HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. MÁRCIUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

ÁRA: 180,- FT

Felismerni a Feltámadottat!
A nagyböjti idő negyven napja elmúltával elérkezik húsvét
napja, Krisztus feltámadásának ünnepe, amikor a keresztények az egész világon mindenütt hirdetik: Valóban feltámadott az Úr, alleluja! Övé a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké!
A húsvéti örvendezésünk nem egyetlen napon tart
csupán, hanem ötven napon keresztül, egészen pünkösdig, a Szentlélek eljöveteléig. Ezt az ötven napot húsvéti
időnek nevezzük. A húsvéti idő a feltámadt Krisztussal
való találkozásra hív bennünket. A húsvéti idő evangéliumai a feltámadott Krisztussal való találkozásokat írják le,
tárják elénk. De semmiképpen sem elegendő csupán hallani azokról, akik találkoztak a Feltámadottal. Mi is szeretnénk vele találkozni! Hol és hogyan találkozhatunk vele?
Első gondolatunk az, hogy elindulunk a keresésére. Nyilvános működésének, a három éven át tartó messiási működésének ideje alatt emberek tömege indult el Jézus keresésére. Elindultak, hogy hallgassák tanítását, mert úgy
tanított, mint akinek hatalma van és nem úgy mint az írástudók. Elindultak keresésére, hogy betegeikkel csodát
tegyen, mert ahol csak megfordult, mindenhol jót cselekedett.
Felmerül az újabb kérdés. Akik húsvét reggelén
indultak el keresésére, megtalálták őt? A kenetet vivő aszszonyok a Kálvárián megtalálták az elhengerített követ, a
sír szabad bejáratát és az üres sírt, pontosabban az örömhírt közlő angyalokat. Az asszonyok elmondása után a
sírhoz felfutó két apostol, a fiatal János és az idősebb
Péter, ugyanezt találta. A sír üres volt. A nagypénteken
meghalt Jézus Krisztus helye üres volt. Már csak a halotti
leplek árulkodtak róla, hogy rövid ideig volt „lakója” a
sírnak. Húsvét reggelén a feltámadott Jézussal még sem a
kenetet vivő asszonyok, sem az apostolok nem találkoztak
Kik azok, akik már húsvét napján találkoztak az Úrral?
Azok, akiknek a feltámadott Úr megnyitotta szemét, hogy
megláthassák őt, felismerjék őt. János evangéliumában
olvashatunk Mária Magdolna esetéről. Az üres sírnál sírdogál, amikor megjelenik neki Jézus. De ő az első látásra
nem ismeri fel. Azt gondolja, a kertész az. Abban a pillanatban azonban, amikor az Úr nevén szólítja, megnyílik a
szeme és felismeri az előtte álló személyben Mesterét. A
„néven szólítás” lett a döntő mozzanat abban, hogy Mária Magdolna szeme felnyíljon és a hit szemével lásson.
Krisztus minket is jól ismer, tudja nevünket. Személyesen
szólít meg bennünket, hogy felismerjük őt, hogy találkozzunk vele.

A másik példánk az emmauszi tanítványok esete.
Reménytvesztetten indulnak haza Jeruzsálemből. Ők
sem keresik Jézust, hiszen még mindig halottnak vélik.
Egy halott embert minek is keresnének? Ám az Úr csatlakozik hozzájuk. Útjuk során idegennek nézik őt, mert
még lezárult a szemük, még nem ismerik őt fel. Szemük
csak akkor nyílik fel, amikor otthonukban Jézus megáldja, megtöri a kenyeret és odanyújtja nekik, miként azt az
utolsó vacsorán is tette. A két tanítványt a kenyértörés
vezette el a feltámadott Krisztus felismerésére, a vele
való találkozásra.
Végezetül nézzük a húsvét estelén együttlévő 10
apostolt, akik félelmükben zárt ajtók mögött tétlenül,
tanácstalanul várakoznak. Jézus egyszer csak megjelenik
nekik. Miután rájuk köszönt, „békesség veletek, én vagyok, ne féljetek!” értelmük megnyílik. Hallják a feltámadt Mester szájából a bűnök megbocsátására szólító
parancsot. Ezáltal is részesülnek Krisztus papi hatalmából. Ezáltal is tudatosodik bennük, Jézus él, a halálával
legyőzte a halált. Nekik az élő Krisztus tanúivá kell válniuk. Krisztus mellett csak az tud tanúskodni, aki ismeri
Krisztust, és másokkal is megismerteti.
Kérjük hát az előttünk álló húsvéti idő folyamán a
feltámadott Urat, hogy mindig meghalljuk, ha nevünkön
szólít bennünket, higgyük el, a kenyértörésben, vagyis a
szentmisében, mindig itt van közöttünk. A húsvéti idő
folyamán még inkább véssük szívünkbe-lelkünkbe, a
keresztség által részesültünk a Feltámadott örökös papságából és ez arra kötelez bennünket, legyünk az élő Krisztus tanúságtevői.
Polyák József esperes
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2012. március 26-án tartotta soron következő ülését.
Az I. napirendi pont keretében a 2011. évi költségvetés
előirányzatainak módosítását hagyta jóvá a képviselőtestület. A II. napirendi pont keretében a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása történt meg.
A következőkben a település közművelődési életéhez kapcsolódó témák megtárgyalását tűzte a testület napirendjére.
A Beszámoló a Hercegkúti Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér 2011. évi munkájáról és Munkaterv
2012-re előterjesztés a 2011. április óta IKSZT formában
működő Művelődési Ház tavaly megvalósított és idei
programjairól adott részletes tájékoztatást a képviselőtestületnek:
„A 2011 április 24-től Integrált Közösségi és Szolgáltató
Térként működő Művelődési Ház 2011-ben is a képviselő-testület által 2011. február 14-én elfogadott munkaterv
szerint működött.
A személyi feltételekben 2011-ben változás történt, hiszen
az IKSZT pályázatban vállalt feladatok ellátására 6 órás
részmunkaidőben közművelődési munkatárs alkalmazására került sor Naárné Stumpf Erika személyében. A takarítói feladatokat 2011-ben szintén e program keretében alkalmazott munkavállaló végezte.
A 2011. év rendhagyó és mozgalmas esztendő volt, hiszen
két nagyszabású pályázat indult, illetve folytatódott az elmúlt évben.
A már hagyományosnak mondható rendezvények mellett
2010. novemberében kezdődött a „Kreativitás, hagyomány és közösség” – Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében (TÁMOP 3.2.3. ) című pályázat, amelynek rendezvényei legnagyobb részben az elmúlt évben zajlottak.

