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Tisztelt Olvasó! Kedves Hercegkútiak!
Az év végéhez közeledve nem szokatlan, hogy egyfajta
számadást készítünk az elmúlt időszakról.
Tavaly augusztusban írtam egy kisebb összegzést arról,
mit sikerült megvalósítani a megválasztásomat követően,
és milyen feladatok állnak előttünk.
Nem szeretném magam ismételni, ezért csak néhány
gondolat az év végi eseményekről, történésekről, amelyek jelentősen befolyásolják majd a jövőnket.
A Hercegkúti Hírek olvasói folyamatosan kapnak tájékoztatást a település dolgairól, de van néhány olyan téma, amelyet ki kell fejteni részletesen is, már csak a tisztánlátás miatt is.
Október végén rendeztük a Szüretvégi Vígasságot,
amely esemény annak ellenére kiválóan sikerült, hogy az
időjárás nem volt kegyes hozzánk és nem tudtuk megtartani a tervezett felvonulást. Kárpótolt bennünket
azonban az a felejthetetlen koncert a zsúfolásig megtelt
templomunkban, amelyet Mága Zoltán hegedűművész
adott.
Úgy gondolom, nem túlzok, mikor azt mondom, hogy
maradandó élményben részesítette a művész úr nem
csak a hercegkútiakat, hanem a Hercegkútra nagy számban érkező érdeklődőket is.
Biztos vagyok benne, hogy az obersulmi delegáció is
elégedetten távozott haza a látogatásuk végén.
A Karácsonyt megelőző közös kántálás is nagyon jól
sikerült. Jó ötletnek bizonyult a faházak felállítása. A
nyugdíjas klub tagjai által készített sütemények nagy sikert arattak csakúgy, mint a fiatalok által készített és kínált forralt borok. Ezúton is köszönöm a segítőknek, a
közreműködőknek, a fellépő kórusoknak a segítséget!

Én arra kértem és kaptam felhatalmazást az önkormányzat képviselő testületétől, hogy ezeken a tárgyalásokon
ne menjek bele semmiféle gerinctelenségbe. Természetesen a képviselőket folyamatosan tájékoztattam a helyzetünkről. Arról a helyzetről, ami - valljuk meg őszintén nem volt túl rózsás ezekben az időkben.

A közös önkormányzat kialakításáról:
Az önkormányzati törvény hatályosulása következtében
a hét év óta kiválóan működő Hercegkút-Komlóska
Körjegyzőség december 31-én megszűnt. Az önkormányzati törvényből adódóan, minimum 2.000 fős, vagy
annál nagyobb, úgynevezett. közös önkormányzati hivatalokat kell alakítani a településeknek.

Garancia kell, hogy legyen erre a három polgármester
személye, a köztisztviselők felkészültsége és elhivatottsága, és az önkormányzati képviselők felelősségérzete.

Hosszú és sok meglepetéssel, sokszor kiszámíthatatlan
és nem várt eredménnyel végződő tárgyalásokat folytattunk az év vége felé a környékbeli polgármesterekkel.
Tette ezt ki-ki felkészültségéhez, képességéhez, esetenként tisztességéhez mérten.

Hiába volt, és van ma is jó híre Hercegkútnak, ezeken a
tárgyalásokon a legerősebb alku pozíció a települések
lakosságának száma volt. Sajnos mi, a magunk 674 főjével nem tartozunk a nagy települések közé kistérségi,
illetve ma már járási szinten sem. Összességében elmondhatom, és remélem Önök is elismerik, hogy a lehető legjobb települést sikerült a Hercegkút-Komlóska tengely mellé megnyerni, Bodrogolaszi községgel.
Tekintve, hogy Bodrogolaszi önmagában is nagyobb
lakosság számmal rendelkezik, mint Hercegkút és Komlóska együttvéve, nem volt kérdés, ki lesz a gesztora,
központja ennek a közös önkormányzati hivatalnak,
amelynek neve 2013. január elsejétől Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal.
E tárgyalásoknak az anyagi dolgokon túl a dolgozók, a
köztisztviselők sorsa is tétje volt. Szerettük volna a hivatalunkat mindenképpen megtartani a korábbi létszámmal. Ez sikerült is, és remélem a hercegkútiak ebből a
változásból semmit nem fognak megérezni, érzékelni. Ha
azt a munkamódszert tudjuk adoptálni - és miért ne tudnánk -, ami sok éve működött Hercegkút-Komlóska viszonylatában, akkor ez egy sikeres kapcsolat lehet mind
három település számára.

