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Templombelső díszítőfestés helyreállítás 

Ezzel a címmel nyújtott be pályázatot Egyházköz-
ségünk a LEADERHelyi Akciócsoporthoz az Eu-
rópai Vidékfejlesztési Alap „vidéki örökség megőr-
zése” jogcímére a 2012. év végén. A támogató hatá-
rozatot 2013. június 21-i keltezéssel hozta meg a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Az Eu-
rópai Unió és Magyarország Kormánya által nyúj-
tott támogatás 14 961 796 forintos összege fedezi a 
tervezett pályázati munkát teljes költségét.A pályá-
zathoz kapcsolódó építészeti tervdokumentáció 
elkészítéséért - mint ahogy korábban is – Gáspár 
Gyuláné és Szabó Márton építészeket illeti a köszö-
net. Hálával tartozunk Rostás László Pro architek-
túra- és Ybl-díjas építésznek (ez utóbbi a legmaga-
sabb építész szakmai elismerés hazánkban – szerk.) 
a templom építészeti értékét méltató szakvélemény-
ért, amely jelentős mértékben hozzájárult a pályázat 
sikeréhez. A dekorációs leírást, a látványtervet és a 
festési terveket Incze Mózes Székely Bertalan-díjas 
festőművész készítette el az eredeti 1931-es Maasz-
féle és az 1956-os Petrasovszky-féle vázlatokat is 
felhasználva, valamint régi fotók alapján. 
 
A díszítőfestés helyreállításának szükségessége már 
a szekkók 2005. évi restaurálásakor felmerült, de a 
falak vizesedése miatt – különöse a lábazat közeli 
részeken – nem járt volna tartós eredménnyel.  
 

Ekkor az anyagi források sem álltak rendelkezésre. 
A vizesedés a lábazati szigetelés nélkül épített régi 
épületek problémája, s ez alól templomunk sem 
volt kivétel. Az elődök a salétromos falfelületeket 
folyamatos javítással igyekeztek eltüntetni.  
A díszítőfestés helyreállítására a falak 1-2 méteres 
magasságáig nem volt lehetőség, ezért az 1980-as 
évek elején egyszínűre festették a falfestményeket 
körülívelő teljes felületet, amit aztán szükség szerint 
az évek során folyamatosan javítottak. A munkála-
tok során műanyagfestéket használtak, amely ron-
totta a falak légzését.  
 
2010-ben a vizesedés meggátolása céljából szivárgó 
rendszer került kiépítésre. Két évvel a munkálatok 
elvégzése utána helyenként 1-1,5 méteres magassá-
gig felázott falak teljesen kiszáradtak.  
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 A templombelső a nedvesség és a helytelen anyag-
választás okozta festék és vakolat leválások esztéti-
kai hibájával, a funkcióhoz nem illő, elhanyagolt 
képet mutatott az egyébként igényes települési és a 
méltán védett környezetben.  
 
A vizesedés végleges megszüntetése alapozta meg a 
tervezett felújítást, amely a templombelsőben a va-
kolat kijavítását és a díszítőfestés helyreállítását, va-
lamint négy – az orgonakarzatot alátámasztó – stí-
lusidegen vascsőnek oszloppá alakítását foglalja ma-
gába. A sérült vakolat szükség szerinti vastagságban 
eltávolításra kerül, akár kőfelületig.A hiányok pótlá-
sa során lélegző vakolat kerül a falakra. A korábbi-
akban több rétegben felvitt diszperziós festék leka-
parása után a felület glettelésétvégzik a szakembe-
rek, majd a falakra három rétegben jó légáteresztő 
képességű meszes festés kerül.  
 
A díszítőfestés helyreállításával a templom korábbi 
szépségét szeretnénk visszaállítani úgy, hogy a 2005
-ben restaurált falfestményekkel harmonikus egysé-
get képezzen. A templombelsőben háromféle alap-
felület kerül kialakításra: oldalfalakon halvány bar-
nába hajló rózsaszín, lábazatokon és pilléreken négy 
színnel festett márványos, a mennyezeti részeken 
halványkék. Az alapfelületeket tagozatok és orna-
mentikák díszítik öt árnyalat használatával, fény-
árnyék-vetett árnyék érzékeltetésével.  
 
A lábazaton, pilléreken, valamint a stációképek fes-
tett keretezésén márványhatású felület kerül meg-
festése négy színben foltozva és erezve, a tagozatok 
és ornamentikák plasztikus megfestése történiköt 
árnyalat használatával. 

Az ablakbélletek és keretezések világos, enyhén 
mintázott mészkőhatású felületen plasztikus profi-
lok, ornamensek használatával kerülnek megfestése. 
Az ablakkeretezés elemeinek perspektívája a temp-
lom hosszanti tengelyén, az ablakra merőleges néző-
pontban álló ember szemszögéhez lesz igazítva, ez-
által álarchitektúraként működik a látvány. Mivel 
térbeli tárgyat érzékeltet, a környezetre vetett árnyé-
kát is megfestik a művészek.  
 
Az orgonakarzatot tartó két vasoszlop és két vascső 
pillérré lesz átépítve, 30×30-as alappal és az oldalpil-
lérekéhez hasonló profilú fejezettel, ezáltal beépül a 
templom vizuális rendjébe. Teljes felületét márvány-
hatású festés borítja hasonlóképpen az oldalpillérek-
hez.  
 
A templomkertbe korábban telepített négy pad na-
gyobb létszámú turistacsoport esetén kevésnek bi-
zonyult, ezért ezek számát megduplázzuk, a pihenő-
helyet napelemes világítással látjuk el.  
 