A Művelődési Ház felújítását és tartalmi munkájának
megújítását és kibővítését célzó Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése Hercegkúton című pályázat beruházása pedig
2011. január 5-én vette kezdetét. E két pályázatban
megfogalmazott feladatok végrehajtása nagymértékben
befolyásolta munkánkat, sok esetben a programok
mindkét pályázat követelmény rendszerébe beleilleszkedtek, nehéz azokat szétválasztani egymástól, ezért az
IKSZT pályázat követelményrendszerébe tartozó rendezvényeket külön rendszerbe foglalva a beszámoló
második része tartalmazza.
Az épület alsó szintjének felújítási munkái miatt az első
három hónap nagyobb rendezvényeire más helyszíneken került sor. /Farsang, BAZ megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok közgyűlése, nőnap, táncpróbák /, míg az emeleten, illetve a könyvtárban zavartalanul lehetőség volt a szolgáltatások igénybevételére.
Rendszeres időközönként, többnyire kéthetente rendelkezésre áll a falugazdász segítsége az őstermelők számára, illetve igény szerint helyet biztosítottunk a különböző árusítások lebonyolítására , erdőszövetkezeti
megbeszélésekre stb.
2011. január 10-én, Sárospatakon a Művelődés Házában kézműves kiállításra került sor a sárospataki kistérségi együttműködés keretében, amelyen néhány szép
horgolt terítővel, karácsonyi dísszel fafaragással, és festménnyel Hercegkút is képviseltette magát.
Az építési munkák befejezése után, április 16-án, szombaton a Művelődési ház és környékének takarítására,
rendbetételére gyűltek össze a Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület tagjai, az Önkormányzat dolgozói, a pedagógusok, a Polgárőr-és tűzoltó Egyesület
képviselői. Ismét bizonyítottuk, hogy összefogással,
közös erővel tudunk dolgozni az egész közösséget szolgáló célokért.
A felújítási munkálatok befejezése után 2011. április 24én Húsvétvasárnap este Locsolóbál keretében történt
meg az IKSZT ünnepélyes átadása. A Locsolóbálra az
elmúlt évben már második alkalommal került sor a Német Nemzetiségi Önkormányzat illetve a helyi civil
szervezetek közös rendezésében. A bál kulturális műsora keretében mutatták be a „Kreativitás, hagyomány
és közösség” – Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében (TÁMOP 3.2.3. ) című pályázatban résztvevő
csoportok / a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület, a
Klang Singkapelle, illetve a Heimat Néptánc Egyesület/
a pályázati program keretében elsajátított repertoárjukat.
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Május 1-ét megelőző napon megszerveztük a már hagyományos pikniket és tábortüzet a Gombos-hegyen, ahol a
résztvevők kötetlen formában tölthettek el egy jó hangulatú estét közös szalonnasütéssel, beszélgetéssel. énekléssel.
Május első vasárnapján, Anyák napján az óvodások és
kisiskolások versekkel, dalokkal, tánccal köszöntötték az
édesanyákat a Művelődési Házban. Május 28-án Rák
József polgármester úr nyugdíjba vonulása alkalmából
rendezett búcsúztatására került sor, ahol a közvetlen
munkatársai, a képviselőtestület, az intézmények dolgozói, és barátai köszöntötték, és köszönték meg munkáját.
Május utolsó vasárnapján a szentmisét követően verssel,
énekekkel, koszorúzással emlékeztünk meg a háborúkban elesett hősökről. Ugyancsak ezen a napon rendeztük meg a nagy sikerű Gyermek és Ifjúsági napot, ahol
minden korosztály megtalálhatta a neki való szórakozási,
sportolási lehetőséget. Kipróbálhattak kreatív játékokat,
tréfás vetélkedőkön, íjászaton, ugrálóvárban és még számos érdekes feladatban próbálhatták ki magukat.
Június 26-án került megrendezésre a Heimat Néptánc
Egyesület és a Hercegkúton működő különböző korosztályú tánccsoportok közös bemutató előadása, ahol többek között a (TÁMOP 3.2.3 ) pályázat keretében elsajátított táncaikból mutattak be közel egyórás ízelítőt.
Július 7-8-9-én ismét megrendezésre került, immár 6.
alkalommal a Zenemplén Fesztivál, amelyre évről-évre
nagyobb számban látogatnak el az érdeklődők. Örvendetes, hogy egyre több hercegkúti lakos,- és nemcsak a legfiatalabbak – is érdemesnek tartja a fesztivál egy-egy fellépő zenekarának koncertjét meghallgatni.
Július 23-án második alkalommal került sor a Kiss János
Emléktornára, amelyen hat csapat mérte össze erejét egy
kellemes délutánon, majd a Derczó István, egykori DJ
által rendezett retro disco-n szórakozhattak a jelenlévők.
A TÁMOP pályázat támogatásával kerülhetett sor augusztus elején Tarjánban egyhetes nyári táborozásra,
amelyen a tánccsoportok tagjai vehettek részt, hogy
együtt töltve a napokat, új táncokat tanuljanak és ismerkedjenek a környék nevezetességeivel.
Augusztus 19-20-án az év legjelentősebb, rendezvénysorozatása került sor: az I. Hercegkúti Pincefesztiválra,
amelynek keretében többek között német és francia vendégeinkkel tölthettünk kellemes órákat kulturális és
gasztronómiai élményekkel gazdagodva. Ezen a rendezvényen mutatkoztak be második alkalommal a a
„Kreativitás, hagyomány és közösség” – Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése
Sárospatakon és térségében (TÁMOP 3.2.3. ) című
pályázatban résztvevő csoportok. Láthattunk gyermektáncokat, régi lakodalmi szokások feldolgozását, nép-és
bordalcsokrokat a két énekkar előadásában, illetve fergeteges táncokat a felnőtt csoport táncosaitól. Hallhattunk
sramlizenét a Zempléni Fesztivál keretében fellépő tarjáni SIKER zenekartól, illetve jazz-és cigányzenét a pincelátogatások során.