A járások kialakításáról:
A járási hivatal kialakításával, felállásával kapcsolatban,
tulajdonképpen statisztaszerep jutott az önkormányzatoknak, hiszen minden teendőnket feladatként kaptuk.
Így került sor egyik dolgozónk, Stumpfné Balázs Edit
áthelyezésére és vele együtt néhány technikai eszköz átadására is.
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Az ő pótlását az adóügyi előadó státuszra Ringer Zoltánnéval oldottuk meg, pályáztatás útján. Arról, hogy
milyen feladatok kerültek a járáshoz, és azok hogyan
érintik a lakosságot, dr. Stumpf Enikő jegyző ad majd
tájékoztatást.
Az adósságkonszolidációról:
Ez a téma is sokuk előtt ismerős lehet. Az eladósodott
településeket segítette a kormány ezzel az intézkedéssel.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy igazságos-e ez így, ebben a formában, vagy sem. Különösen, ha azoknak a
településeknek a szemüvegén keresztül nézzük, akik az
elmúlt években igyekeztek ésszerűen gazdálkodni, felelősen gondolkodva fejleszteni, tehát nem eladósodni, mint
például a mi településünk is.
Természetesen minket is érintett a konszolidáció, még ha
nem is akkora mértékben, mint néhány szomszéd települést. Hercegkútnak is volt adóssága, hiszen az elmúlt
évek kormányzati intézkedései a mi településünket sem
kímélték, ugyanúgy, mint a legtöbb települést az országban. Az évek alatt nálunk is keletkezett adósság. Ez pedig számszerűen az alábbiakból tevődött ki: 2,5 mFt bérhitel, közel 10 mFt úgynevezett likvidhitel, 6,7 mFt hoszszú lejáratú kölcsön az iskola felújítására és mintegy 7,1
mFt szintén hosszú lejáratú hitel a Művelődési Ház felújítása kapcsán. Mindösszesen 26,5mFt adósságállománytól szabadultunk meg, köszönhetően a kormány
intézkedésének!
Az iskola átadásról:
A médiában mindenki hallhatta, sokak figyelemmel is
kísérték az iskolák sorsának alakulását. A törvény erejénél fogva kerültek az önkormányzati fenntartású iskolák
az államhoz. A háromezer főnél kisebb települések jelezhették, hogy az állami fenntartás mellett iskoláik működtetését vállalják. Természetesen mi jelentkeztünk még
akkor is, ha tisztában voltunk vele, lehet, hogy erőnkön
felül tesszük ezt, de ez nálunk érzelmi kérdés.
Úgy vagyunk vele, hogy ezt az iskolát a mi őseink, elődeink építették, szinte nincs olyan hercegkúti, aki ne kötődne hozzá ezer szállal. Az állami fenntartás mellett a működtetésre jelentkeztünk, - csak halkan jegyzem meg a
megyéből 8 ilyen település volt, - és csak háromnak engedélyezték. A településünk gazdasági teljesítőképességét
vették figyelembe, így kérelmünket elutasították.
Hangsúlyozom, az iskola a miénk, még ha most a fenntartás és a működtetés az államé is. A tulajdonjog maradt
az önkormányzatnál. Az iskola itt marad, a gyerekek és a
pedagógusok itt teszik a dolgukat, továbbra is a közösségünk részei. És hogy mennyire a szívünkön viseljük az
iskola, ezen belül az épület sorsát, azt gondolom, mi sem
bizonyítja jobban, hogy a rendkívül rossz állapotban lévő
tetőszerkezet felújítására igyekeztünk pénzt keríteni az
évvégén. Megtehetnénk, hogy hátra dőlve kezünket széttárjuk, és várjuk, hogy majd az állam megteszi ezeket a
nagyon sürgős állagmegóvási intézkedéseket, de nem
tehettünk ilyet.

Amint már mondtam, ezer szállal kötődünk az iskolánkhoz, ez a miénk. Siker koronázta egyedi kérelmünket, és
Balog Zoltán Miniszter Úr, a rendelkezésére álló külön
keretből 4 mFt ítélt meg számunkra. Ez elegendő arra,
hogy a korhadt szarufákat kicseréljük, a bádogos munkát
az épületen elvégezzük, az egész tetőt fóliaborítással lássuk el, valamint új lecezést is kapjon a tetőszerkezet. Reméljük, hogy ezzel a beruházással hosszú évekre meghosszabbíthatjuk településen egyik legszebb és legimpozánsabb épületének életét és reméljük még sok-sok évig
betöltheti azt a szerepét, amit szántak elődeink.
A fűtések korszerűsítésekről:
Minden közintézményünkben fa aprítékkal működő kazánnal váltjuk fel a drága gázfűtést. Az orvosi rendelőt, a
Művelődési Házat, a Polgármesteri Hivatalt és az iskolát
is, ahova 2 db kazánt nyertünk, a jövőben ezzel kívánjuk
fűteni. Lehetőségünk van ebből a pályázatból egy apríték
tárolót is építeni. Ennek építésénél különösen ügyelni
fogunk a hatályos helyi rendezési tervünkre. Szeretném,
ha tökéletesen illeszkedne, mint méreteiben, mind anyagában a hercegkúti építkezési hagyományokhoz. Ezentúl
egy aprítékolót is be tudunk szerezni. Ennek kiválasztásánál messzemenően ügyelünk majd a célszerűségre és az
ésszerűségre. A beruházáson kívül pedig az is nagyon
fontos, hogy három hercegkúti személynek biztosít ez a
program munkalehetőséget. Tehát összességében elmondhatom, mintegy 38 mFt-ot nyertünk közintézményeink fűtésének korszerűsítésére.
Kamera rendszer kiépítéséről:
A lakosság biztonságérzete mindennél fontosabb kell,
hogy legyen a település mindenkori vezetői számára.
Megelőző, prevenciós szerepe van a kamerarendszer kiépítésének. Szerencsére nincs folytatása a mindenki számára sajnálatosan ismert sorozatnak. Elébe kell menni az
eseményeknek, hiszen a világ sajnos nem jó irányba halad a közbiztonság tekintetében. Kályhát sem akkor kell
kezdeni építeni, ha már fázunk, így van ez a biztonságunkkal is, meg kell előzni a bajt. Egy kamera rendszert
szeretnénk kiépíteni, amelyre már a forrás is a rendelkezésünkre áll, most történik a kivitelező kiválasztása. A
településre vezető bekötőutak, kereszteződések, útelágazás, a fontosabb épületek és a pincesorokon helyezünk el
kamerákat, és nem feledkezünk meg természetesen a
Kálváriáról sem.
A tervezésnél és a kivitelezésnél a jogszabályi kötelezettségeknek messzemenően szeretnénk megfelelni.
A pincesorok felméréséről:
Ez a felmérés rendkívül nagy jelentőségű a településünk
életében, minden tekintetben. Ilyen, de még ehhez hasonló sem készült tudomásunk szerint az országban,
amely feltérképezne egy egész pincesort, vagy pincefalut,
különösen nem három dimenzióban. Az úgynevezett
terepmunka gyakorlatilag elkészült.
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Most történik a digitalizálása a felmérésnek. Örülök annak, hogy szinte mindenki az első szóra megértette ennek szükségességét és jelentőségét. Néhány esettől eltekintve, mindenki segítőkészen és rugalmasan állt mellénk ebben a komoly és összehangolt feladatban, amit a
mezőőrünk Majoros Zoltán vezényelt le.
Az a néhány személy pedig, akik értetlenkedve, gáncsoskodva, vagy nem tudom milyen logika mentén vezérelve
akadályozták a felmérést, az utolsó napokra megértették
ennek a fontosságát, jelentőségét és a földmérők rendelkezésére bocsátották pincéjüket. Azt kell mondanom, az
eredmény több mint elgondolkodtató. Azok a sokszor
felelőtlen és meggondolatlan pinceásások, amelyek
többnyire jellemezték az elmúlt éveket, most tisztán kivehetőek. Úgy gondoljuk, eljött az ideje egyszer s mindenkorra, hogy véget vessünk az engedély nélküli ásásoknak, ez mindannyiunk közös érdeke! Nem engedhetjük meg, hogy néhány meggondolatlan pincetulajdonos, - vagy esetenként csak használó - tönkre tegye azt,
amit örökül hagytak ránk elődeink. Egy egészséges közösség nem engedheti meg, hogy a kevés számú kisebbség szembe menjen a többség akaratával. A jog, a szokás, a hagyományok és az ésszerűség minden szabályát
felrúgva, azokat semmibe véve cselekedjen kénye kedvére!
Még egyszer hangsúlyozom, ez mindannyiunk közös érdeke!
Kérem, ne felejtsék el, mi csak kölcsön kaptuk az utódainktól azt, amit elődeink ránk bíztak! Határozottan kérem, hogy a jövőben csak érvényes építési engedély birtokában kezdjenek bármiféle építési tevékenységekhez a
pincesorokon! Amint elkészült a digitalizálás, lakossági
fórumon fogjuk azt bemutatni esténként a Művelődési
Házban. Elöljáróban csak annyit, hogy sokan meg fognak lepődni…
Az előttünk álló beruházásról:
A már oly sokszor emlegetett beruházás terveink szerint
kora tavasszal kezdődik. A lakosságtól türelmet és megértést kérünk, hiszen semmiféle fejlesztés nem megy
lemondás és akadályok nélkül, ez sem fog, tudjuk. De
türelemmel és megértéssel kezelve a helyzetet, biztos
vagyok benne, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani.
A beruházás minden fázisáról időben tájékoztatunk
mindenkit.
A végére egy kis összegzés:
Mint látják, teendőnk van bőven. De biztos vagyok benne, hogy közösen gondolkodva és cselekedve, minden
feladatot és problémát meg tudunk oldani. Akinek kérdése van, vagy valamit nem ért kérem, keressen meg. A
fel nem tett kérdésekre nem tudok válaszolni. Nem jó,
ha a kérdések megválaszolatlanok maradnak.
Rák József
polgármester

