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„Vulnere sanus” – Sebtől gyógyult
A nagyböjti idő közepén járunk. A címben szereplő latin

kifejezés, amely egyben Belon Gellért püspök jelmondata is volt, jól kifejezi a Nagyböjt központi üzenetét.
Vulnere sanus – valóban Sebtől gyógyult kétezer évvel
ezelőtt az emberiség. Jézus Krisztus értünk vállalt kínszenvedése és kereszthalála, vagyis az Ő szent sebei
hozták el az igazi gyógyulást szánunkra. Az Ő szent sebeiből elnyert győzedelmes gyógyulás nem más, mint a
megváltás örömhíre. Mert ugyan a nagyböjti hetekben
böjtülésünkkel, önmegtagadó cselekedeteinkkel, mások
javára való lemondásainkkal, a buzgóbb és több imádság
által osztozunk Megváltónk fájdalmaiban, de mi keresztény emberek nem csupán a keresztfát tekintjük önmagában. A keresztfa önmagában csupán egy gyilkos eszköz. Egy olyan eszköz, amellyel az egyik ember a másikat képes halálba küldeni. A keresztfa, ha csak önmagában szemléljük, a gyűlöletet sugározza. A magyar nyelvben a gyűlöl szóban már ott van az ölni szavunk is.
Azonban azt tanítja egyik elmélkedésében az előző pápa, XVI.
Bendek, hogy mi mindig a kereszten megfeszített és értünk meghalt Jézus Krisztus tekintjük. S, így már nem a gyűlöletet láthatjuk, hanem ennek éppen ellenkezőjét. A szeretet. Méghozzá a
legmagasabb fokú szeretet, ami valaha is magnyilvánult ezen a
földön. Az isteni szeretet. Ez minden emberi értelmet felülmúló
szeretet! A kereszten kiontott és értünk adatott Krisztus
Szent Vére elhozta nekünk az Atya végtelen szeretetét,
az örök élet lehetőségét. Az előbb említett Belon Gellért püspök atya különösen is tisztelte Krisztus Szent
Vérét.
A nagyböjti üzenet témájához visszatérve újra és újra
tudatosítanunk kell magunkban, hogy a Szent 40 nap
számunkra egy igazi kegyelmi időszak, amit az Isten nekünk személyesen ajándékoz. A megtisztulásnak, a megtérésnek az ideje ez. Miként az adventi időben Keresztelő Jánossal vonultunk ki a pusztába, úgy a mostani negyven nap alkalmával az isteni Mesterrel, Jézus Krisztussal
mehetünk ki a pusztába. Amikor böjtről hallunk, elsőként az ételtől való megvonás jut eszünkbe. De ennél
sokkal többről van szó! Igaz, az is ajánlatos, de a sokkal
több ima, a másokért felajánlott ima, az ellenségeinkért
végzett engesztelő ima közelebb vihet bennünket az
Úrhoz, az Ő végtelen szeretetéhez.

Azt is be kell ismernünk, bizonyos értelemben ezek szenvedést jelentenek az ember számára, és mi nem szeretnünk szenvedni.
Maga Ferenc pápa mondja: „A keresztény vallás az öröm
vallása!” Azonban a másokért való felajánlás, a másokért
való lemondás és a böjti gyakorlatok már értékek.
Tudjuk, hogy Jézus a helyes böjtölésről így tanított bennünket: „Amikor böjtöltök ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a
képmutatók, akik komorrá változtatják az arcukat, hogy lássák
böjtölésüket! Bizony mondom nektek, megkapták a jutalmukat.
Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat.” Itt
jelentkezik az előbb említett öröm. „Hiszen az örömhírt
örömtelenül nem lehet átadni.” Ezt ugyancsak Ferenc pápa
hangsúlyozza. Tudjuk jól, hogy a nagyböjti 40 nap sem a
kesergésről, szomorúságról szór, mer mi megváltott emberek, tudjuk, hogy a nagyböjt készít fel bennünket a
Húsvétra, a legnagyobb örömre, Jézus Krisztus feltámadására.
A kereszten értünk ontott Szent vére egyben meghintés
vére is. Az egész világot, minden embert meghintő, megszentelő vér. Ezért ajánlatos a nagyböjti időben többet
elmélkednünk a keresztről és a megfeszített Úrról. Aquinói Szent Tamás, a tudós szentünk így fogalmaz: „Többet
tanulok a jézus keresztje alatt eltöltött néhány pillanatból, mint a
világ összes könyvéből” Ajánlat Szent Tamás szavait átgondolnunk és mindig, de főként a nagyböjti időben tekintetünket a keresztre emelni. Nézzük a kereszten karját kitáró Krisztust, aki az egész világot és minden embert magához ölel végtelen alázatával és szeretetével.
Krisztus Urunk megváltó kereszthalála óta a keresztfa
már nem a gyilkos fa, hanem az Élet Fája. Így tekintsünk
mindig Krisztus keresztjére. Így ad nekünk erőt az Ő keresztje a földi élet minden küzdelméhez. Így lesz a keresztfa számunkra az örök élet gyümölcsét megtermő fa.
Polyák József esperes-plébános
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu

Tokaj-Hegyalja program

„Nem csak a pénzről szól, sokkal többről, szemléletmódról, irányról” – értékelte a Bor-Vidék TokajHegyalja Nemzeti Program keretében a térség 27
települése közt felosztott 1,5 milliárd forint támogatással kapcsolatos szerződést dr. Mengyi Roland, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke,
országgyűlési képviselő.
A kormány egyet ért a programban foglaltakkal és országosan kiemelt térséggé nyilvánította a Tokaji borvidéket.
A minteg100 milliárd forintos, hosszú távú fejlesztési
koncepció támogatására ebben az évben hazai forrásból
5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a települések infrastrukturális viszonyainak a javítására. Az
első lépésként 1,5 milliárd forintot osztottak szét a Miniszterelnökség irányításával az érintett önkormányzatok
közt. Az ezzel kapcsolatos szerződéseket ünnepélyes
keretek közt pénteken írták alá Tokajban.
Demeter Ervin, megyei kormánymegbízott kiemelte,
hogy 27 település szerződik. A program keretében
komplex fejlesztést kívánnak megvalósítani. Schultz Gábor, a Széchenyi Programiroda ügyvezetője kiemelte,
hogy a térség olyan érték, amelyet meg kell őrizni. A
Miniszterelnökség a Széchenyi Programirodát bízta meg
a lebonyolítással.
Dr. Mengyi Roland az építkezésre helyezte a hangsúlyt.
Az elmúlt években tégláról téglára haladva sikerült felépíteni amit leromboltak. „Büszke vagyok arra, hogy
ilyen összefogás mellett kezdhetjük el a programot” –
ismerte el a települések együttműködésének a fontosságát. „történelmi pillanat tanúi vagyunk” – tette hozzá .
dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő. Ez nem
ígéret, hanem valóság. Az alkalmat megragadva megköszönte a közgyűlés elnökének hathatós közreműködését.

Májer János polgármester örömmel nyugtázta, hogy Tokajban indult el a program. Ez csak az első lépés, amelyet
még sok követ.”
Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program keretében a
térség 27 települése között a kormány felosztott - első
körben -1,5 milliárd forint támogatást. Az ezzel kapcsolatos szerződéseket 2014. március 21-én írták alá Tokajban. (B-A-Z Megyei Önkormányzat sajtóanyaga alapján)
Rák József polgármester úr által aláírt támogatási szerződés alapján Hercegkút Önkormányzata a „Szövetkezeti
pince és présház megvásárlására” bruttó 60 millió Ft öszszegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.
dr. Stumpf Enikő jegyző

Hercegkúti Művelődési ház tetőfelújítása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi támogatások előirányzatából megítélt 1,5 millió Ft támogatás
révén március hónapban megvalósult a közel harminc évvel ezelőtt épült hercegkúti Művelődési Ház tetőzetének
felújítása. Az IKSZT pályázat során az akadálymentesítés
előírásai miatt sajnos az épület tetőtéri részében, így a tetőszerkezetben sem lehetett fejlesztést tervezni.
Most e forrásból elkészült a tetőhéjazat utólagos fóliázása,
újralécezése, a cserépfedés kijavítása. Az állagmegóvás után
az épület a jövőben is megfelelő színteret biztosít a nemzetiségi hagyományok ápolásához.
(drse)
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Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297 projekt
Magyarország-Szlovákia
Határon
Átnyúló
Együttműködési Program - „Élő Hagyományok - Közös Értékek,
a
Hercegkúti
és
Kisgéresi Pincesorok
turisztikai vonezerő és
infrastruktúra fejlesztése / Ţivé tradície Spoločné
hodnoty,
rozvoj infraštruktúry a
turistickej atraktívnosti
radu vínnych pivníc
obcí Hercegkút a Malý
Horeš” - projekt keretében a 2013. évben
megkezdett munkálatok 2014. év tavaszán Hercegkúton
a Kőporosi pincesoron is megkezdődtek.
A vis maior helyreállítással nem érintett első kőporosi
pincesor előtt már folyamatban van a terméskő burkolatú sétány kiépítése, a földkábeles villanyhálózat lefektetése, továbbá a tájba illő vizesblokk építése. A kivitelező
céggel egyeztetés történt a gyártmány utcabútorok
(pihenőpadok, ivókút, hulladékgyűjtők) típusáról, az
infopadok elkészítésére az ajánlatok beszerzése történik.