Októberben is két jelentősebb eseményre került sor. 15én, szombaton délután a Szüretvégi mulatságra, felvonulásra, kulturális programokra és bálba hívtuk és vártuk az
érdeklődőket, ahol még a bál szépét is megválasztottuk. A
fáradságos, de jól végződött szüreti munkák után jólesett
megint ünnepelni, kikapcsolódni, feltöltődni, közösen
szórakozni.
A község nyugdíja polgárait október 21-én Nyugdíja Találkozóra hívtuk, ahol a gyerekek versekkel, tánccal, vásári
forgataggal köszöntötték az ünnepelteket. A vacsorát követően közös énekléssel idézték fel „a régi szép időket”,
majd hangulatos zenés, táncos mulatsággal ért véget az
este.
Ugyancsak a TÁMOP pályázat keretében a két énekkar
tagjai is ellátogattak Tarjánba, ahol a vendéglátókkal
együtt felejthetetlen napokat töltöttünk együtt, alaposan
megismerve egymás szokásait, kultúráját, a tarjáni vendégszeretetet. Volt lehetőségünk bemutatni a csoportok
repertoárját is egy előadáson, ahol közös énekléssel, tánccal múlattuk az időt.
November 10-én A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására láthatták az érdeklődők a Szekszárdi Német Színház színészeinek előadásában Georg
Büchner: Leonce und Lena című darabját német nyelven.
November 19-én a Gyöngyszem Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda hagyományos jótékonysági báljára került sor.
Decemberben ismét gazdag program várta az érdeklődőket: Mikulás-járás, a Művészeti Iskola növendékeinek
koncertje, karácsonyi játszóház, az ünnepi készülődés
jegyében hagyományőrző betlehemes játék, majd az énekkarok közös kántálása, és sült gesztenyével, mézeskalácscsal, forralt borral, teával „ízesített” ünnepvárás.
Természetesen a felsorolás csak a fontosabb programokat
tartalmazza, az azokra való felkészülés, a feltételek megteremtése, a feladatok elosztása, a helyszínek berendezése, a
közreműködők hely-és eszközigényének biztosítása, az
események koordinálása, mind-mind feltétele a rendezvények sikerének.
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Ezek a tevékenységek sok ember háttérben végzett
munkáját feltételezik, amelyek csak együttesen biztosíthatják minden esemény eredményes megvalósulását.
Ezért ezúton is köszönet illet mindenkit, aki bármilyen
feladat elvégzésével hozzájárult a közös munkához.
A könyvtár szolgáltatásai az elmúlt évben is minden
érdeklődő rendelkezésére álltak. A nyitvatartási idő alatt
látogatható a könyvtár is. A gyerekek körében megnőtt a
könyvek iránti érdeklődés. Talán köszönhetően annak,
hogy több alkalommal tartották a könyvtárban a magyar
órákat, illetve részt vettek író-olvasó találkozókon, vagy
kézműves foglalkozásokon. A kistérségi együttműködés
eredményeként 2011-ben is közel 150.000.-Ft-tal gyarapodott a könyvállomány. A könyvek kiválasztásakor
igyekszünk minden korosztály igényeinek megfelelően, a
szépirodalom, a szakkönyvek, mesék, az éppen aktuális
sikerkönyvek között válogatva bővíteni a könyvtár kínálatát. Havonkénti rendszerességgel részt vettem a kistérségi könyvtárosok részére szervezett megbeszéléseken,
ahol az aktuális tennivalókról, a következő időszak rendezvényeiről kaptunk tájékoztatást, illetve az ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan, kézműves foglalkozásokon szereztünk újabb ötleteket a saját munkánk színesebbé tételéhez.
A jó kapcsolatok ápolása a különböző intézményekkel,
egyesületekkel, civil szervezetekkel elengedhetetlen. Úgy