A hiánypótló „Hercegkút nevezetességei" kiadvány 
megjelentetésével a falu és környékének értékeit sze-
retnénk népszerűsíteni.A tartalomból: a község rö-
vid története az alapítástól napjainkig, a falu gazda-
sági élete, nevezetességek (templom, temető, Gom-
bos-hegyi Kálvária, világörökségi pincesorok, csű-
rök, Sváb tájház, iskola, polgármesteri hivatal stb.), a 
környék látnivalói és kirándulóhelyei (Pogány-kúti 
ősembertelep, Kerekrét, Szilváskút stb.), térkép tú-
raútvonalakkal – elérhetőség. 
 
 A színes kiadványt A/5 méretben, 32 oldal terjede-
lemben, fényes műnyomó papírra nyomva,1000 pél-
dányban terveztük megjelentetni.  
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A kiadványok felét a község látogatható objektuma-
iban helyeznénk el, a többit a környék Tourinform 
Irodái, a helyi turistaszállások, vendégházak és a 
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére kívánjuk bo-
csátani. 
 

 A helyreállítási munkák fővállalkozója a sárospata-
ki ÉPSZER Építő- és Szerelő Zrt. A cég három 
festőművészt és két díszítőfestőtvont be alvállalko-
zóként a munkálatokba. A kivitelezést augusztus 12
-én kezdték meg, a befejezés tervezett időpontja 
november 30.A műszaki ellenőri feladatokat Takács 
Gábor diakónus, építész, az Egri Főegyházmegye 
műszaki szakértője látja el. 
 

A díszítőfestés helyreállításához kapcsolódóan, de 
saját forrásból kicseréljük az eredetivel azonos for-
mában elkészített újra a bejárat fölötti karzati 
„rózsaablakot”, valamint üvegfestményt tervezünk 
a templomhajó négy ablakára. A festmények Szűz 
Mária életének négy fontos állomását – Szűz Mária 
bemutatása a templomban, Sarlós Boldogasszony, 
Fájdalmas Anya, Nagyboldogasszony – ábrázolják 
majd. Az előkészítést megkezdtünk, de a festmé-
nyek anyagi fedezetét még elő kell teremte-
nünk.Magánfelajánlásból két bronz falikar kerül 
felszerelésre a Szent József szoborhoz. Egy későb-
biekben esetlegesen beszerelésre kerülő elektromos 
padfűtésre gondolva, a vezetékek számára a falcsö-
vezést elvégeztettük. 
 

Reményeink szerinte gondos munkával teljes pom-
pájában visszaállításra kerül a templombelső min-
den fontos részlete, meghatározó színharmóniája, 
békességet nyújtó légköre. Bízunk abban, hogy egy-
re többen megtaláljuk a templomunkat, ezt az ál-
dott helyet, ahol Isten Igéjével hitünket, reménysé-
günket, szeretetünket erősíthetjük.    
 

Naár János 

 

Stumpf Diána a Pécsi Tudományegyetem hallgatója 

által a nyári diákmunka során készített alkotások 
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Július 2-án este felé éppen az elmúlt hétvégén megren-
dezett 50 éves érettségi találkozó fáradalmait próbáltam 
kipihenni a kerti hintában, amikor megkeresett Polgár-
mester Úr. Kezében a Zempléni-hegység turistaatlasza 
és a „Malomkő” Tanösvény kirándulásvezető-füzete. 
Vendégem azonnal rátért látogatása céljára: nyári diák-
munkára pályázott az Önkormányzat, és 25 fő helybeli 
fiatal számára kell hasznos és lehetőleg értékteremtő 
munkát kitalálni és megszervezni, kb. hatheti időtartam-
ra. Elképzelése szerint bemelegítésnek a fiúk egy hetet a 
Hotyka-patak mentén bozótirtást fognak végezni, majd 
azt követően valamilyen turisztikai program kellene. 
Amikor ezt a szót meghallottam, nálam a 
„vezérhangya” azonnal beindult. Elmondtam, hogy van 
egy régi tanösvényünk, aminek a hercegkúti szakaszára 
az információs táblákat végre már meg kellene csinálni 
és elhelyezni, kibővítve a helyi sajátosságokkal. Fel le-
hetne újítani az Országos Kék-túra úthoz csatlakozó 

Kék (ð) kocka jelzéseit fel a Cifra-kúthoz. Felújításra 
esedékes a (P) piros Rákóczi túraútvonal mentén a 
„Pista-fája” megállóhely, de aktuális a Pogánykút és 
környékén is egy nagy rendcsinálás.  
 
De ha már itt vagyunk és a kút környéke rendben lesz, 
alkalmas lehet innen kiindulva egy új, rövidebb, kb. 2-3 
km-es tanösvény kialakítása, melynek elsősorban a 
tróczonfalvai közösség történetéhez kapcsolódó hely-
színeken alakítanánk ki az egyes állomásokat. Polgár-
mesterünknek megtetszett az elképzelés, én pedig meg-
ígértem, hogy pár nap alatt mindezt írásban is megkap-
ja. Ezt követően rögtön átmentem Göncfalvi János 
barátomhoz, akivel több mint 30 éve járjuk a Zempléni-
hegység csodálatos útjait, és a falu körüli erdőkben szin-
te napi rendszerességgel megjelenünk.  

Elmondtam neki is az elképzelést, amire ő is rögtön vevő 
volt, majd részletesen átbeszéltük a terveket, feladatokat 
és főleg az új tanösvény nyomvonalát.  
Másnap megírásra került a program rövidített változata, 
amivel a következő napon azt elolvasva Polgármester Úr 
egyetértett. Csak azt kértem, hogy a munkák megkezdése 
előtt szerezze be az Erdőgazdaság hozzájárulását is, hiszen 
mindez az ő illetőségi területükön történne. Ezek után egy 
egyeztető megbeszélésre került sor Jegyzőasszonnyal, 
Markovics Ádám programfelelőssel és Horváth László 
projektmenedzserrel, ahol minden részletet tisztáztunk. 
Július 15-én hétfőn indult a program, amikor is a Pogány-
kútnál gyülekezett a csapat, melynek tagjai Pandák Péter, 
Bányai Gábor, Ringer Zoltán, Stumpf Martin, Stumpf 
Richárd, Bányai Dominik, Braun Balázs voltak. Előtte a 
Községházán valamennyien részt vettek a munkavédelmi 
oktatáson, ami egy fontos feladatuk volt, és velük volt a 
programfelelős is, és akitől azt kértem, hogy végezze az 
adminisztrációt a munkálatokról, mert az elszámolásnál 
arra szükség lesz. 
 