Malý Horeš (Kisgéres) partnertelepülésen az új közösségi turisztikai tanácsadási és információs létesítmény kialakításának külső munkálatai befejeződtek. Az egykor
határőr laktanyáként használt objektum borházzá és
borudvarrá történő átalakítása megtörtént. A projekt
utolsó hónapjaiban a kétszintes borházban internetszoba, borozó, irodák, konferencia terem, bortároló és kóstoló helység kerül berendezésre, az ehhez szükséges
beszerzések folyamatban vannak. A borház és a pincesorok közötti sétány kiépítésre került, a csatlakozó
közterületen borkút elhelyezése történik.
Horváth László projektmenedzser

4

B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesületének Közgyűlése Hercegkúton
A B-A-Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete a hercegkúti Művelődési Házban tartotta idei
első közgyűlését 2014. március 7-én. A közgyűlés a magyarországi németek himnuszával kezdődött, majd Göncfalvi József elnök köszöntötte a megjelenteket.
A meghívóban szereplő napirendek tárgyalása előtt a
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Iskola első osztályos
tanuló adtak elő egy kis színdarabot, melyben az elmúlt
hónapok alatt elsajátított német nyelvismeretükről is számot adhattak.

Stumpf Andrásné,a Hercegkúti Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az alábbiak szerint adott számot
az önkormányzat elmúlt évi munkájáról:
„ A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat
törvényes keretek között, éves munkarend szerint ülésezik, hozza határozatait. Községi Önkormányzattal
együttműködve, jó feltételek mellett tudunk dolgozni. A
hivatali teendők, pénzügyi beszámolók, jelentések, jegyzőkönyvek, pályázatok elkészítésében nagy terhet vesznek le a vállunkról a hivatal dolgozói.
Köszönet a jó együttműködésért Rák József polgármesternek, Dr. Stumpf Enikő jegyzőnek. Jó az együttműködés a településen működő civil szervezetekkel, a megyében létrejött német nemzetiségi önkormányzatokkal,a BAZ Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi
Egyesületével valamint a BAZ Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal.
Alapbevételünket az állami normatíva és a feladat alapú
támogatás adja, így 2013-ben 1.300.000 Ft összeg állt
rendelkezésünkre, melyet különböző pályázatokkal, tudtunk növelni.
A Német Belügyminisztérium - Jugendlager pályázatán
800 Eurót nyert önkormányzatunk , melyet az Ifjúsági
csereprogram Obersulmban” keretén belül hercegkúti
fiataljaink obersulmi nyári táborozás útiköltségére használtak fel. Ezen felül önkormányzatunk 200.000,- Ft
összeget különített el költségvetéséből szintén az útiköltségre.
Szűkös anyagi forrásaink ellenére megpróbáltunk jól
gazdálkodni. Képviselőtestületünk év elején döntött
arról, hogy támogatásban részesíti a hagyományőrző
civil szervezeteket:

Az elmúlt év decemberétől immáron 12 német nemetiségi
önkormányzatot tömörítő egyesület képviselői az alábbi
napirendeket tárgyalták:
1./ Tájékoztató Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról
2. / Beszámoló az Egyesület 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
3./ Beszámoló a Felügyelő Bizottság ellenőrzésének meg
állapításairól
4./ Az Egyesület 2014.évi költségvetésének ismertetése
5./ A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
6./ Egyebek, javaslatok, észrevételek.
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50.000,- Ft támogatásban részesült:
- Heimat Néptánc Egyesület hagyományőrző feladatainak
megvalósítása érdekében
- Freundschaft Vegyeskórus Egyesület hagyományőrző
feladatainak megvalósítása érdekében
- Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány az Alapszabályában
meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében
A hercegkúti Hírek információs lapot kiadó Hercegkútért
Közalapítványt 20.000,- Ft támogatásban részesítette önkormányzatunk.
A támogatások átutalása Támogatási Megállapodás megkötését követően megtörtént.
Önkormányzatunk, mint a Borsod – Abaúj – Zemplén
Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
tagja az egyesület felé 2013. évben 15.000,- Ft összegű
tagdíjat fizetett, a 2013. évi költségvetésében elfogadott
előirányzat terhére.
Képviselőtestületünk döntött arról, hogy a Gyöngyszem
Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak Rakamazon megrendezésre kerülő Német nyelvű prózamondó
versenyen való részvételét szállítási költség átvállalásával
támogatta.
III. Hercegkúti Gyermek és Ifjúsági Nap rendezvény lebonyolításához 40.000,- Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.
A VI. Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon Rátkán,
június 1-én a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat gasztronómiai bemutatóval vett részt, melyhez
50.000 Ft forrást biztosítottunk a költségvetésből. A hagyományos „Tunkinak” mindig nagy sikere van.
Rátka Német Nemzetiségi Önkormányzata idén felvállalta
a rendezvény házigazda szerepét, biztosította a helyszínt a
kulturális csoportok fellépéséhez, a gasztronómiai utcához, a képzőművészeti alkotások bemutatásához.
Az ünnepélyes eseményen együttműködési megállapodást
kötöttek a nemzetiségi önkormányzatok arról, hogy közös
emlékművet állítanak Szerencsen, a második világháborúban málenkij robotra elhurcoltak tiszteletére.