Visszatekintés 2012. év karácsonyára

4

Megemlékezés a doni áttörés 70. évfordulójáról
Noha a katonák hősiesen harcoltak – a 2. magyar
hadsereg eleve vereségre volt ítélve.
A mai romlott, értékvesztett „való világban” elgondolni sem lehet, hogy mit éltek át őseink akkor az
orosz télben.
A -40 fokos hidegben hitehagyottan küzdöttek 2000
km-re az otthonuktól, úgy, hogy tisztában voltak vele,
legtöbbjükre a halál vár.
Az emberben felmerül a kérdés: a mai fiatalok közül
hányan lennének képesek elviselni azt, amit a doni
hősök átéltek, amit katonáink megcselekedtek?
Vajon mi fegyvert tudnák-e fogni és reményvesztetHercegkút közössége 2013. január 12-én szomba- ten is harcolni a Hazáért?
ton, az esti szentmise után emlékezett meg a doni Ezek persze költői kérdések, de sajnos tudnánk rájuk
áttörésről. A Freundschaft Vegyeskórus Egyesület válaszolni…
az alkalomhoz illő dalokkal tette méltóságteljessé a
megemlékezést.
Az akkor szinte teljesen megsemmisült 2. magyar
Rák József polgármester ünnepi beszédében így hadsereg katonái egyszerre voltak hősök és áldozaemlékezett vissza a régmúlt időkre:
tok, akiknek évtizedekig ugyan nem járt tisztelet, tragikus küzdelmüket mégsem sikerült elfeledtetni.
„Tisztelt Emlékező Közösség!
A háború után a gyászt nem lehetett kibeszélni, a
Kerek évfordulón, a doni áttörés 70. évfordulóján hadsereg megsemmisülése tabutémának számított.
emlékezni és tisztelegni jöttünk el ma este.
Pedig az ember természetével ellentétes, alapvető joEmlékezni és tisztelegni azok előtt, akik a legdrá- gainak megtagadása, ha egy nép nem gyászolhatja
gábbat, az életüket áldozták abban az esztelen és halottait.
értelmetlen háborúban, amelyben nem volt olyan Hosszú évekig hivatalosan senki nem beszélhetett
család Magyarországon, így Hercegkúton sem, róluk. Ezekben, az években importáltak nekünk új
amely ne veszített volna el egy apát, egy fiút, egy eseményeket, amelyekről meg kellett emlékeznünk, új
testvért, vagy egy barátot, ne gyászolná a harcok- ünnepeket, valami mást, ami idegen civilizációk sajátban elesett, ártatlanul kivégeztetett vagy áldozatul ja volt.
esett hozzátartozóját.
Az esztelen háború, a gyűlölet és a hatalomvágy
oltárán áldozták be szerencsétlen honfitársainkat,
akiknek pokoli körülmények között kellett meghalni.
Az 1943. január 12.-én kezdődő hadiesemény a II.
világháború legnagyobb magyar veszteséggel járó
csatája volt.
A keleti frontra vezényelt magyar alakulatoknak
nem volt megfelelő és elegendő fegyverzetük, felszerelésük, utánpótlásuk és élelmük. Ezek hiányában kilátástalan küzdelmet folytattak az óriási
szovjet-orosz túlerővel szemben.
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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
falujuktól, családjuktól estek el és pihennek jeltelen
sírokban.
Kérjük a jó Istent, adjon nekik örök nyugodalmat,
legyenek példaképeink!
Beszédemet egy idézettel zárom, melyet egy doni
túlélő írt.