Ezután János barátommal megtartottuk a történelemórát, 
próbáltuk a hely szellemét megidézni, és a fiatalokat rá-
hangolni a feladatra. Részletesen ismertetésre került az új 
tanösvény nyomvonala, melynek teljes egyetértésben a 
Trautson Tanösvény nevet adtuk és Pandák Peti javaslatá-
ra a jelzés színe kék-sárga lett és benne a két kék T-betű 
községünk zászlajának színére asszociálva. Megpróbáltuk 
érzékeltetni a srácokkal, hogy amit majd csinálnak, azt 
elsősorban saját maguknak és gyerekeiknek készítik, az az 
övék lesz! Ezzel együtt a sváb identitástudat is erősíthető, 
mert az egyes állomások utalnak majd az elmúlt 150 év 
eseményeire, arra, hogy hogyan éltek itt elődeink, hogyan 
gondolkodtak, küzdöttek, dolgoztak, gazdálkodtak, és 
emellett mindig a természetben voltak ezen a csodaszép 
vidéken. 

Ilyenek (is) a hercegkúti fiatalok! 
(Öreg turisták élményei a nyári diákmunkán) 
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 Ezek után a kellően motivált társaság fiatalos lendület-
tel nekilátott az egyáltalán nem könnyű munkának. A 
Laposra korábban felvezető út bokrokkal, fiatal fákkal 
benőve, az Erdészet által évekkel korábban végzett szá-
laló tisztításból az útra bedöntött és otthagyott 
korhadozó fenyőfák mind leküzdendő akadályt jelentet-
tek. De a csapat nagy elszántsággal vágott bele a mun-
kába. Elöl ment Peti a motorfűrésszel és mintegy há-
rom méter szélességben összedarabolta a földön fekvő 
fákat és tőből kivágta a bokrokat. Gabiék jöttek utána 
baltával, erővágó metszőollókkal, bozótvágókkal és két 
oldalra kiraktak mindent. Egy jó óra alatt sikerült a csa-
pásról feljövő, valaha szekérútként használt becsatlako-
záshoz érni, a „Négy sörösüveghez”, aminek külön tör-
ténete van.  
 
Itt megálltunk egy rövid időre, megint egy kis történe-
lem-tízperc következett és közben sok folyadékot és 
kevés ételt is elfogyasztottunk a rekkenő hőségben. 
Megerősödve új lendülettel folytattuk, és szépen is ha-
ladtunk felfelé, de dél körül jött az eső, így le kellett 
állni és utána már nem volt biztonságos a folytatás, de 
így is szépen haladtunk. Másnap még nagyobb lendület-
tel felértünk a vadkörtefáig, ahol az új tölgyes kezdődik 
a Lapos elején. Itt egy szép kis pihenőhely került kiala-
kításra három tölgyfa feláldozásával. A következő két 
napon – a rengeteg szederbokor nem könnyű kitakarí-
tása után – elértünk a Lapos központi helyére, a már 
elszáradt, de még így is gyönyörű látványt nyújtó nagy 
tölgyfáig, gyermekkorunk iskolai kirándulásainak ked-
velt helyszínére  

Az egész társaság örömmel vette, amikor Polgármester úr 
kilátogatott hozzánk és végigjárta az eddig megcsinált utat. 
Megelégedését fejezte ki az elvégzett teljesítményért és 
megdicsérte a fiatalokat, akiktől ilyen hozzáállást is várt el, 
de amit látott, az mindent felülmúlt. Én úgy láttam ott, 
hogy mindez újabb biztatást és lendületet adott a fiúknak, 
ami a következő napokban meg is mutatkozott.  
 
Másnap a pogánykúti szőlők alján a P (piros) jeltől indul-
tunk, hogy bezárhassuk a kört. Az elég mély árkon való 
átkeléshez lépcsőket terveztünk a föld kivágásával, majd 
az egyes lépcsőfokok tölgy deszkával törté-
nő megtámasztását és saját faragású akác karókkal való 
rögzítéssel. 
 
Bányai Gabi nagy lendülettel állt neki a speciális kapával a 
földmunkának, míg a többiek az árokban a köveket ren-
dezték, gyűjtötték. Ezután a túloldalra  felvezető lép-
csők is elkészültek. A következő hét elején innen folytat-
tuk a nyomvonal kijelölését és tisztítását a Szalonnasütő 
hely – Kisrét – Csapás irányában a Bús-kúthoz. Itt elég 
siralmas látvány volt a valaha szebb napokat látott gémes-
kút maradványa, és egyhangú döntés született, hogy leg-
alább a kút káváját újraépítjük. Másnap innen folytattuk az 
ösvény kialakítását a régi Kőbányát érintve fel a Nagy- 
tölgyfáig. Ezzel az új tanösvény tervezett nyomvonala el-
készült, következett még a három alternatív kitérőhöz az 
út kialakítása. Ehhez, és az eddigi útvonal teljes és jól jár-
ható letakarításához, valamint a “Pista-fájához” felvezető 
út kitakarításához már szükség volt egy fűkaszára is.  
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Polgármester Úr akceptálta kérésünket, és Stumpf Antit 
küldte erre a nem könnyű munkára, amit ő aztán sikere-
sen meg is oldott a fiúk segítségével és jó együttműködé-
sével. Kitisztításra került a komlóskai régi út 131 méter 
hosszban, ahol az első őskori leleteket találták és a kúttól 
80 méterre lévő másik őskori  telephely is. Ugyancsak 
megközelíthető lett a régi út a Hosszúhegy gerince 
alatt , ami a Kőtaréjékhoz vezet, és a kövek környékén is 
sok bokrot kellett kiirtani, és kaszálni is volt mit bő-
ven.  Közben a csapat egy része a Pogánykút közvetlen 
környékét tette rendbe. Végre kivágásra kerültek a veszé-
lyesen behajló fűzfák, amit szépen összeraktak és később 
egy részük beszállításra került a telephelyre.  
 