Önkormányzatunk 100.000,- Ft összeggel járult hozzá
2013. évben az emlékmű létrejöttéhez, mely 2014. októberében kerül átadásra.
Természetesen képviselőtestületünk támogatásáról biztosította Hercegkút Község Önkormányzatot is a Hercegkúton felállítandó Elhurcoltak emlékművének felállításáról.
Augusztusban a Partnertelepülések találkozója Hercegkúton programsorozatra, melyet Hercegkút Község
Önkormányzat szervezett 300.000,- Ft támogatást nyújtottunk.
Pénzbeli támogatáson túl képviselőtársaimmal együtt
segítettük a rendezvény lebonyolítását.
Fő feladataink közé tartozik elsősorban a német nyelv
és kultúra ápolása, támogatása, megőrzése. Fontosnak
tartjuk a német nyelv ápolását.
Folytattuk a Keresztút német nyelven történő imádkozását.
Véleményeztük a Gyöngyszem Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, miután átvette az intézményt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ.
Igyekeztünk képviseltetni magunkat Hercegkút, a megye nemzetiségi településeinek, illetve a szabolcsi német nemzetiségi települések rendezvényein, illetve támogatásunkkal segítettük a rendezvények sikeres lebonyolítását.
2014. évben január 24-én Hercegkút Önkormányzatával együttműködve a bólyi Schütz Kapelle részvételével
a Hercegkúti Svábbált rendeztünk, rendhagyó módon
Sárospatakon, mivel kinőtte a rendezvény a hercegkúti
Művelődési Házat. Továbbra is támogatásunkról biztosítunk minden községi rendezvényt, támogatásban részesítjük a hagyományőrző civil szervezeteket.”
Göncfalvi József gratulált a tájékoztatóban elhangzott
tevékenységhez, példamutatónak értékelte a nemzetiségi önkormányzat és helyi önkormányzat közötti együttműködést. Ehhez sok sikert és eredményeket kívánt.
Ezután a következő két napirendi pont előterjesztését
hallgatták meg a jelenlévők.
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Ez köszönhető a sikeres pályázatoknak, a bevételek lehetővé tették az egyesület hatékony gazdálkodását.
Az Egyesület 2014.évi költségvetésének tárgyalásával és
elfogadásával folytatódott a közgyűlést.
A nemzetiségi regisztrációval, az LDU-tól kapott
„kampánytámogatás” felosztásával kapcsolatban az Elnökség rövid tanácskozásra vonult vissza, ezután az e
témában történő döntés elnapolását jelentette be Göncfalvi József elnök a közgyűlésnek.
Göncfalvi József beszámolt az Egyesület 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, ismertette a pénzügyi teljesítési
adatokat, szólt az egyesület pályázati eredményeiről, aminek köszönhetően finanszírozni tudta a vállal feladatokat.
E napirendi ponthoz kapcsolódóan meghallgatták a
résztvevők a Felügyelő Bizottság ellenőrzésének megállapításairól az előterjesztés. Stumpf Bálint FB tag kiemelte, hogy az ellenőrzés során fontos szempont volt az elfogadott költségvetés teljesítésének vizsgálata, ezen belül
a bevételi és kiadási előirányzatok alakulása. Megállapítható, hogy a tényleges bevételek magasabb összegben
realizálódtak a tervezethez képest. dr. Stumpf Enikő jegyző