Évtizedeken keresztül hallgattunk mélyen többek
között a doni áttörésről, történelmünk leggyászosabb és legértelmetlenebb eseményéről.
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 sebesültek számát 55 ezerre, a hadifogságba esetteket 25 ezerre becsülik.
A doni áttörésnek 21 hercegkúti hősi halottja volt.
Közösségünk 1989 májusában állíthatott méltó emléket a II. világháború 53 hercegkúti áldozatának.
Ez az emléktábla felsorolja a bombatámadás 7 áldozatát, a málenkij robotból soha vissza nem térő 15
elhurcolt nevét és a különböző harci cselekményekben hősi halált halt 31 katona nevét.
Tisztelt Emlékező Közösség!
Adósságot törleszteni vagyunk itt azzal az 53 hercegkútival szemben, akik a magyar történelem vérzivatarában a hazájukért a legtöbbet, életüket adták.
Nem feledkezhetünk meg róluk, akiknek nevét történelemkönyvünk nem őrizte meg.
A ma élő generációk többsége számára szerencsére
már messze került minden háborús borzalom élménye.
Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke
jelentőségére hívja fel a figyelmet.
Azt sugallja a mai kor emberének, 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.

„Legyen a béke a föld legnagyobb hatalma, tegyen
boldoggá minden embert és országot, és mély tisztességgel takarja be a koporsókat.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Az ünnepi szónoklatot követően Rák József polgármester és Pandák Tibor képviselő koszorút helyezett el az emlékműnél. A megemlékezés Polyák
József esperes és a hívek közös imádságával zárult.
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Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
évzáró közgyűlése

A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagsága
rendhagyó év végi közgyűlésen értékelte a 2012. évet
december 29-én. Az elnökség döntése alapján ezúttal
nemcsak a tagok, hanem párjaik is meghívást kaptak, így
a hivatalos napirendi pontok tárgyalását követően évbúcsúztató hangulatban töltöttünk el egy kellemes estét.
Sikeres évet zárt ismét Hercegkút legnépesebb tagságú
civil szervezete, melyet Matisz Antal elnök az alábbiak
szerint értékelt:
„Tisztelt egybegyűltek!
Első alkalommal teszek eleget beszámolói kötelezettségemnek az újjáalakult Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó
egyesület elnökeként.
2011. december 17-i közgyűlésen az akkori elnök Rák
József, miután őt a település lakossága polgármesterré
választotta, lemondott tisztségéről és a tagság engem
tisztelt meg bizalmával, hogy ezt a feladatot tőle átvegyem. Az ő munkásságát kívántam az elmúlt év folyamán
folytatni, csak úgy mint eddig, együttgondolkodva, közösen megbeszélve dolgainkat és a döntések előtt a tagság
véleményét figyelembe véve.
Engedjétek meg, hogy a teljesség igénye nélkül felelevenítsem az elmúlt évben történt fontosabb eseményeket,
amelyek meghatározták egyesületünk életét.
- A 2012-es év egy szomorú eseménnyel indult számunkra. Január 27-én a Kálvária stációit megrongálták, a
7-es stációtól felfelé a kereszteket és a családok ajándékozási tábláját tulajdonították és másnap éjszaka a 14-es
stációról ellopják a domborművet. A rendőrség azonnal
megkezdte a nyomozást, de sajnos a tettesek kiléte máig
sem ismert. Természetesen a Kálvárián történt események után megerősítettük a járőrszolgálatot, de mint
ahogy arra számítottunk az elkövetők már többet nem
próbálkoztak

- Február 6-án Sátoraljaújhelyben a Tűzoltóságon Katasztrófavédelmi Kirendeltségvezetői értekezleten vettünk részt a polgármester úrral. Itt kaptunk tájékoztatást
arról, hogy az I-II-es kategóriába sorolt településeken
kötelező „Katasztrófavédelmi referens „ kinevezése. A
mi településünk III-as kategóriába van sorolva, így nálunk erre nincs szükség.
- Március 19-én átadásra került a sikeres pályázat útján
vásárolt dugólétra és gyorsbeavatkozó egység. A sikeres
pályázaton elnyert összeg 715.000 Ft, amiből a már említett egységeket vásároltuk. A létrák pontosan illeszkednek a meglévő autónk tetején található tartóba, így a
készlet felét el is helyeztük az autón. A vásárolt készlet
másik része egy gyorsbeavatkozó egység, amely gyári
Honda motoros szivattyúból és a hozzá tartozó 100 méter nagynyomású tömlőből áll, melyhez egy állítható szórásképű fecskendő tartozik.
- Március 25-én tűz ütött ki a Hosszúhegyen, a fenyőerdő gyulladt ki. A mi autónk 8 fővel vonult a helyszínre és
további Hercegkúti lakosok segítségével vágtunk egy
„léniát” az erdőbe a tűz továbbterjedésének megakadályozására. Ez után háti permetezővel oltottuk az avartüzet, legvégül a tűzoltóság odaérkező autójával oltottuk el
véglegesen a tüzet. Jó példája volt ez az egyesület önkéntes tűzoltóinak, a falu civil lakosságának és a hivatásos
állománynak közös munkájára
- Április 12-én lomtalanítás volt a faluban. Rendkívüli
esemény nem történt. A lakosság, egy-két kivételtől eltekintve betartotta azt a kérést, hogy csak a lomtalanítás
reggelén tegyék ki a feleslegessé vált dolgokat. A lomtalanítást megelőző estén és éjszakán megerősített szolgálattal jártuk az utcákat és figyeltük az ide nem illő egyéneket. Ha valaki gyűjtögetni kezdett azt felszólítottuk és
távozásra kértük- Április 30-án szalonnasütés és tábortűz
a Gombos hegyen. A már megszokott módon az egyesületünk tagjai segítettek az rendezvény lebonyolításában, a
biztonság érdekében a tűzoltó autóval a helyszínen tartózkodtunk, majd az esemény végén a tüzet teljesen eloltottuk.
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- Május elején ellenőrzés volt a Hercegkúti Polgárőr és
Tűzoltó Egyesületnél, amikor a sátoraljaújhelyi hivatásos állomány a tűzoltó autót és a szertárt ellenőrizte és
rendellenességet nem talált.
- Május 10-én Együttműködési megállapodás megújítása
történt a Magyar Posta Zrt.-vel, melynek keretében a
polgárőr szolgálat során kiemelt figyelmet fordítunk a
posta épületére és a pénzkifizetések alkalmával a helyben dolgozó polgárőrök lehetőség szerint segítik és figyelemmel követik ezt a tevékenységet.
- Május közepén egy 12 V-os szivattyú megvásárlásával
támogattuk a Polgármesteri hivatalt azon törekvésében,
hogy még szebbé, virágosabbá tegye Hercegkútat. Átalakításra és felszerelésre került a szivattyú a tűzoltó
autóra és így lehetőség nyílt a benne lévő tartályból nyáron a virágok locsolására.
- Május 26-án Borospünkösd. Egyesületünknek a rendezvény biztosítása, az eseményre érkező autók parkolásának a megoldása és a forgalom irányítása volt a fő
feladata. Természetesen mint mindig most is kivettük a
részünket a szervezésből illetve a lebonyolításból, segítettünk sátrat állítani, asztalokat székeket pakolni és a
vendégek kiszolgálásában is részt vettünk.
- Május 29. Sátoraljaújhely Tűzoltóság. Ünnepélyes keretek között a környék Önkéntes Tűzoltó Egyesületeivel egyetemben aláírtuk az együttműködési megállapodást az önkéntes egyesületek és a Sátoraljaújhelyi hivatásos Tűzoltóság között. Ennek értelmében a mi egyesületünk Hercegkút és közvetlen környékén végez tűzoltó
és tűzmegelőzési feladatokat, együttműködve a sátoraljaújhelyi hivatásos állománnyal.
- Június 02. Gyermeknap a sportpályán. Kivettük a részünket az előkészületekből, /sátor állítás, asztalok lócák pakolása/, tagjaink közül páran vállaltuk immár
hagyományszerűen a légpuska lövészet lebonyolítását,
fiataljaink részt vettek a főzőversenyen és anyagiakkal is
segítettük a rendezvény sikeres lebonyolítását.