Mindeközben elkészítették a Bús-kútnál az új kávát, amit 
vaspántokkal rögzítettek, és kiszedték a kútból az évtize-
dek alatt bekerült szemét nagy részét is. Majoros Zoli 
mezőőrnek köszönhetően elkészült a 40 db tölgy deszka-
lap a lépcsők kitámasztásához, majd a fiúk nekiláttak az 
akáckarók elkészítéséhez. Időközben újabb erősítés is 
érkezett a csapathoz Hoffmann László és Pandák Tibor, 
majd később Götz Máté, Matisz Ádám és Rák Szabolcs 
személyében, akik „bemelegítésként” egy hetet ugyan-
csak a Hotyka-pataknál vettek részt bozótirtásban. Az új 
fiúk is  nagyon hamar felvették a ritmust és zökkenő-
mentesen beilleszkedtek a munkába, amiből volt bőven, 
de haladtunk is jól. Egy igen komoly feladatot jelentett a 
Pista-fájánál az új asztal és lócák megépítése, amit csak 
motorfűrésszel és kézi szerszámokkal lehetett elvégezni, 
de Peti vezetésével igazán szépen megcsinálták.  

Közben a TT-jelzés is felfestésre került János barátom 
irányítása mellett végig az útvonal mentén és a leágazá-
sok felé is.. Majd következett a talán legnehezebb mun-
ka:az elhelyezésük pontjainak kijelölése után a táblatartó 
oszlopoknak  a lyukak kifúrása. Az elején a jó talajban a 
munka ment is gyorsan, de a köves részeken már na-
gyon  megszenvedtek a fiúk és volt, ahol nem is sikerült 
megcsinálniuk teljesen készre, de azokon a helyeken vé-
gül is az állvány beállításakor ez a probléma rendeződött.  
 
A nagy munkálatok mellett arra is fordítottunk időt, 
hogy a szőlők alatti árok teljes hosszában összeszedjük 
az évtizedek során bedobált drótot, műanyag flakont, 
zsákot és egyéb hulladékokat, és kitegyük az út szélére, 
hogy azok alkalmas időben elszállításra kerüljenek. (A  
Frikker Laciék által díszes kivitelezésben elkészített tábla-
tartók kihelyezése és a táblák felszerelése már nem fért 
bele a diákmunka programba, azt már Majoros Zoli és 
Markovics Ádám vezetésével közmunkások végezték, 
illetve fogják elvégezni.) 

Összegzésként elmondhatom, hogy egy nagyon tanulsá-
gos, eredményes és kellemes élményben volt részem, 
részünk a diákprogram során. Megismerhettük fiataljain-
kat munka közben is, akik a tanulás, szórakozás, táncolás 
és sportolás mellett itt is derekasan helyt álltak. Kellően 
motiváltak voltak, és amit csináltak, azt szívvel és nagy 
lelkesedéssel tették, mert tudták, hogy az az övék és utó-
daiké lesz, annak minden további gondjával, törődésével 
együtt.  
 
Egy igazi jó csapatot ismertem meg, ahol a megfelelő 
vezéregyéniségek is megvoltak. Pandák Peti ötletei és 
megoldásai, hozzáállása olyan húzóerő volt, ami nélkül 
nehéz lett volna végigcsinálni mindezt. 
 De Bányai Gabi is minden felvetett témára rögtön vála-
szolta, hogy megoldjuk, és az így is lett. A többiek is 
mindannyian derekasan helyt álltak, és büszkék lehetünk, 
hogy ilyen fiataljaink vannak!  
 
                                                 Rák József nyugdíjas 
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Hercegkút Önkormányzata is csatlakozott „Az Itthon 
vagy - Magyarország, szeretlek!  országos kezdeménye-
zéshez 2013. szeptember 28-29. napokon. A felhívás 
célja az volt, hogy „ megmutassuk, milyen szép az or-
szágunk, milyen páratlanul sokszínű kulturális kincsek-
kel rendelkezik, és milyen csodálatos emberek lakják.  
Hagyományosan szeptember végére fejeződött be a 
betakarítás, a nyájakat is ekkor terelték vissza a mezők-
ről a karámokba. Eleink Mihály napján pásztortüzeket 
gyújtottak, ezzel jelezve a mezőkről hazatérők útját és 
azt, hogy a pásztorok otthonaikba érve megpihenhet-
nek. Ilyenkor mindenki hazatalált, s ennek örömére 40 
napos vigasság vette kezdetét, nagy őszi vásárok, szü-
reti bálok időszaka következett, amikor Borszűrő 
Szent Mihály segedelmével elkészült az újbor is.” 
 

A csatlakozás feltétele az volt, hogy a település nap-
közbeni programot szervezzen  és csatlakozzon az 
országosan összehangolt tűzgyújtáshoz, valamint vál-
lalni kellett a programsorozat arculati elemeit tartalma-
zó plakátok a rendezvények időtartama alatti közzété-
telét.  
 

Hercegkúton ez a program az első napon, szeptember 

28-án a Sváb Tájház ingyenes látogatása volt. Vasár-

napra, Szent Mihály napjára pedig az a Trautson és a 

Malomkő Tanösvény bejárása lett meghirdetve.   
 