gondolom, ezen a téren kiemelkedően jó az együttműködésünk, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Minden rendezvény sok ember együttes közreműködését
igényli, amely minden esetben kiemelkedően megvalósult az elmúlt időszakban is.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató tér című pályázat kiíróit az a cél vezérelte, hogy az adott településeken
élő emberek sajátos igényeinek kielégítését célozza, az
ott felmerülő problémákra, rétegigényekre, önkifejezésre, készségfejlesztésre teremtsen lehetőséget. Igazodjon
a helyben élő emberek szükségleteihez, segítve és megkönnyítve életüket, értékeiknek, hagyományaiknak megmentését. Az IKSZT akkor működik jól, ha bekapcsolódik a település mindennapjaiba, kiegészíti és megújítja a
művelődési házak, könyvtárak munkáját. Az IKSZTben olyan csapatmunkára van szükség, amelyben sok
önkéntes segítő áll a szervező munkatárs mögött, akik
lelkes munkájukkal segítik a programok sikeres végrehajtását.
Ennek érdekében a pályázatban konkrétan megfogalmazott területeken, az alább részletezett feladatok megvalósítását tűzte ki célul, amelyeket a helyi igényekre alkalmazva igyekeztünk tartalommal kitölteni és megvalósításukkal az itt élő emberek életét tartalmasabbá, élhetőbbé
tenni.
Az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházás megvalósulását követően az alábbi
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 különböző 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
A beszámolóhoz melléklet IKSZT Program és Szolgáltatási Terv a fenti szempontok szerint naptári napokra lebontva tartalmazza az éves programot, mely Programtervet a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete is jóváhagyott.
A napirendhez kapcsolódóan a körjegyző tájékoztatást
adott arról, hogy április hónapban nyílik lehetőség kifizetési kérelmet benyújtani az IKSZT fenntartáshoz kapcsolódó 3,3 millió Ft összegű működési célú támogatásra.
A képviselő-testület a következő napirendi pontok keretében a helyi civil szervezetek közül a Heimat Néptánc
Egyesület, a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület és a
Zenemplen, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
tevékenységéről szóló előterjesztéseket tárgyalta meg. (A
beszámolókat a Hercegkúti Hírek következő számában
olvashatják).
Az elbírálás alatt álló, elmúlt év őszén benyújtott
LEADER és HU-SK Magyar-Szlovák Határon Átnyúló
Együttműködés pályázatokról a körjegyző tájékoztatta a
testületet. Elhangzott, hogy valamennyi pályázat megkapta
a befogadó nyilatkozatot, a szakmai-tartalmi értékelés van
folyamatban és döntés áprilisban várható.
Az Egyebek napirendi pont keretében döntést hozott a
képviselő-testület önkormányzati közbiztonsági fejlesztési
célú pályázat benyújtásáról.
Rák József polgármester tájékoztatta a képviselőket az
előző ülés óta történt eseményekről, beszámolt a START
Közmunka programban végzett munkáról., a közeljövőben sorra kerülő közösségi programokról.
Stumpf Andrásné a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke a Húsvéti Locsolóbálra invitálta a jelenlévőket.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Nyitrai László és fiai
László és Péter,
ennek felesége Sofi
valamint leányuk
Néva Elisabeh,
köszönetüket kívánják
kifejezni mindazoknak
akik részvétüket
fejezték ki
Nyitrai Erzsébet
halála alkalmából.
Üdvözlettel,
Orincsay Péter