- Június 16-17-e Széphalomban vadétel főző versenyen vettek részt egyesületünk fiatal tagjai. A kétnapos
rendezvényen felvonultunk a tűzoltó autónkkal és vasárnap délután egy kis bemutatót is tartottunk a jelenlévő közönségnek. Ezen a vasárnap délutánon hosszas
megbeszélés után döntöttünk úgy, hogy az új egységet
amit a sikeres pályázat útján vásároltunk, nem a meglévő autóba építjük be, hanem egy teljesen új, különálló
egységet hozunk létre.
- Június 20-án este kipróbáltuk az új szivattyút és a
fecskendőt a nagynyomású tömlővel, és úgy ítéltük
meg, hogy a 100m hosszúságú tömlő túl hosszú, és a
vékony keresztmetszete miatt a vízmennyiség kevés. A
beszállítóval sikerült leegyeztetni, hogy egy vastagabb
80m hosszúságú tömlőre cserélje le a meglévőt, így
megfelelő lett a vízmennyiség és a vízsugár hatótávolsága is
- Július 5-6-7. Zenemplén Idén is a tavalyihoz hasonlóan hivatásos őrző-védő cég biztosította a fesztivál
helyszínét, így ránk komolyabb feladat nem hárult. A
három nap alatt megerősített szolgálat volt érvényben a
faluban. Ezen kívül a rendezvény sikeres és biztonságos
lebonyolítását lámpák, és rádió adó-vevő készülékek
kölcsön adásával segítettük.
- Július 21. Kiss János Emléktorna. Ahogy eddig is
minden évben, úgy idén is az egykori alapító tagunk
emlékére rendezett tornán, fontos részt vállaltunk a
szervezésből és úgy gondolom idén is méltóképpen
emlékeztünk egykori tagtársunkra és az Ő helyi sportért
tett elévülhetetlen érdemeire.
- Augusztus 05. Családi nap. Idén új rendezvényként
jelent meg a naptárban ez az esemény, melyben hasonló
feladatokat láttunk el mint a gyermeknapon, légpuska
lövészet. íjászok szállítása, sátrak, eszközök ki és be
pakolása.
- Augusztus 14. Megvásároltunk és hazaszállítottunk
egy 600 liter befogadó képességű vontatható úgynevezett „lajtoskocsit”, melyre célunk volt felszerelni az új
gyorsbeavatkozó egységünket. Az egység így minden
vonóhoroggal rendelkező gépjármű számára alkalmas
lesz a vontatásra..
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- Augusztus 17-18. Hercegkúti Napok. A polgárőrség
biztosította a rendezvényt, ismét a nekünk szóló feladatokat láttuk el, egy sajnálatos esemény is történt, egy a rendezvényre ellátogatott hölgy a kálvária első stációja alatti
kavicsos nagyon meredek részen elcsúszott és súlyos bokatörést szenvedett. Azonnal hívtuk a mentőket, és a segítség kiérkezéséig a tőlünk telhető módon elláttuk a beteget. Biztosítottuk a mentő zavartalan helyszínre érkezését, és hordágyon vittük le a meredek parton a sérültet a
mentőig.
- Augusztus 22. Hosszúhegyen a „Szegfű” dűlőben tűz
ütött ki. A helyszínre vonult a tűzoltó autónk Majoros
Zoltán mezőőr vezetésével. Sikeres oltáson vettek részt,
amin nagyon jól működött az időközben vásárolt és a
szivattyúra felszerelt új nyomásszabályzó és fúvóka.
- Szeptember 9-10. A vásárolt lajtoskocsi átalakítása megkezdődik. A tömlő cseréjének és a fúvóka átalakításának
köszönhetően egy olyan egység jött létre, amely 80m
tömlőhosszúságon 20 bar nyomással 600 liter vizet közel
20 percig képes állítható szórásképen fecskendezni.
- December 5. Együttműködési megállapodás megújítása
a rendőrséggel. Hivatalos keretek között a törvényi előírásnak megfelelően új együttműködési megállapodást
kötöttünk a rendőrséggel