Már a szervezési időszak alatt is egyértelmű volt, hogy 

a szüreti időszak kezdetén kevés helybeli és környék-

beli résztvevő várható a programokra. A vasárnapi 

túrán és az összetartozást szimbolizáló tűzgyújtáson 

kb. 15 fő vett részt. Szeptember utolsó vasárnapján 

szép élményben volt  részük az országos kezdeménye-

zéshez csatlakozást jelképezve. 

(drse) 
 

 
 

„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek – Hercegkúton” 
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Szeptemberi testületi ülés 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2013. szeptember 11-én tartotta soron kö-
vetkező ülését.  Az ülésen a képviselők a következő 
napirendi pontokat tárgyalták meg:  
1./Hercegkút Község Önkormányzat 2013. évi költ-

ségvetésének I. félévi teljesítéséről tájékoztató 
2./ Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
tájékoztató 

3./ Önkormányzati rendelet alkotása a közterület 
filmforgatás célú hasznosításáról 

4./ Első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló ren-
delet módosítása 

5./ Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 
szétválásával kapcsolatos döntéshozatal 

6./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlako-
zás 

7./ Egyebek 
 
Hercegkút Község Önkormányzat 2013. évi   költ-
ségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékozta-
tó keretében a fejlesztési célú bevételek és kiadások -  
Leader pályázat keretében végzett geodéziai felméré-
se,  térfigyelő rendszer kiépítése, HUSK beruházás, 
Start Bio- és megújuló kazánprogram, eszközbeszer-
zés – lettek kiemelve és elhangzott, hogy a működési 
célú bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. 
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben 
foglalt tartalommal jóváhagyta. 
A  helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 1 /2013. (I .31 .) sz. rendelet módosítását az 
alábbi költségvetési főösszeggel fogadta el:  
 
 „A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 

költségvetését: 

 
állapítja meg.” 
 
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal2013. 
évi  költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót is egyhangú szavazattal fogadta el a kép-
viselő-testület a jegyző írásbeli előterjesztést kiegészí-
tő tájékoztatását követően. 

426.026 eFt Költségvetési bevétellel 

  426.026 eFt Költségvetési kiadással 

Önkormányzati rendelet alkotása a közterület 
filmforgatás célú hasznosításáról 
E napirendet a képviselő-testület jogszabályi kötele-
zettségnek eleget téve fogadta el a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján.  
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterü-
let filmforgatási célú használatához kapcsolódó részle-
tes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. ren-
delet meghatározza a filmforgatási célú közterület-
használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a 
kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírá-
lásának eljárásrendjét stb., ezért az önkormányzati ren-
deletben csak az alábbi tárgyakban kellett  szabályokat 
meghatározni: 
forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felró-
ható, valamint a rendkívüli természeti események 
esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy 
ilyen esemény esetén hány napon belül köteles az 
önkormányzat újra biztosítani a közterület-
használatot 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan 
alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a 
meghatározott időtartamot vagy területmértéket el 
nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló for-
gatásokra vonatkozóan 
a használat területi és időbeli korlátai 
a turisztikailag kiemelt közterületek köre. 

Hercegkút településen az elmúlt időszakban nem tör-
tént  játékfilm forgatása (hírműsorok,  magazinműso-
rok nem tartoznak a tv. hatálya alá), azonban a törvény 
előírásainak eleget kellett tenni. 
 
Első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló ren-
delet módosítása  
Az előterjesztésben Rák József polgármester örömmel 
jelentette be, hogy több fiatal pár Hercegkúton szeret-
ne letelepedni, itt képzelik el a jövőjüket. Elmondta 
továbbá, hogy első lakáshoz jutás támogatásáról min-
dig volt rendelete Hercegkútnak, azonban több pon-
ton is módosításra szorul. 
 

A jegyző az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy mi-
vel az alaprendelet az elmúlt tíz évben sok módosítá-
son ment keresztül, ezért annak hatályon kívül helye-
zését és új rendelet alkotását javasolja.   
Az érdeklődők részére az igénylőlap és a juttatás feltét-
eleit tartalmazó tájékoztató a hivatalban elérhető.  

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


 9 

Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 
szétválásával kapcsolatos döntéshozatal 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Zempléni Z.H.K. Kft. által megküldött és a tervezett 
szétválási folyamattal kapcsolatos vagyonmérleg- és 
vagyonleltár-tervezeteinek,szétválási szerződés terveze-
tének,a kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdonú non-
profit kft. társasági szerződésének a tervezetének,a 
fennmaradó kft. alapító okiratának a tervezeté-
nek,továbbáaz átalakulási számviteli dokumentumokat 
megvizsgáló független könyvvizsgáló jelentésének,a 
Zempléni Z.H.K. Kft. felügyelőbizottságának, illetve 
eseti munkabizottságának a véleménye és személyi ja-
vaslatának ismeretében hozzájárult, illetve egyetértett a 
Zempléni Z.H.K. Kft. szétválással/kiválással történő 
átalakulásához.  
 
BURSA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához 
szándéknyilatkozat 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. Felha-
talmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat megtéte-
lére és a pályázati felhívások közé tételére. 
 
Szennyvízhálózatra csatlakozás díjának meghatá-
rozása a  Gombos-hegyi pincesoron 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Gombos-
hegyi pincesor rácsatlakozási lehetőséggel érintett pin-
céinek szennyvízhálózatra csatlakozási díját bruttó 250-
.000,-Ft összegben határozza meg, mely összeget a Her-
cegkút Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
fejlesztési célú hozzájárulásként kell megfizetnie a tulaj-
donosnak.  

Hercegkút Község Önkormányzat Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának jóváhagyása 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az 
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. ren-
delet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésé-
nek részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EM-
MI rendelet rendelkezéseivel Hercegkút Község Ön-
kormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját jóvá-
hagyta.  
 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljai-
nak  támogatásáról 
Komlóska Község Önkormányzat polgármesterének 
megkeresése alapján határozatot hozott Hercegkút 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, 
szellemiségének, értékrendjének támogatásáról. 
 