A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
tagjai a Hosszú hegyi fenyves oltásakor
(2012. március 24.)

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

6

Stumpf Imréné Hoffmann Ildikó kiállítása Sárospatakon

„Molnár Irén – Patak festője – mutatta be 2012. március
5-én Sárospatakon, A Művelődés Házában Hoffmann
Ildikó amatőr képzőművész alkotásait, akit viszont,
a képeket látva joggal nevezhetünk Hercegkút festőjének, annyi szép látnivalót örökített meg lakóhelyén
és környékén.
A megnyitó és az azt követő beszélgetés során egy szerény és szimpatikus alkotót ismerhettünk meg Stumpf
Imréné, Hoffmann Ildikóban, aki óvónői munkája
mellett és három gyermekes családanyaként szakít időt
arra, hogy ami szépet lát, megörökítse…
Amatőrként inkább azokat a tárgyakat, látnivalókat szeretem megfesteni, amik körülvesznek Nekem a saját falum nagyon tetszik és inkább az egyszerű dolgok azok,
amik megfognak: a házak és pincék egyszerűsége és egymásmellettisége, ahogy sorakoznak egymás mellett a hercegkúti panorámában, a hegy vonulata, s ezek az egyszerű tájak. A hercegkúti nevezetességeket is megfestettem
és azokat a tárgyakat, amik körül vesznek. Olyan csendéleteket készítek, egyszerű gyümölcsökről, virágokról,
tárgyakról - amelyek megtalálhatók a lakásban, amikkel
minden nap találkozunk, de sokszor nem vesszük észre
azt a szépséget, a mi bennük van. Én megpróbálom ezeket megfogalmazni a képeimben, ilyen pl. az egyik képen
látható sütőtök, amit télen is fellelhetek a saját otthonomban.
A virágok közül a kálát szeretném kihangsúlyozni, amit
nagyon szeretek, az egyszerű formája és egyszerű fehérsége miatt. Ezzel kezdtem a virágok festését, s emlékszem, a fehér szín megfestése külön gondot jelentett,
sokkal nehezebb volt, mint gondoltam. Azóta már több
kálás képet is festettem, itt kettő van kiállítva
Fiatal felnőttként kezdtem a festést, 10-11 éve festek.
Először a saját lakásunkba tettem ki a képeimet, majd
egyre több került a barátokhoz is.

Mindig is szerettem rajzolni és tanulmányaim során a
vizuális nevelést és az ábrázolást, ezek mindig közel álltak hozzám, a festés mindig bennem volt. Egyszer valahol felvetődött, hogy kinek mi az álma és én akkor azt
mondtam, hogy veszek magamnak egy festőállványt és
festeni fogok – mindenki meglepődött, aki hallotta…
Nem az volt az álmom, hogy kiállításom legyen - én erre
soha nem is gondoltam –, hanem hogy fessek, mégis
megvalósult ez is. Különböző megmérettetéseken már
eddig is vettem részt, pl. az Amatőr Artium pályázaton
kétszer is, ami egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei válogatás volt. Be lehetett adni 3 képet egy-egy pályázónak és
ott két alkalommal is bekerült egy-egy képem, először a
„Hegyalja” – ami most a kiállítás meghívóján is látható.
Az első 2009-ben volt és nagy bátorítást adott nekem,
hogy szakmai zsűri találta megfelelőnek a munkámat.
A Zempléni Nyári Tárlatra jutott még be képem, először
egy kálás, majd pedig egy hercegkúti látkép. Azért is indulok ezeken a megmérettetéseken, mert ilyenkor szakmai véleményt, javaslatot, olykor kritikát is kapok, és ez
viszi előre az embert a fejlődésben.
A családom nagyon kedvezően áll hozzá ehhez a hobbimhoz, örülnek, hogy festek és bátorítanak. Ezt el akartam mondani a megnyitón is, de nem mertem belefogni,
mert féltem, hogy elsírom magam, ha szóvá teszem…
Nagy örömmel tölt el, hogy a gyerekeim is érdeklődnek a
festés iránt. Mindig a kezük ügyében voltak az eszközeim, soha nem vettem el tőlük. A kisebbik lányom Molnár
Irénkéhez járt, és felvételt nyert egy grafikai iskolába,
ahol most alkalmazott grafikát tanul, ő sokkal tehetségesebb nálam.”
Fenti sorokkal mutatkozott be Hoffmann Ildikó a nagyközönségnek Sárospatakon. Minden hercegkúti büszkén
ajánlotta a látogatók figyelmébe a kiállítást, ami még két
hétig látogatható Sárospatakon a Művelődési Házban:.
(drse)
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Közgyűlést tartott a
B-A-Z Megyei Német
Önkormányzatok Egyesülete