A közgyűlésen jelen volt dr. Téglás István, a Sárospataki
Rendőrkapitányság vezetője is, aki röviden beszámolt a
kistérséget (járást) jellemző közbiztonsági helyzetről.
Gratulált az Egyesület tagságának és példaszerűnek értékelte a Hercegkúton működő Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tevékenységét, helyi közéletben elfoglalt szerepét.
Rák József polgármester szintén köszönetét fejezte ki a
tagságnak a helytállásért és a hozzátartozóknak a támogatásért .
Az év végi közgyűléseken megszokott módon ismét egy
aktív tagot részesített az elnökség tárgyjutalomban. Ez
alkalommal az Egyesület előző elnöke, Rák József polgármester részesült az elismerésben.
A hivatalos beszámolót követően a szervezők svédasztalos vacsorával látták vendégül a tagságot, majd sokak
meglepetésére Hercegkút régi zenekara, a Dorf (Hutka
Zsolt, Matisz Antal, Májer Attila, Stumpf Gábor,
Matiszné Boós Edina, Varga Gábor) állt össze ismét és
hajnalig tartó lendülettel, a régi idők dalaival szolgáltatta
a talpalávalót az egybegyűlteknek. A zenekar pihenőidejében a népszerű Karaoke show is be lett iktatva, ami
tovább fokozta a hangulatot.

Még egy pár gondolat anyagi helyzetünkről, kapcsolata- A településszintű közösségépítés területén kimagasló
eredményt elért, Hercegkút közbiztonságának fenntarinkról, létszámunkról.
Anyagi helyzetünk a pályázatoknak, támogatóinknak kö- tását és a közösség szolgálatát céljául tűző Egyesület ez
szönhetően stabil, kapcsolatunk a rendőrséggel és a tűzol- alkalommal a közösséghez tartozás érzését erősítette
tósággal jó. A Polgármesteri Hivatallal az együttműködés meg a tagságban.
(drse)
korrekt, kiszámítható és biztos alapokon nyugszik.
Tagságunk létszáma 40 fő, mindannyian biztosítottak.
Egyesületünk tagja a Megyei Polgárőr és Tűzoltó szövetségnek. Tagjaink közül 23-an rendelkeznek 40 órás tűzoltó alapfokú képesítéssel, 1 fő középfokú és 1 fő felsőfokú
tűzvédelmi képesítéssel.
Eszközeink mind a polgárőr, mind a tűzoltó tevékenység
végzéséhez rendelkezésre állnak és megfelelőek, melyeket
lehetőségeinkhez képest folyamatosan bővítünk.
Úgy gondolom az imént felsorolt eseményekből látszik,
hogy ritka az olyan rendezvény Hercegkúton amiben az
egyesületünk ne venne valamilyen formában részt. Végezzük az önként vállalt munkánkat a mindennapi járőrözéskor, ha kell rendezvényeket szervezünk, vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett eseményeken segítünk, de
ha a helyzet úgy hozza tüzet oltunk. Ebből is látszik,
hogy ez az a közösség akikre a település vezetése és minden lakosa mindig számíthat.
Végül engedjétek meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a
hivatal dolgozóinak az egész évi segítségért, külön köszönet Dr. Stumpf Enikő körjegyzőnek aki a pályázatokban
segít nekünk és Stumpfné Balázs Editnek aki az egyesület
könyvelését végzi amellett, hogy mindketten régi tagjai az
egyesületünknek. Köszönöm polgármester úrnak a segítségét aki nélkül ez az egyesület most nem állna így ahogy
ma.”
Matisz Antal elnök
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HPTE 2012. évi zárórendezvénye
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Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési
Szövetsége bemutatkozása
A Pincefalvak Szövetsége a következők szerint
fogalmazta meg célkitűzéseit:
„Az elmúlt évtizedben megnőtt a minőségi borfogyasztás aránya. Az emberek egyre több információt szeretnének tudni az általuk fogyasztott borokról. Már nemcsak a boltok polcairól leemelt palack az érték, hanem a
szakmai tudás is, ami mögötte van. A fogyasztók célja
nemcsak a bor élvezete, hanem a borász, a borászat, az
alkalmazott technológiák minél jobb megismerése.

2013. január 13-án Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége elnökségének tagjai látogattak el Hercegkútra, Észak-magyarországi körútjuk állomásaként.
Január 12-13-án 7 pincefalut kerestek fel: Gyöngyöspata,
Tibolddaróc, Cserépfalu, Bükkzsérc, Bogács, Noszvaj,
Hercegkút.

Céljaik elérése érdekében pedig utazni is hajlandók,
akár lakóhelyüktől távol lévő borvidékekre is.
Egyre több honlap jelenik meg, amelyeken komplex
bortúrákat ajánlanak a "kalandoroknak". Még mindig
vannak azonban olyan helyek, amelyek egyáltalán nem
ismertek a nagyérdemű előtt.

A vendégeket a Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért
Egyesület elnöksége és néhány tagja fogadta.
A vendégek képviseletében Györköny település polgármestere, Braun Zoltán - aki egyúttal a Magyarországi
Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége elnöki tisztét is
betölti – adott tájékoztatást látogatásuk céljáról és átadta
a Szövetség Alapszabályát, a csatlakozáshoz szükséges
dokumentumokat.
Rák József Hercegkút polgármestere bemutatta a települést, a világörökség részét képző pincesorok megóvása és
fejlesztése érdekében tett lépéseket.