Az ülésen Rák József polgármester beszámolt az elő-
ző ülés óta tett intézkedésekről, programokról. El-
hangzott, hogy az őszi rendezvények időpontja még 
nem végleges, de javasolta, hogy október 18-át a 
Nyugdíjas Találkozó, illetve október 26-át a Szüret-
végi Vigasságok rendezvény időpontjának előirá-
nyozni. 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző 

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 
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Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és  
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297  projekt 

Hercegkúton befejeződött a 4. sétány burkolása 

Kisgéresben  a borház homlokzata készült el 

Hercegkúton megkezdődött szeptemberben az 1. sétány szegélykövezése és burkolása 
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2013. szeptember 10.-én Szabó Miklósné mentálhi-
giénés szakasszisztens másodszor látogatott el Her-
cegkútra egy egészségügyi előadás kapcsán. 
Látogatása alkalmával az éppen aktuális témákról, 
mint pl. az allergiás megbetegedések, fronthatások, 
őszi vitamin hiány, valamint az őszi 
megfázásról osztott meg velünk hasznos gondolato-
kat. 

Ugyan ebben a hónapban – szeptember 23-én  -  a 
Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Alosztálya tartott Lakossági fórumot a Műve-
lődési Házban, melynek során Bacsó Tibor rendőr 
őrnagy ismertette a jelenlévőkkel a legalapvetőbb 
közlekedési szabályokat, valamint a balesetek elkerü-
lése végett ezek betartásának fontosságát, továbbá a ke-

rékpáros közlekedés legfontosabb szabályait. 
 
A szeptember 27-én megtartott következő előadás témá-
ja a sárospataki munkaügyi kirendeltség által igénybe ve-
hető ellátások és támogatások köre volt, Török Szilvia 
előadó részvételével. 
 

IKSZT dolgozói 

Új szolgáltatás a Könyvtárban 

Az olvasási szokások megváltozása miatt a könyvtá-
rak igyekeznek új lehetőségeket keresni, amelyek 
vonzóak lehetnek a könyvtárlátogatók számára.   
 

2013. szeptembertől kezdve könyvtárunk kínálata is új 
szolgáltatással bővült. Lehetőség van hírlapok hely-
ben olvasására a könyvtár vagy a Művelődési Ház 
helyiségeiben. 
Rendszeresen megjelenő napilapok, hetilapok, folyó-
iratok közül választhat mindenki kedve szerinti olvas-
nivalót.  
 

Igyekeztünk olyan választékot összeállítani, amelyek 
között sokan megtalálhatják az érdeklődésüknek meg-
felelőt:: 
 

Blikk 
Heti Világ Gazdaság 
Hölgyvilág 
Ifjúsági Magazin 
Lakáskultúra 
Meglepetés 
National Geografic 
Nemzeti Sport 
Nők Lapja 
Otthon 
Ötlet Mozaik 
Praktika 
Príma Konyha magazin 
Új Ember 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Művelődési 
Ház nyitvatartási idejében. 

 

IKSZT hírei 

Szeptember 23-án a Zempléni Tájak  Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezetének  munkatársa  
tartott előadást a LEADER pályázatokról 
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Tanévnyitó a Gyöngyszem Német 
 Nemzetiségi Általános Iskolában 

Iskolánk 2013-ban ünnepli fennállásának 85. évfordulóját. 
Ez  alkalomból tanévnyitó ünnepségünkön részt vettek régi 
diákok, tanítók, akik kedves történettel, versekkel emlékez-
tek  iskolás éveikre. A gyerekek és a szülők érdeklődve hall-
gatták  idősebb Rák József polgármester úr iskolai élményeit:  
„ Mindenek előtt megköszönöm a meghívást erre a különle-
ges jubileumi évnyitóra, ahova most összejöttünk. 
62 évvel ezelőtt, 1951. szeptember 1-én voltam először itt 
kedves iskolámban évnyitón, amire azóta is mindig szívesen 
gondolok vissza. Leendő osztálytársaim egy részével a nyári 
napközis óvodában már együtt voltunk, de a többségével 
akkor találkoztam először. Az első évnyitótól kezdve szá-
momra és társaim számára is a templom és az iskola igazából 
második otthonunk lett, itt kezdődött a nap, és általában 
estig itt voltunk, ha nem is mindig tanultunk. 
Ma sem tudok meghatódottság nélkül iskolámba eljönni, 
ahol azóta elhunyt kedves tanítóink megtanítottak írni, olvas-
ni, számolni és még sok minden más tudományra.Már a dal-
ban is elhangzik: „kicsik voltunk mikor ide jöttünk, nyolc 
esztendőt tarisznyánkba tettünk!” Számomra az első tanév-
nyitó mellett a 8. osztály megkezdése előtti ünnepség volt 
még különleges. Akkor nyáron három hetet Csillebércen 
tölthettem el a Központi Úttörőtábor nemzetközi 
altáborában. Kelet- és nyugatnémet, dán, lengyel és más 
nemzetiségű fiatalokkal együtt, ami önmagában is óriási él-
mény volt egy falusi gyerek számára. Aki itt végzett, annak az 
őrsvezetői két csík piros színű volt, és ezen az évnyitón ilyen 
csak nekem volt, amire ma is büszke vagyok. A harmadik 
emlékezetes évnyitó két évvel ezelőtt volt, amikor a 60 évvel 
ezelőtti elsősök deres hajjal és kissé megöregedve  - na nem a 
hölgyekre gondolok – eljöttünk, hogy az Alma-materünk 
udvarán részt vegyünk az ünnepségen, és még egyszer együtt 
elénekelhettük, hogy: „Szeptember van, köd szitál, ősz borul 
a tájra, gyere pajtás iskolánk ajtaját kitárja”! Az az iskola, 
amelyet elődeink hősies munkával 1928-ban építettek meg, 
és mi akkor is önálló működéséről döntöttünk – most is meg 
vagyok győződve, hogy helyesen – amikor csak 18 fő tanuló-
ja volt. Nagy örömömre szolgál, hogy ma ilyen nagy létszám-
mal működik. Ebben a gyönyörű épületben, amit polgármes-
teri szolgálatom egyik legnagyobb vágyának beteljesülésekor 
sikerült felújítani, és amit utódom a tetőzet felújításával hosz-
szú időre biztonságossá tett.  