A közgyűlés tagjai a hagyományoknak megfelelően közös
vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárták az estét. A
nőnap alkalmából a hölgy képviselőket kedves gesztusként virággal köszöntötte az elnökség Akinek ideje engedte, Rák József polgármester idegenvezetésével megtekinthette az elmúlt év őszén felújított templomunkat.
Tartalmas délutánt tölthettek együtt a B-A-Z Megyei
Német Önkormányzat Szövetségének Egyesületét alkotó
német nemzetiségi önkormányzatok tagjai, erősítve az
együvé tartozás érzését, az összefogás szükségességét.
dr. Stumpf. Enikő jegyző
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Tájékoztató a nemzetiségi regisztrációról

2014. március 17-én Hercegkúton a Művelődési
Házban a 2014. évi országgyűlési választásokkal és a
nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos közmeghallgatást hirdetett Hercegkút Önkormányzata és a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Az érdeklődőket Rák József polgármester köszöntötte és felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségeknek – így a magyarországi német közösségnek is –
első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe!
Stumpf Andrásné elnök elmondta, hogy a választási törvény a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata számára tette lehetővé a német nemzetiségi lista állítását, a lista első helyén Heinek Ottó áll,
akit a magyarországi német közösség választópolgárai
választhatják meg parlamenti képviselőnek. Ehhez – a
választást megelőző 16. napig, 2014. március 21-ig
(péntek) – kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők
választására is kiterjedően.
Az elnökasszony kiemelte, hogy amennyiben a
választópolgár az országgyűlési képviselők választására
is kiterjedően kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja
le és szavazhat valamely párt egyéni választókerületi
jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez.
Ez azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek akkor
lesz parlamenti képviselőjük 2014-től, ha a német lista
megkapja az országos pártlistákra leadott szavazatok
egy képviselőre eső szavazatszámának legalább egy negyedét.

A HVI vezetője, dr. Stumpf Enikő tájékoztatta a választópolgárokat, hogy a nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen
választásra szól. Aki már most nyilvántartásba veteti
magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a
2014. őszi nemzetiségi önkormányzati választásokra
már nem kell külön kérnie a felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad,
amíg törlését nem kéri abból. A kérelem nyomtatványt a Nemzeti Választási Iroda 2014. januárjában minden háztartásba eljuttatta egy példányban, mely szabadon másolható, illetve az internetről is letölthető.
A névjegyzékbe vételi kérelmet a Helyi Választási Irodába lehet eljuttatni személyesen vagy
postai úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun – www.magyarorszag.hu – keresztül lehet benyújtani. A
nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap.
(drse)

B-A-Z Megyei
Német
Szövetség tagjai

2014. évi parlamenti
választásra
regisztráltak száma

Hercegkút
Gávavencsellő
Miskolc
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szerencs

101
45
34
30
22
22

33,67%
15,00%
11,33%
10,00%
7,33%
7,33%

Rátka
Rakamaz

20
13

6,67%
4,33%

Sajószentpéter
Bódvaszilas

13
0

4,33%
0

Ináncs
Rudabánya

0
0

0
0

Szendrő

0

0

300

100,00%

Összesen

Országosan regisztráltak száma: 15373 fő
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Tisztelt Választópolgárok!
Áder János köztársasági elnök 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának napját.
2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig

a Hercegkút, Kossuth u. 7. (Művelődési Ház)

szavazóhelyiségben lehet szavazni
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő ÉRVÉNYES
igazolvány(ok) bemutatásával:
A. ) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
útlevél vagy
vezetői engedély vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására
nincs lehetőség!
A mozgásukban akadályozott választópolgárok mozgóurna iránti kérelmüket legkésőbb
2014. április 4-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazás napján,
április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz nyújthatják be.
Hercegkút, 2014. március 26.

dr. Stumpf Enikő HVI vezető

NŐNAP 2014

Nőnap alkalmából március 7-én a Művelődési Házban
megtartott összejövetelen Rák József polgármester
köszöntötte az önkormányzat
aktív és nyugdíjas hölgy alkalmazottait.
A szép ünnepi beszédet követően süteménnyel, üdítővel látták vendégül a férfi kollégák az ünnepelteket.
Az önkormányzat ajándékát, egy-egy cserép
tavaszi virágot a polgármester nyújtotta át.
Köszönjük a megemlékezést!
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Nyugdíjas Klub hírei - Farsangi fánksütés
A farsangi időszak vége felé közeledve a hercegkúti