Sok olyan település létezik, amelyek műemlékei között
kevésbé ismert pincesorok, présházak is szerepelnek.
Természetesen vannak olyan „sztár” pincefalvak, amiket mindenki ismer. Ezek jó példaként szolgálnak a
többi településnek.
Egy-egy pincefalu azonban nem feltétlenül tud érvényesülni a versenyben, ezért hoztuk létre ezt a Szövetséget.
Célunk a sok-sok értékkel bíró, de borkulturális szempontból talán nem eléggé elismert falvak, városok népszerűsítése.
Úgy gondoljuk, hogy a felkapott jó marketing lehetőségekkel bíró, neves pincészetek és borrégiós centrumok
bemutatása mellett, a kevésbé ismert, ám érdeklődésre
számot tartó, a borkultúrát, hagyományokat ápoló közösségek életébe is érdemes bepillantani.
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A borászat, mint szakma is megjelenik oldalainkon, de
hangsúlyozottan a szőlő és bor világának fontos kísérő
jelenségeire, hangulati elemeire, a természetes és az épített környezet bemutatására szeretnénk fókuszálni.
A bort, mint turisztikai vonzerőt megjelenítő terméket
állítva a központba, modelleket szeretnénk bemutatni a
lehetséges idegenforgalmi fejlesztési elképzelésekhez
kistelepüléseknek és kevéssé ismert közösségeknek.
Lehetőséget biztosítunk számukra is, hogy szőlészetiborászati érdemeiket, helyi jelentőségű eredményeiket
megosszák az országgal. Segítséget nyújtunk ahhoz,
hogy a pincefalvak, pincesorok településeinek látnivalóit, a környezetüket az emberek jobban megismerjék, és
adott esetben ellátogassanak oda.”
Braun Zoltán elnök a hercegkúti borászok figyelmébe
ajánlott a www.pincefalvak.hu oldalt és a Szövetség
facebook oldalát, ahol a már csatlakozott civil szervezet
tagok adatai és rendezvénynaptárjai megtalálhatóak.
A vendégek természetesen mindkét pincesor megtekintését is betervezték és mint utólag kiderült, korábban
már egy „felderítő” küldöttség megszemlélte a Gombos-hegyi és Kőporosi pincesort. Az elnökség tagjai
számára azonban ez volt az első látogatás és elragadtatásukat, elismerésüket nem is titkolták.
Számtalan fotó készült és a bejárás végén már személyesen is meggyőződtek arról, ha a helyi egyesület tagjai
is új kívánják, a Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért
Egyesület tagja lehet a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségnek.
A pincesorok látogatása közben ízelítőt kaptak a Tokajhegyaljai borokból is, köszönhetően Espák Pál, Götz
István, Naár Ferenc és Rák József egyesületi tagoknak.
A Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
tagsága a soron következő közgyűlésen dönthet a csatlakozási nyilatkozatról.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Hagyományőrző farsangi mulatság Hercegkúton
A 2013. január 26-án szombaton megtartott farsangi rendezvény a köszöntővel vette kezdetét a Művelődési Házban:
„Szeretettel köszöntöm hagyományőrző farsangi mulatságunk résztvevőit. A farsang az év egyik legvidámabb
időszaka. Számos népszokás fűződik hozzá, de abban
mind megegyezik, hogy a tél végét, az újjászületést ünnepeljük. Számos országban karneválokat tartanak, táncos,
zenés, jelmezes felvonulásokat rendeznek. De nemcsak a
mulatságok és álarcok, hanem jellegzetes ételek is jelképezik a farsangot. Mai ünnepségünk is ilyen étel, a farsangi fánksütés köré szerveződött.
A nyugdíjas klub tagjainak közreműködésével készült a
fánk, hagyományőrző egyesületeink pedig dalokkal,
tánccal járulnak hozzá a hangulathoz.
Kulturális műsorunkban először a Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület énekkarát hallhatják, majd a
Klang Singkapelle műsora következik, végül pedig a
Heimat Néptánc Egyesület előadásában gyönyörködhetünk.
Ezután minden jelenlévőt szeretettel hívunk a fánkkóstolásra, és az este további részében a farsangi mulatságra. A
zenét Májer Attila szolgáltatja. A szünetekben pedig karaoke is lesz, amelyre majd várjuk a jelentkezőket. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok!”
A fentiekben részletezett program szerint zajlott a farsang mulatság és hajnalig tartó bállal zárult, vidám hangulatban, felhőtlen szórakozást nyújtva kicsiknek –
nagyoknak egyaránt.
Joósz Antal Művelődési Ház vezető
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II. Bodrogközi Magyar Bál
Kisgéresben
„jó kedvvel, bőséggel …”
„Ez lett a bál mottója, és úgy is lett. Voltak, akik már két
hónappal a bál előtt elkezdték hímezni a mellényüket, szoknyájukat, voltak aki felpróbáltak több ruhát a kölcsönzőben, míg megtalálták a legmegfelelőbbet, voltak, akik vettek
mellényt, öltönyt, mert meg akartak felelni annak az
“egyszerű” követelménynek, hogy magyaros viseletben jelenjenek meg a bálban. Megható látvány volt a ruhák színeinek és mintáinak kavalkádjában felfedezni az ősi magyar
hagyományokat és felemelő érzés volt ezeket a ruhákat a
bálban büszkén viselni, táncolni benne, örülni egymásnak.
A bál hangulatából egy kis ízelítő www.kisgeres.eu.”
Fenti gondolatokat a kisgéresi honlap szerkesztője fogalmazta meg és mi a hercegkúti résztvevők nemzetiséghez
tartozóként tudjuk, hogy mennyire fontos a határ túloldalán
élőknek a magyarsághoz tartozás, a Magyar Bál megrendezése, ezért az ő gondolatait adjuk közre.
Amit mi tehettünk, hogy örömmel fogadtuk el a meghívást
a rendezvényre. A közös határon átnyúló projekt sikerében
bízva reméljük, hogy Kisgéres alapításának 800 éves
évfordulóját a jövő évi bálon együtt ünnepelhetjük.
(drse)
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17. Gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján
Erich Pialek szólt a német kisebbség oktatásának fontosságáról és arról, hogy országszerte van lehetőség a német
nyelvű oktatásban való részvételre, az óvodától a felsőoktatásig. Magyarország egyetlen német nyelvű felsőoktatási
intézményét, a budapesti Andrássy Egyetemet az osztrák
állam is támogatja, ezenkívül vannak német nyelvű könyvtárak Szegeden, Debrecenben és Pécsett is.
A gálaműsor keretében adta át Heinek Ottó elnök a magyarországi németség legmagasabb kitüntetését az úgynevezett "aranytűt" három a német nemzetiségért kiemelkedően sokat tett személyiségnek Erdei Ferencnek, Sárdi Jánosnak és Schäffer Istvánnak.
2013. január 12-én a Budapest Kongresszusi Központban
már tizenhetedik alkalommal került sor a Magyarországi
Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben
január második szombatján, az első ízben 1994 decemberében választott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának
évfordulóján ünnepel a hazai német nemzetiség gálaműsorral.
A B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete szervezésében a megyében található német önkormányzatok képviselői idén is közösen utaztak a nagyszabású rendezvényre, Sárospatak, Károlyfalva, Hercegkút,
Miskolc, Rátka, Rakamaz településekről összesen 28 fő.
Hercegkútat a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Stumpf Andrásné, Naár Ferenc képviselő és Naárné
Stumpf Erika, Götzné Frikker Mária igazgató és Götz Mihály, a Regionális Iroda vezetője dr. Stumpf Enikő, továbbá Bigda Istvánné képviselte.
A Kongresszusi Központban rendezett Gála a szokásos
koreográfia szerint zajlott, a bejáratnál nemzetiségi viseletbe
öltözött fiatalok fogadták az érkezőket, az LDU elnökségének tagjai mindenkinek feltűzték a rozmaringot és a hallban
már szólt a sramlizene.
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke üdvözölte az egybegyűlt vendégsereget
és a meghívott díszvendégeket.
Az elnök úr kiemelte: a német kisebbségi önkormányzat
igyekszik megtalálni a helyét az új önkormányzati struktúrában. Hangsúlyozta: a német nyelvű óvodákat, oktatási intézményeket továbbra is támogatni kell.
A rendezvény védnöke idén Dr. Michael Zimmermann, az
Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövete volt, ünnepi beszédet mondott Erich Pialek, az Osztrák Nagykövetség tanácsosa és konzulja.
Beszédében emlékeztetett arra, hogy a magyarországi németeknek tragikus és változatos történetük volt a XX. században. Megjegyezte, korábban házelnökként Szili Katalin - aki
a szombati eseményen is részt vett - kezdeményezte, hogy
az Országgyűlés emlékezzen meg a német kisebbség jelentős részének 1946 és 1948 közötti kitelepítéséről.