Suli-☼tár 

Kívánok mindenkinek egy sikeres tanévet, és azt, hogy 
akik ide járnak iskolába – mindig olyan szeretettel gondol-
janak tanítóikra és második otthonukra, az iskolára, mint 
én és társaim, aki közül nagyon sokan igen messzire jutot-
tak az itt megalapozott tudásunknak köszönhetően. Még 
egyszer köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy 
szólhattam a jelenlévőkhöz. Csak azt tudom mindenkinek 
ajánlani, amit Reményik Sándor mondott: „Ne hagyjátok a 
templomot, a templomot s az iskolát!” Köszönöm, hogy 
meghallgattak!” 
Ezt követően az első osztályosok köszöntésére került sor, 
majd a nagyobbak évnyitó műsora zárta a gyerekek műso-
rát.  
Ezután Kákóczki Lászlónét adta elő  Vinkler Józsefné 
Marika által írt verset  arról, hogyan tanultak ők az iskolá-
ban. Végül az ifjabb korosztály képviseletében Deák Erika 
mondta el Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét.  
 
A  Sárospataki Tankerülete nevében Nádasi Bálint tanker-
ületi pénzügyi referens mondott ünnepi beszédet.   
„Tisztelt Igazgató Asszony! Tantestület!  Kedves Szülők! 
Tisztelt Polgármester Úr! Jegyző Nő! Tisztelt Jelen lévők!  
Kedves Gyerekek! 
Szeretettel köszöntöm a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Sárospataki Tankerülete nevében a Gyöngyszem 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013/2014-es tanév 
megnyitóján megjelent minden kedves jelenlévőt.  Külön 
köszöntöm az első osztályos tanulókat, akik nagy érdeklő-
déssel – gondolom izgalommal – készültek a most kezdő-
dő számukra első tanévre, és külön köszöntöm szüleiket, 
akik elkísérték őket e jeles napra.   
 
Kedves Gyerekek! Halkan útra kell a nyár, és észre sem 
vesszük, beköszönt az ősz, a szeptember és vele az új tan-
év. Ez a szép iskola újra megtelik zsibongásotokkal. A 
hosszú nyáron gondolom kipihentétek magatokat.  
A vakáció során kirándultatok, nyaraltatok, játszottatok, 
utaztatok, és minden olyan időtöltést kihasználtatok, szü-
leitekkel, a barátokkal, mely a gyermekkort élteti, messze 

az iskolától, így erőt gyűjtöttetek az új tanévhez.  
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Igen, minden évben új tanévet kezdünk. Minden új kezdet-
nél, új elhatározást kell tenni. Az éven mindent jobban csi-
nálok, a jövőben jobban készülök az iskolai tanórákra, min-
dig elkészítem a házi feladatokat, és a felszerelést sem ha-
gyom otthon. Igen, ezeket most nektek meg kell fogadni és 
természetesen be is kell tartani.  
 
Ez a tanév új lesz. Új lesz azért is, mert a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésé-
ben ez az év lesz az első teljes iskolai tanév. A Sárospataki 
Tankerület minden munkatársa azért dolgozik, hogy az is-
kola működését, fenntartását biztosítsa. Ezért mindent 
megteszünk, hogy az iskolai oktatás gördülékenyen, bizton-
ságosan működjön. 
 
Kedves Pedagógusok! 
A parlament által elfogadott életpálya modell és annak 
szeptember hónapi bevezetése valamennyi pedagógust érin-
ti. Tudom, hogy van bizonytalanság, de egyet ne feledjetek. 
A pedagógus megbecsülése, munkájának anyagi és erkölcsi 
elismerése fontos a társadalom számára, hiszen Ti adjátok a 
társadalom számára az egyik legfontosabbat, a tudást. Kér-
lek benneteket, munkátokat továbbra is lelkiismeretesen 
végezzétek. 
Kedves Szülök! Tudom, kicsit elszorul a szívük, mikor elkí-
sérik gyerekeiket az iskolába. Végig gondolják, vajon mit 
tartogat az új tanév. Ne feledjék. Az Önök gyerekeikkel 
olyan tanítók és pedagógusok foglalkoznak, akiknek hivatá-
suk és szeretetük a gyerekkel való törődés, a szellemi és 
fizikai fejlődés biztosítása.  
Polgármester Úr! Köszönetemet fejezem ki a Sárospataki 
Tankerület nevében, hogy az Önkormányzat támogatásával, 
hozzáállásával lehetővé tette az iskola megújulását.  

A korábbi fenntartási és működtetési feladatok átadása és 
átvétele zökkenőmentesen megtörtént, és bátran elmondha-
tom, hogy az Önkormányzat és a település minden lakója 
magáénak érzi ezt az iskolát. Bízom benne, hogy a segítség, 
amit eddig kaptunk a jövőben is az Önkormányzat lehető-
ségeihez mérten megmarad és számíthatunk rá.  Akik is-
mernek, azok tudják, én is e kisiskola falai között kezdtem 
meg általános iskolai tanulmányaimat több mint fél évszáza-
da. 51 évvel ezelőtt, mint elsős kisiskolás én is beültem az 
iskolapadba és akkor még, 8 éven keresztül ide jártam és 
tanultam.  
 
