012. év 
 
 
Január 2.     Szentmise az elhurcoltakért  
 
Január 11.      Megemlékezés a Doni áldozatokról  
                                                                                                                                                                    
Február 14.   Nyugdíjas Klub -Farsangi mulatság  
 
Március   8. Nőnapi ünnepség 
 
Április       Húsvéti játszóház 
Április 8.       Húsvéti locsolóbál 
 
Május  1.    Hegyközi Napok  keretében megrendezen-

dő hercegkúti  program (amennyiben Pál-
háza LEADER pályázata nyer)  

 
Május 6.  Anyák napi ünnepség 
 
Május 25-26.  LEADER pályázat függvényében –  
  Hercegkút Gombos-hegyi és  
  Kőporosi pincesorok, mint népi   
  építészet remekeinek bemutatása  
 
Május 27.      Pünkösdvasárnap -  
  Hősök vasárnapja 

        Hercegkúti Gyermeknap 
 

Június  Kuruc kori jelmezes bemutató  
  (amennyiben Sp. LEADER  
  pályázata nyer)  
 
Július 6-8       Zenemplén fesztivál – rockfesztivál  
 
Augusztus 17-18.    Kellerfest   
   Regionális Német Nemzetiségi  
   Fesztivál - 
   Zempléni  Fesztivál  
   Zempléni Kavalkád hercegkúti  
   programja – amennyiben Fűzér  
   LEADER  pályázata nyer 
 
Október          Nyugdíjas találkozó 
 
November  11. Márton napi lampionos felvonulás 
 
December      Mikulás-járás, Adventi játszóház,  
   Betlehemes játék 
                      Szilveszteri mulatság                   
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EINLADUNG 
A sárospataki Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos 

XIV. FARSANGI SVÁB BÁLJÁT 
2012. február 11-én (szombaton) 1900-tól rendezi meg 

a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium aulájában. 
   Program:  1900  Gyülekező 
      1930  Megnyitó 
      2030  Vacsora 
      2400  Tombola 
   Zenél:  Mix együttes Rakamaz 

 
Információ és jelentkezés a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél a 

 következő telefonszámokon: 
06-70/9329340,  06-30/9371625, 06-20/5240806, 06-70/3635502   

 

Részvételi díj: 4 500 Ft/fő 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 