Nemzetiségi Önkormányzatok
Konferenciája Miskolcon

Március 2-án Hercegkúton tartotta idei első közgyűlését
Hercegkúton a B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok
Egyesülete.
A megyénkben működő német nemzetiségi önkormányzatok ( Bódvaszilas, Hercegkút, Ináncs, Miskolc, Rakamaz, Rátka, Rudabánya, Sajószentpéter, Sárospatak, Sátoraljaújhely-Károlyfalva, Szendrő, Szerencs) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében található Rakamaz Német Nemzetiségi Önkormányzata) érdekképviseletét ellátó szervezet képviselői a közgyűlés hivatalos programja
előtt a Heimat Néptánc Egyesület kisiskolásokból álló
tánccsoportjának produkcióját láthatták. A hagyományőrző néptánc produkció ezúttal is nagy sikert aratott.
A Közgyűlésre meghívást kapott Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke,
valamint dr. Buzál Attila ügyvéd, az Országos Önkormányzat jogtanácsosa és Almási Ibolya belső ellenőr.
Heinek Ottó elnök, majd dr. Buzál Attila a 2012. január
1. napján hatályba lépett nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseiről adott részletes tájékoztatást, kitért a nemzetiségek alapvető jogaira,
az egyéni és közösségi jogokra, az önigazgatásra, választásra vonatkozó új szabályokra. Almási Ibolya belső ellenőr az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete nemzetiségi önkormányzatokat érintő rendelkezéseit vázolta fel.
Ezután a Hercegkút településen folyó német nemzetiségi
munkáról Stumpf Andrásnétól elnöktől hallhattak tájékoztatót a résztvevők, majd az Egyesület 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalták
meg, végezetül a 2012. évi költségvetésre benyújtott előterjesztést fogadták el. A jogszabályi változásból fakadóan
az Egyesület Alapszabályát is módosítani kellett az ülésen.
A közgyűlést követően Hercegkút Község Önkormányzata vacsorával látta vendégül a résztvevőket és kötetlen
beszélgetéssel zárult a tartalmas délután.
(drse)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottsága szervezésében március 21-én az ITC Székházban rendezték meg a Nemzetiségi Önkormányzatok Konferenciáját, melynek célja: a
nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezéseinek, a
nemzetiségi önkormányzatok működésének és támogatásának (feladatalapú támogatás) új rendszerének bemutatása volt.
Farkas Félix a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke meghívására a rendezvényen részt vett, Paulik
Antal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetiségi Kapcsolatok főosztályának főosztályvezetőhelyettese, aki az új nemzetiségi törvény változásairól
tartott előadást. Balázs Ildikó, a Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzetiségi Támogatások Osztályának osztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásinak lehetőségeiről. A
konferencián részt vett még Szegedi Judit, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának elnöke
is.
Ma Magyarország közjogi rendszere teljes megújuláson
megy keresztül. Az új nemzetiségi törvény az alaptörvénnyel egy időben lépett hatályba. Az új jogszabály az
eddigieknél több jogot biztosít a Magyarországon élő
nemzetiségeknek, és megnehezíti a visszaéléseket. A sarkalatos törvény a korábbi, 1993-as jogszabályhoz képest
több újítást tartalmaz, és azzal a céllal készült, hogy a
nemzetiségek ki tudják teljesíteni kulturális autonómiájukat.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az új jogszabály megalkotását többek között azzal indokolta,
hogy a jövőben nem a "többség-kisebbség" relációjában
akarnak gondolkodni, hanem azokat az értéket akarják
kiemelni, amelyekkel a nemzetiségi közösségek kulturális
sajátosságaikkal hozzájárulnak Magyarország kultúrájához, az összmagyar kultúrához.
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Kitűntetést kapott Rák József március 15. alkalmából
Magyarország Köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – szakterületén több évtizeden át végzett kiemelkedő és eredményes szakmai
tevékenysége elismeréséül nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 164. évfordulója alkalmából a
Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozatát
adományozza Rák Józsefnek, Hercegkút nyugalmazott polgármesterének .
Az elismerést Pintér Sándor belügyminiszter adta át
2012. március 14-én a Belügyminisztériumban .
A B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke dr. Mengyi Roland is gratulált Rák Józsefnek az elismeréshez:
„Engedje meg, hogy mindenek előtt tisztelettel és
megbecsüléssel gratuláljak Önnek a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozata kitűntetéshez!
Minden állami díj a nemzet hálája az örök
értékek, az eredményesség, a tisztesség előtt.
Úgy vélem, Rák József úr, településvezetőként több
évtizedes eredményes fejlesztői tevékenységével
hozzájárult Borsod-Abaúj-Zemplén megye hírnevének öregbítéséhez.
Kívánok Önnek jó egészséget, sok örömet családi életében, további lankadatlan energiát és
tántoríthatatlan hitet!
Tisztelettel dr. Mengyei Roland
A Hercegkúti Hírek valamennyi olvasója nevében gratulálunk az elismeréshez településünk
nyugalmazott polgármesterének!

A díj átadásról készült hivatalos fotót későbbi számban közöljük
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Nyugdíjas Klub hírei

Nőnapi megemlékezés
Idén az ünnep másnapján, március 9-én volt a nőnapi
megemlékezés Hercegkút Önkormányzat jelenlegi és
nyugdíjas alkalmazottai számára. Rák József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és a hagyományoknak
megfelelően szép virággal kedveskedtek a férfi dolgozók.
„Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a hercegkúti
Lányokat, Asszonyokat!
Március 8.-a, egy nap hivatalosan is a nőké. Amikor egy
szál virággal vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt
elmondani, amit az év számos napján nem tettünk
A közeledő tavasz, az első virág megjelenése teszi még
szebbé ezt az ünnepet, amelyen az emberiség szebbik
felét, a férfiak életének megszépítőit, a nőket köszöntjük,
s amely kifejezi mindazt, amit a fiú anyjával, férj a feleségével, férfi a szeretett nővel szemben érez.
Tartozunk a gondoskodó türelmükért, az óvó szeretetükért, a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért, a tiszta ruháért, a finom ételért, a családi fészek
melegéért.
Kívánom, Önöknek, hogy ne csak ezen a napon lássák
meg férfitársaim az őket körülvevő nők csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket mindazért, amit a nőktől
kaptak és kapnak. Ezzel a szép verssel kívánok az év
minden napjára mindannyiuknak erőt, egészséget, szerető családot.”
Rák József polgármester