Nyugdíjas Klub tagjai ismét megrendezték a már hagyományossá vált Farsangi összejövetelüket. A készülődés
már kora délután elkezdődött, a Nyugdíjas Klub tagjai a
helyi konyhán gyülekeztek, és nekiláttak a tészta dagasztásnak, majd a fánksütésnek.
Az összejövetel délután 4 órakor vette kezdetét a Művelődési Házban, ahol Naár Józsefné, nyugdíjas klub vezetője üdvözölte a megjelenteket.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik elfáradtak erre a
rendezvényre, hiszen a farsangi időszak a mulatozásról, a
szórakozásról szól, és idősebb korban sem kell lemondani egy kis kikapcsolódásról. Ezután a jelenlévők megkóstolták a frissen sült fánkot, és a délután további részét
beszélgetéssel, nótázással töltötték.
Ringer Csilla
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IKSZT márciusi programjai
Melegné Liszkai Katalin, természetgyógyász
előadása a Művelődési Házban

Borászati előadás - 2014. március 21.

2014. március 20.-án, a Boldogság világnapján látogatott el hozzánk, Melegné Liszkai Katalin, természetgyógyász, aki örömmel fogadta megkeresésünket, és
tartott előadást a Művelődési Házban.
Előadásának alapjait Deepak Chopra, „Az élet hét
törvénye” című spirituális könyv adta. Erről a hét
törvényről, valamint a mindennapi életünkben történő alkalmazásukról osztott meg az érdeklődőkkel
hasznos gondolatokat.
Az előadást ugyan kis létszámban, de annál nagyobb,
és kitartóbb figyelemmel kísértük végig. A jelenlévők
körében az elhangzottak, nagy sikert arattak, az előadás egy kötetlen beszélgetéssel zárult. Az előadó
hölgy elfogadta újbóli meghívásunkat, és a közeljövőben újra ellátogat Hercegkútra.
Ringer Csilla

Ifj. Götz István és ifj. Naár Ferenc szakemberektől hallhattak szőlészeti és borászati ismereteket az érdeklődők a Művelődési Házban.

A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezete és a Hercegkúti IKSZT közösen
szervezett tájékoztató fórumán 2014.03.26-án az
Európai Mezőgazdasági és Fejlesztési Alapból a
támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelemmel
kapcsolatos tudnivalókat ismertette Ogár Zoltán
munkaszervezet vezető.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről a
Földbizottságok létrehozásáról tervezett tájékoztató az e témában várhatóan közeljövőben megalkotásra kerülő végrehajtási rendelet kihirdetését követően lesz megtartva.
(drse)
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Suli-☼tár
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
(Széchenyi István)
A fenti idézethez hűen szívügyünknek tekintjük a
nemzeti ünnepeinkről való méltó megemlékezést, a
történelem és a múlt tiszteletét. Ennek érdekében
tanulóink körében tartottuk meg ünnepi megemlékezésünket az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, valamint a márciusi ifjak bátor tetteiről.
Az előkészületek már a műsort megelőző hetekben
elkezdődtek a tanórákon való foglalkozások keretében. Mint minden éven, most is saját kezűleg készültek a forradalmi jelképek, a kokárdák és a piros-fehérzöld nemzeti lobogók.
Az ünnepi műsor megvalósítását lelkes próbasorozat
előzte meg a 3. és 4. osztályos tanulók közreműködésével, akik említésre méltó szorgalommal teljesítették
a rájuk bízott feladatokat. Fontosnak tartottuk, hogy
a résztvevők ne csak előadják, de értsék is a történelmi eseményeket, így idén irodalmi összeállítás helyett
a forradalom jelentősebb momentumait felelevenítő
jelenettel készültünk az alsóbb évesek számára, ami
könnyebben megérthető ennek a korosztálynak is.
Műsorunkat többek között ”A költő visszatér” című
zenés darabból vett dalok, de népdalok és szavalatok
is színesítették.
A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő
Tanács szépen író versenyt szervezett a Magyarországon működő közoktatási intézmények és határon
túli, magyar nyelvű oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára.
A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás, a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív
megerősítése volt.
A versenyen való részvétel feltétele az összes betű
írásának ismerete volt, továbbá az értékelési szempontok között a szöveg összképe, a szövegsorok harmóniája, a betűk nagysága, egyenletessége, tévesztés
és a szöveg elhelyezése szerepelt.
A helyi majd a járási megmérettetésen idén először
iskolánk egy tanulója is elindult. A járási forduló a
Hejőkeresztúri Általános Iskolában zajlott. A gyerekek 45 percen keresztül egy idegen szöveget másoltak.