Kedves 4. osztályos Gyerekek! 
Az iskolai tanulmányotok ebben az iskolában a 4. év után 
megszűnik, és átkerültök egy másik iskolába, hogy folytassá-
tok általános iskolai tanulmányotokat. Tudom, hogy helyt 
fogtok állni, hiszen a Hercegkútról származó tanulók min-
dig megállták a helyüket, büszkék voltak tanítóik és szüleik 
rájuk, és ezt a hagyományt ti is követitek és ápoljátok. 
Kedves Gyerekek! Tisztelt Tantestület! 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki 
Tankerülete nevében kívánok nektek jó egészséget, erőt, 
eredményekben és sikerekben gazdag új iskolai tanévet. 
Köszönöm, hogy meghallgattak.” 
 
Hercegkút Község Önkormányzata nevében Rák József 
polgármester köszöntötte a tanévnyitón megjelenteket,  
ismertette  a nyári szünidő alatt az önkormányzat és a Her-
cegkút Gyermekeiért Alapítvány által elvégzett feladatok 
sorát. A sikeres együttműködés reményében kívánt eredmé-
nyes tanévet a diákoknak és a tantestületnek..                                                                  
 

tanítók 
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Európai Uniós támogatásból fejlődik a 

 Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Hercegkút Község Önkormányzata 4.000.000,-Ft támogatást 
nyert az „Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség el-
vű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támo-
gatása érdekében az LHH kistérségekben” című pályázaton 
az Új Széchenyi Terv keretében.  
 
A TIOP-1.2.5-12/1-2012-0013 azonosítószámú projekt keretén 
belül a „ Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai fejlesztése”  valósult meg.  
A projekt keretében beszerzésre került egy informatikai és nyelvi oktatási célokra egyaránt használható digitális táb-
la,  notebook  és projektor az interaktív táblához, 10 db tanulói laptop, 1 db hálózati nyomtató,  két darab kerekes 
fém tárolószekrény, valamint az eszközök üzembehelyezéshéhez szükséges kábelkészlet, router és konzol.  
 

Az informatikai fejlesztéshez kapcsolódóan az e célra kialakított tanteremben az elektromos hálózatot érintő  felújí-
tási munkákat végeztünk. 
 

A projekt a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésével, a területi hátrányok csökkentésével hozzájárul az in-
tézmény céljához, hogy minden gyermek képességének, adottságának megfelelő oktatást kapjon. A korszerű eszkö-
zök segítik a diákokat abban, hogy felkészüljenek az iskolán kívüli illetve utáni problémák megoldására a szükséges 
információkeresési stratégiák elsajátításával. 
 

Az információs és kommunikációs technológia berendezéseinek, eszközeinek mindennapi használata, az erre ala-
pozó oktatási-pedagógiai módszerek alkalmazása Hercegkút kisiskolásai számára is megteremtheti az esélyegyenlő-
séget, az európai színvonalú oktatás feltételeit. 
 
Hercegkút Község Önkormányzata  
3958 Hercegkút Petőfi utca 110. 
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A Hercegkúti Tornaclub a  107/2011 (VI.30.) Korm. ren-
delet 4.§-ának (11) bekezdése alapján keletkező kötelezett-
sége  szerint, mint támogatás igénybevételére jogosult 
szervezet közzé tette a jóváhagyott sportfejlesztési progra-
munkat, annak költségtervét, jóváhagyott támogatás ösz-
szegét. 

A dokumentumokat megtalálhatók a www.hercegkut.hu 
honlapon az Önkormányzat dokumentumtárában! 

  

Hercegkúti Tornaclub – 2013-
2014. Sportfejlesztési program 

"A"  és "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Hercegkút Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 
az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2014. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév 
első félévére vonatkozóan 

 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtoká-
ban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jel-
szó funkcióval kérhetnek új jelszót.  
 
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően le-
hetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. 
 
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! 
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöl-
tését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak.  
 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül.  
 

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormány-
zat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt. 
 

A pályázat kötelező mellékletei: 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első 
félévéről. (A típusú pályázat esetén) 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

 

A pályázat rögzítésének és az 
 önkormányzathoz történő  
benyújtásának  határideje:  

2013. november 15. 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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Sporthírek 
2013/2014 –es Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon 

  

1. forduló 
2013.08.31. (Szombat)   17.00 
Bodrogolaszi – Hercegkút 2:0  IFI 4:3 
Bordás Cs, Hoffmann L, Ráski P, Kiss G, Kiss A, Rák B, Orosz D, Csomós M, Orosz I, 
Szabó G, Egyed A (Livják Á) 
    
2. forduló 
2013.09.08. (Vasárnap)   17.00    
Hercegkút – Tarcal  3:3        IFI  4:2 
Bordás Cs, Hoffmann L, Pandák T (Bányai G), Kiss A, Rák B, Orosz D, Csomós M, Orosz I, 
Szabó G, Egyed A, Livják Á 
Gólszerzők: Csomós M (2), Rák B  
 
3. forduló 
2013.09.14. (Szombat)   16.30 
Hidasnémeti – Hercegkút 5:1   IFI 1:3 
Bordás Cs, Ráski P (Pandák P), Kiss G, Kiss A, Rák B, Pandák T, Braun Zs, Bányai G, Bányai A,  
Szabó G, Livják Á 
Gólszerző: Szabó G 
 
4. forduló 
2013.09.22. (Vasárnap)   16.00    
Hercegkút – Alsóberecki 1:1        IFI  3:3 
Bordás Cs, Hoffmann L, Pandák T, Ringer I, Ráski P (Cziczó K), Kiss A, Szabó G (Orosz D),  
Egyed A, Livják Á, Erdős M, Kiss G 
Gólszerző: Erdős M 

A „Bús—kút” 