A gálaműsorban felléptek a kulturális fesztiválokon elismerést szerzett együttesek: a bólyi Vegyeskórus, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kórusa (Bonyhád), a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara, a bólyi
Ifjúsági Fúvószenekar, a szári tánccsoport, az Edelstein
tánccsoport (Solymár), a bajai Fúvóskvintett, a PeidlTokolics Duó (Városlőd) valamint Frank Ildikó, a Magyarországi Német Színház művésze, Mirk Júlia és Szilvia
(Pilisvörösvár), Heil Henrik (Pécs), Schauer Sára
(Nemesnádudvar) és Bede Szilvia (Máza) diákok.
A színes kulturális gálaműsort látva ismét meggyőződhettünk arról, hogy évről évre újabb tehetséges fiataloknak,
hagyományőrző csoportoknak nyílik bemutatkozási lehetőség. S mint mindig, sajnálattal állapítjuk meg, hogy a dunántúli sváb településeknek sokkal többet sikerült megőrizni a
nyelvi kultúrából, a hagyományos sváb népviseletből. Ennek ellenére bízunk abban, hogy a Magyarországi Német
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által megszervezésre kerülő minősítő versenyen egyszer majd valamelyik hercegkúti kórus vagy tánccsoport olyan sikert ér
majd el, hogy az Országos Gálán való részvételre is lehetőséget kap.
dr. Stumpf Enikő LDU Reg. Iroda vezető
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Szavalóverseny Hercegkúton
a Magyar Kultúra napja alkalmából
Január 21-én délután a Művelődési Házban iskolánk
2. alkalommal hirdetett versmondó versenyt, amelynek aktualitását a Magyar Kultúra napja adta.
Január 22 - ami 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra épített
költeményét - a Himnuszt.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző értékeinket.
Versmondó versenyünk megszervezéséhez idén is
az önkormányzat nyújtott támogatást.
Felhívásunkra sokan jelentkeztetek, a gyerekek több
településről érkeztetek: Tolcsváról, Komlóskáról,
Vajdácskáról, Györgytarlóról, Makkoshotykáról,
Bodrogolasziból, Erdőhorvátiból, Sárospatakról és
Hercegkútról.
A verseny II kategóriában zajlott, I kategória 1-2
osztály, II: kategória 3-4 osztály.
A nagyon szépen felkészült, ügyesen szereplő versmondók közül a következő gyerekek értek el helyezést:

kategóriában 1. helyezést Szemán Petra
(Tolcsva), 2. helyezést Borsós Máté (Hercegkút),
3. helyezést Drótos Áron (Tolcsva), külön díjat
Gulyás Jázmin (Makkoshotyka) nyert.

I.

II. kategóriában 1. helyezést Jónás Gusztáv
(Tolcsva), 2. helyezést Soltész Bianka,
(Erdőhorváti), 3. helyezést Gáspár Szabolcs
(Györgytarló), külön díjat Haskó Lilla
(Vajdácska), nyert.
A zsűri tagokat alkották: dr. Stumpf Enikő, Rák
József, Szigeti Ilona, Joósz Antal, a sárospataki
Művelődés Háza képviseletében Krenyitczkiné
Sárosi Krisztina és Noszályné Bodnár Ágnes.
tanítók
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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: Stumpf András, Hercegkút Petőfi u. 216/B.
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 Kossuth u 6.
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
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