Nőnapi köszöntő

A Hercegkúti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
„Egészségfejlesztési programok megvalósítása”
programtervébe illesztve március hónapban két tartalmas
előadást hallhattak Dudás Ágnestől a Nyugdíjas Klub
tagja.
Március 8-án a szív– és érrendszeri megbetegedések témakört elemezte a szakember. Az ünnep alkalmából Rák
József polgármester és a férfi klubtagok egy-egy szál szegfűvel köszöntötték a hölgyeket.
Március 22-én az emésztőszervi problémákat elemezték a
téma iránt érdeklődők és választ kaphattak táplálkozással
kapcsolatos kérdésekre.
A húsvéti ünnepeket követően szeretettel várjuk a Nyugdíjas Klub tagjait a részükre szervezett közművelődési
programokra is!
(drse)

Éljenek Ők, a gyengébbnek mondott Nők,
akik a világ szebbik fele!
Éljenek a Nők:
a tündéri kislányok, a vadóc, vagány csajok,
az elegáns hölgyek, a dolgos asszonyok,
a megfáradt arcú, rajongó lelkű, drága nagymamók,
kik nélkül a világ csak kopár sivatag!
Éljenek a Nők:
a széplelkű, gondoskodó, szerető szívükkel,
akik az igazi színt varázsolják a Földre!
Éljenek a Nők
mindörökre, hogy lelkiismeretei lehessenek
a másik felüknek: a férfi nemnek!
Éljenek a Nők, akik a legnagyszerűbb
lényt alkotják meg: magát az EMBERT!
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GYERMEK ROVAT
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
Kedves Gyerekek! A múlt havi rejtvény helyes megfejtését Rák Benedek küldte be, ezúton is
gratulálunk neki, és biztatjuk a többi olvasó gyereket is, hogy küldjék be megfejtéseiket.

Húsvéti rejtvény
Az itt található rejtvény megfejtéséhez olyan tárgyak, élőlények, személyek nevére lesz szükségetek, amelyek
mind-mind a húsvéti történetben szerepelnek. Ha sikerül mindegyiket kitalálnotok, a függőleges sorban egy
igazi angyali örömhírt olvashattok.
Eredményes fejtörést kívánunk, és szép húsvéti ünnepeket!
1. Ebben a

napszakban mentek ki Jézus sírjához az asszonyok
2. Ez a felirat volt Jézus keresztfáján (rövidítés)
3. Kajafás apósa, főpap
4. Ezzel enyhítették Jézus szomját a keresztfán
5. Rabszolgamunka, amit az utolsó vacsorán Jézus megtett
tanítványaival
6. Ebbe csavarták bele Jézus testét halála után
7. ................. Simon, aki vitte Jézus keresztjét
8. Kettéhasadt, amikor Jézus meghalt
9. .................. József, aki eltemette Jézus testét a sziklasírba
10. Római helytartó, aki ezt kérdezte: „Mi az igazság?”
11. Zsidó főpap, aki bűnnel vádolta Jézust
12. Kovásztalan …............... és bor volt az utolsó vacsora
étele-itala
13. Ezt lengették, amikor Jézust virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe
14. Vegyétek, egyétek, ez az én …...............
15. A kovásztalan kenyerek ünnepének neve
16. ….................. katona, aki felismerte Jézusban Isten fiát
(„Valóban Isten fia volt!”)
17. Megszólalt, amikor Péter háromszor megtagadta Jézust
18. Zsidó fejedelem, aki azt remélte, hogy Jézus csodát tesz a
szeme láttára
19. A hitetlen tanítvány
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Beköszöntött a tavasz
Egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünk március 15. Ekkor emlékezünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc résztvevőiről. Minden óvodás tudja, hogy
milyen zászlóval ünnepli a magyar nép március 15.-ét.

Március az ébredés hónapja: a téli álmot alvó állatok előbújnak rejtekükből és valami harapnivaló után néznek. A
fák, bokrok rügyet bontanak. Megérkeznek az első vándormadarak.

Az óvodásokkal papírzászlók és kokárdák festésével, ideillő gyermekversek, dalok tanulásával emlékezünk, mesélünk a gyerekeknek az akkor történt eseményekről. Ilyenkor sokszor hallják a gyerekek ezt a szót otthon és az
óvodában: szabadság – szabadságharc. Azt is, hogy forradalom. Gyakran megkérdezik, kik a honvédek és mi is az
a kokárda? „A kokárda szalagcsillag: kör alakú, fodros
szélű, nemzeti színű jelvény, amit eredetileg kalapra vagy
sapkára, a nők pedig a hajukba tűztek. Viselése nálunk
elsősorban a márciusi forradalomhoz kapcsolódik.”

A három meleghozó vándor: Sándor, József, Benedek
névnapján már valóban tavaszra fordul az idő, amint
mindannyian nagyon vártunk!

„A szabadságért harcoló katonákat honvédeknek hívták.
Az ő zászlójuk, a nemzeti színű zászló lobogott elől a
harcok idején, és buzdította a honvédeket bátorságra.”
Ezért lobogtatunk mi is nemzeti színű zászlót ezen az
ünnepen. A hős honvédekről emlékezünk meg egy olyan
verssel, ami jól illik ehhez az ünnephez:

Hozzatok meleget,
Zöldellő rügyeket.
Madár dala szálljon
Lepke táncot járjon.

Drégely László: Tavasz hívása
Sándor, József, Benedek
Vártunk rátok eleget!
Sok volt már a télből,
Hóból, hideg szélből.

Süssél Nap, fényes Nap
Hozz meleget minden nap!