A megmérettetésen közel 150 gyermek vett részt,
köztük a mi iskolánk 3. osztályos tanulója Beidek
Péter.
A közel egy órás versenyt követően megismertük az
iskolát, az ott dolgozó pedagógusokat, gyermekeket.
Az intézményben folyó oktatásról is képet kaptunk.
Az iskolában tanórán és azon kívül is a logikai és a
táblajáték foglalkozások központi helyen állnak.
Ezek téglalap, vagy négyzet, esetleg hatszög alakú,
mezőkre, vagy pontokra felosztott játéktéren, táblán
korongokkal, golyókkal vagy bábukkal játszott játékok. Ezt minden jelenlévő gyermek és pedagógus is
kipróbálhatta.
A verseny a gyermekeknek és nekünk, pedagógusoknak is pozitív élmény volt, hiszen a versenyzésen túl a tapasztalatcserére is jó lehetőséget biztosított.
Idén is megszervezésre került a Hegyalja Matematika verseny, amely egy nagyon színvonalas és
nehéz verseny, hiszen Hegyalja összes iskolájának
tanulói versenyeznek egymással. Erre a megmérettetésre 3. és 4. osztályos gyerekek nevezhetnek. A
verseny 1. fordulójára Sárospatakon került sor, ahol
Hünlich Hédi 3. osztályos és Stumpf Dénes 4. osztályos tanuló jutott tovább.
Március 26 -án Szerencsen rendezték meg a 2. fordulót, ahol nagyon eredményesen szerepeltek diákjaink: Stumpf Dénes a 4. , Hünlich Hédi pedig az
1. helyezést érte el. Gratulálunk nekik!
tanítók
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport (megyei III. osztály)
2013/2014. évi bajnokság sorsolása - tavaszi szezon
Dátum
14. forduló:
2014. 03. 22.
2014. 03. 23.
2014. 03. 23.
2014. 03. 23.
2014. 03. 23.
2014. 03. 23.

Nap

Idő

Kódszám

Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15. forduló:
2014. 03. 29.
2014. 03. 30.
2014. 03. 30.
2014. 03. 30.
2014. 03. 30.
2014. 03. 30.

Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

15.00 787970
Nagyrozvágy - Ricse
15.00 787966
Hidasnémeti - Tiszaladány
15.00 787965
Tarcal
- Hercegkút
15.00 787967
Alsóberecki - Kovácsvágás
15.00 787968
Makkoshotyka
- Füzér
15.00 787969
Erdőhorvát - Füzérkomlós
Bodrogolaszi - szabadnapos

16. forduló:
2014. 04. 05.
2014. 04. 05.
2014. 04. 06.
2014. 04. 06.
2014. 04. 06.
2014. 04. 15.

Szombat 16.30
Szombat 16.30
Vasárnap 16.30
Vasárnap 16.30
Vasárnap 16.30
Vasárnap 16.30

787971
787974
787975
787842
787972
787976
Ricse

Nagyrozvágy - Füzérkomlós
Tiszaladány - Alsóberecki
Hercegkút - Hidasnémeti
Kovácsvágás - Makkoshotyka
Füzér
- Erdőhorváti
Bodrogolaszi- Tarcal
- szabadnapos

788773
788776
788777
788775
788774
788778

17. forduló:
2013. 04. 12.
2013. 04. 12.
2013. 04. 13.
2013. 04. 13.
2013. 04. 13.
2013. 04. 13.

Szombat
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

787982
787979
787978
787980
787981
787977
Tarcal

Ricse
- Füzérkomlós
Tiszaladány - Makkoshotyka
Alsóberecki - Hercegkút
Erdőhorvát - Kovácsvágási
Nagyrozvágy - Füzér
Hidasnémeti - Bodrogolaszi
- szabadnapos

788784
788781
788780
788782
788783
788779

18.forduló:
2014. 04. 19.
2014. 04. 19.
2014. 04. 20.
2014. 04. 20.
2014. 04. 20.
2014. 04. 20.

Szombat
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

787983
Nagyrozvágy - Kovácsvágás
787984
Tiszaladány - Erdőhorváti
787987
Tarcal
- Hidasnémeti
787988
Füzér
- Ricse
787985
Hercegkút - Makkoshotyka
787986
Bodrogolaszi
- Alsóberecki
Füzérkomlós - szabadnapos

787963
787959
787964
787960
787961
787962

Hazai csapat

Vendég csapat

Tiszaladány - Tarcal
Erdőhorváti - Ricse
Hercegkút - Bodrogolaszi
Makkoshotyka- Füzérkomlós
Alsóberecki - Füzér
Hidasnémeti - Kovácsvágás
Nagyrozvágy - szabadnapos

Kódszám ifi
788765
788761
788766
788762
788841
788764
788772
788768
788767
788769
788770
788771

785785
788796
788789
788790
788787
788788

15
19. forduló:
2014. 04. 26.
2014. 04. 27.
2014. 04. 27.
2014. 04. 27.
2014. 04. 27.
2014. 04. 27.

Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

20. forduló:
2014. 05. 01.
2014. 05. 01.
2014. 05. 01.
2014. 05. 01.
2014. 05. 01.
2014. 05. 01.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

787993
Ricse
- Kovácsvágás
787992
Nagyrozvágy - Tiszaladány
787989
Alsóberecki - Tarcal
787991
Erdőhorváti- Hercegkút
787990
Makkoshotyka
- Bodrogolaszi
787994
Füzérkomlós - Füzér
Hidasnémeti - szabadnapos

788795
788794
788791
788793
788792
788796

Csütörtök 17.00
Csütörtök 17.00
Csütörtök 17.00
Csütörtök 17.00
Csütörtök 17.00
Csütörtök 17.00

788802
788797
788798
788799
788800
788801

21. forduló:
2014. 05. 03.
2014. 05. 04.
2014. 05. 04.
2014. 05. 04.
2014. 05. 04.
2014. 05. 04.

788000
787995
787996
787997
787998
787999
Füzér

Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

22.forduló:
2014. 05. 10.
2014. 05. 10.
2014. 05. 10.
2014. 05. 11.
2014. 05. 11.
2014. 05. 11.

788004
788003
788005
788002
788001
788006
Alsóberecki

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Tiszaladány - Ricse
Nagyrozvágy- Hercegkút
Bodrogolaszi - Erdőhorváti
Tarcal
- Makkoshotyka
Hidasnémeti - Alsóberecki
Kovácsvágás - Füzérkomlós
- szabadnapos
Ricse
- Hercegkút
Nagyrozvágy - Bodrogolaszi
Füzérkomlós - Tiszaladány
Erdőhorváti - Tarcal
Makkoshotyka- Hidasnémeti
Füzér
- Kovácsvágás
- szabadnapos

788806
788805
788807
788804
788803
788808

Szombat 17.00
Szombat 17.00
Szombat 17.00
Vasárnap 17.00
Vasárnap 17.00
Vasárnap 17.00

788809
788812
788810
788811
788814
788813

23. forduló:
2014. 05. 17.
2014. 05. 18.
2014. 05. 18.
2014. 05. 18.
2014. 05. 18.
2014. 05. 18.

788007
Nagyrozvágy - Tarcal
788010
Tiszaladány - Füzér
788008
Hidasnémeti - Erdőhorváti
788009
Alsóberecki - Makkoshotyka
788012
Bodrogolaszi - Ricse
788011
Hercegkút - Füzérkomlós
Kovácsvágás - szabadnapos

Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

788817
788818
788820
788815
788816
788819

24. forduló:
2014. 05. 24.
2014. 05. 24.
2014. 05. 25.
2014. 05. 25.
2014. 05. 25.
2014. 05. 25.

788015
Ricse
- Tarcal
788016
Füzérkomlós - Bodrogolaszi
788018
Kovácsvágás - Tiszaladány
788013
Erdőhorváti - Alsóberecki
788014
Nagyrozvágy - Hidasnémeti
788017
Füzér
- Hercegkút
Makkoshotyka - szabadnapos

Szombat 17.00
Szombat 17.00
Vasárnap 17.00
Vasárnap 17.00
Vasárnap 17.00
Vasárnap 17.00

788826
788821
788822
788823
788824
788825

25. forduló:
2014. 05. 31.
2014. 05. 31.
2014. 06. 01.
2014. 06. 01.
2014. 06. 01.
2014. 06. 01.

788024
Hidasnémeti - Ricse
788019
Nagyrozvágy
- Alsóberecki
788020
Makkoshotyka
- Erdőhorváti
788021
Hercegkút - Kovácsvágás
788022
Bodrogolaszi - Füzér
788023
Tarcal
- Füzérkomlós
Tiszaladány - szabadnapos

Szombat
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

788026
788030
788025
788028
788027
788029
Erdőhorváti

788828
788832
788827
788830
788829
788831

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

17.00
17.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Ricse
- Alsóberecki
Tiszaladány- Hercegkút
Nagyrozvágy - Makkoshotyka
Füzér Tarcal
Füzérkomlós - Hidasnémeti
Kovácsvágás - Bodrogolaszi
- szabadnapos
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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 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 3958 Hercegkút, Petőfi u 187.
Adószám: 19337216-1-05 Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-38888649
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!

Hercegkúti Hírek
Hercegkút község információs lapja
Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány
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Hercegkút, Petőfi u. 110.
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