Weörös Sándor: Megy az úton….
Megy az úton a katona,
Zúg a vihar, fúj a szél,
zúg-búg, fúj a szél,
a katona sose fél.

Rajzpályázat

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság Szent Flórián
napja alkalmából óvodás korú gyermekek és
általános iskolai alsó tagozatos gyermekek részére rajzpályázatot hirdet. A pályázatra Tűzoltósággal, tűzzel kapcsolatos témájú rajzokat
Az ünnepet megelőzően a gyerekek által készített kis várunk.
zászlókkal sétálunk a faluban és a Pihenőpark kis színpa- A pályázatokat Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltódán elszavaljuk Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. versének 1. ságára kell eljuttatni (3980 Sátoraljaújhely, Pataki út
versszakát, a Weörös Sándor: Megy az úton c. versét és 2.).
ideillő gyermekdalokat énekelünk. Aki nem lép, HuszárA pályázatok beérkezési határideje
gyerek….
2012. április 20.
Mitől félne? Kezébe kard,
gonoszoknak odavág,
dirr-durr, odavág,
sose bántsák a hazát.

Óvónők

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, Sátoraljaújhelyen a Római Katolikus Nagytemplom mögötti Flórián szobornál.
Barna Norbert tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok
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Suli ☼-tár
A vámosújfalui Általános Művelődési Központ a 2011/
2012-es tanévben is meghirdette az alsó tagozatos tanulók számára a körzeti népdaléneklési versenyt 2012.
március 21-én Vámosújfalu Faluházában. Ebben az évben 18. alkalommal rendezték meg ezt a színvonalas versenyt. Természetesen nagyon örültünk a felhívásnak, s
nagy örömmel jelentkezett iskolánk is a versenyre.
A nevezés feltétele volt, hogy 2. 3. és 4. osztályból osztályonként két tanuló vehet részt a versenyen egy kötelező
és egy szabadon választott népdallal. Nagy választás elé
kerültünk, hiszen iskolánkba sok szép hangú gyermek
jár, akik mind szívesen vettek volna részt a vámosújfalui
versenyen, és versengtek a továbbjutás érdekében.
Házi verseny keretén belül dőlt el, hogy ki képviseli iskolánkat a körzeti versenyen. 2. osztályból Götz Nikoletta
és Takács Bernadett, 3. osztályból Naár András és Rák
Eszter, 4. osztályból pedig Elek Csilla jutottak be, izgultak tovább és készültek szorgalmasan egészen a verseny
napjáig. Több iskolából sok gyermek vett részt a körzeti
versenyen, ahol a zsűritagoknak a szebbnél- szebb hangú
diákok közül kellet kiválasztani a legjobbakat.
A tanulók sok munka eredményeképpen bátran és magabiztosan álltak ki a közönség és a zsűri elé és énekelték el
dalaikat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is szépen szerepeltek
iskolánk tanulói. 2. osztályosok kategóriájában Takács
Bernadett különdíjban részesült, 3. osztályosok kategóriájában Rák Eszter 2. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik és a többi versenyre készült dalos hangú kisdiákunknak is, mert versenyzőink tehetségükkel
megmutatták, hogy szorgalmas és kitartó munkával szép
eredményeket lehet elérni, énekelni pedig öröm és boldogság.

Március 23-án rendeztük meg a német nemzetiségi
versmondó házi versenyt.
A gyerekek két kategóriában szerepeltek, itt dőlt el, hogy
ki képviseli iskolánkat a térségi nemzetiségi iskolák közötti versenyen, amely egy hét múlva első alkalommal Hercegkúton lesz megtartva.
A gyerekek közül sokan jelentkeztek, és már hetek óta
szorgalmasan és kitartóan készültek a nem könnyű feladatra.
Első kategóriában Hünlich Hédi 1. osztályos tanuló, Takács Bernadett, Szabó-Velejti Csenge, Májer Panna,
Marczi Simon, Götz Nikoletta 2.osztályos gyerekek jutottak tovább.
Második kategóriában Rák Eszter,
Naár András,
Hünlich Emma 3.osztályos, Frikker László, Elek Csilla,
Bánhegyi Vanda 4.osztályos tanulók jutottak tovább.
Gratulálunk nekik, és reméljük, sikeresen fognak szerepelni a térségi versenyen is!
tanítók

TISZTELT SZÜLŐK!
Értesítjük a tanköteles korú gyermekek szüleit,
hogy az iskolai beíratásra
2012. április 12-én és 13-án kerül sor.
A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános
Iskolában reggel fél 8-tól délután 4-ig az igazgatói
irodában várjuk a beiratkozókat.
Az iskolás korúak számára szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény, születési anyakönyvi
kivonat, lakcím kártya, TAJ szám,
diákigazolványhoz 1400 Ft.
Ugyanebben az időpontban lehetőség van az
óvodai beiratkozásra is.
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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 11- én.
Az Egyesület elnöke: Matisz Antal 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 Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság 11.Pk.60.048/2011/4. számon vette nyilvántartásba 2011. márciusában.
Az Egyesület elnöke: Kiss Csaba
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10400315-50526586-56651000 Adószám: 18209510-1-05

Kérjük támogassák
személyi jövedelemadójuk
1 %-ának
felajánlásával
Hercegkút civil szervezeteit!
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