HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2014. OKTÓBER HÓ, 15. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

ÁRA: 200,- FT

Hercegkút Község Helyi Választási Bizottságának közleménye a
2014. október 12-i önkormányzati választás eredményéről
Polgármester választás eredménye
Hercegkút községben megválasztott polgármester:

Rák József független jelölt

( Érvényes szavazatok száma: 249 )

Egyéni listás választás eredménye
Egyéni listán megválasztott képviselők névsora:
Képviselő neve: Érvényes szavazatok száma:

Rák Tamás
Naár Ferenc
Joósz Antal
Götz István

213
205
183
165

Mandátumhoz nem jutó jelölt

Espák Bálint

122

Német Nemzetiségi Önkormányzat
választás eredménye
Érvényes szavazatok száma:

Stumpf Andrásné
Joószné Naár Erika
Stumpf Imréné
Naár Ferenc

Mandátumhoz nem jutó jelölt :

Stumpfné Bigda Andrea

Engedjék meg, hogy a Hercegkúti Hírek hasábjain
is megköszönjem azt a bizalmat, amellyel október
12.-én ismét polgármesternek választottak.
Jóllehet Hercegkúton egyedüli polgármester jelöltként indultam, a legitimációt mégis fontosnak tartom. Örülök annak, hogy ilyen szép számmal éltek
a törvény által biztosított jogukkal, és fejezték ki ily
módon, hogy támogatást, felhatalmazást adnak számomra az elkövetkező évek munkájához is.
Az elmúlt három évben erőmhöz és képességeimhez mérten igyekeztem az általam vállalt nem kis
feladatnak, kihívásnak, a település lakossága, valamint saját magam elvárásainak megfelelni.

(A részvételi arány a választáson 47,8% volt, a névjegyzéken szereplő 575 főből 275 fő szavazott.)

Képviselő neve:

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Hercegkútiak!

90
90
87
72
51

(A részvételi arány a választáson 81,8 % volt, a német
nemzetiségi jegyzékbe vett 132 főből 108 fő szavazott )

Megyei Közgyűlés tagjainak
választása szavazóköri eredményei
FIDESZ/KDNP
189
JOBBIK
43
MSZP
18
DK
10
Helyi Választási Bizottság

A jövőre nézve is támogatásukat és bizalmukat kérem. Tennivalónk van bőven. Ígérem Önöknek,
hogy minden erőmmel Hercegkút gyarapodásán
fogok dolgozni.
Tisztelettel:

Rák József
polgármester

Hercegkút Község
Önkormányzata és a Hercegkúti
Római Katolikus Egyházközség
szeretettel hívja és várja a
nyugdíjasokat

2014. november 07.-én,
(pénteken)
15 órakor kezdődő
Nyugdíjas Találkozóra!
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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
Az október 12-i önkormányzati választás előtti utolsó
képviselő-testületi ülést 2014. október 8-án tartott Hercegkút képviselő-testülete, melyen egy napirendi pont
szerepelt:
A 2010-2014. önkormányzati választási ciklus
értékelése
Rák József polgármester a következő gondolatokkal
foglalta össze az elmúlt évek önkormányzati munkáját :
„A 2010-2014. évi ciklus nem volt egyszerű Hercegkút
életében, de szégyenkezni valónk nincs. A négy év alatt
Hercegkút hozta azt, ami tőle elvárható. A ciklust úgy
kezdtük, hogy 2010. októberében Rák Józsefet választotta meg a település polgármesterévé, aki a legjobb tudása szerint és tisztességgel tudta le a 8 hónapot. Időközi választással 2011. augusztusában polgármesterré választott engem a település. Az átmeneti időszakban az
alpolgármester úr vitte az ügyeket, amiben a hivatal a
segítségére volt, ez az időszak zökkenőmentes zajlott le.
Néhány mondatot a négy év alatt történt átszervezésekről. Számunka a legtöbb fejtörést az okozta, hogy a közös önkormányzati hivatal hogy és kivel fog működni,
de sikerült 2012. évvégén megállapodás kötni Bodrogolaszival, illetve Komlóskával, így hosszú tárgyalások
után a hosszú távú együttműködés alapjait raktuk le.
Most már két év elteltével állíthatjuk, hogy ez működik,
szerintem jól jártak velünk. Átszervezés történt több
intézményben, így 2011. nyarán megszűnt a nyugdíjas
klub, ez időben volt, hogy a konyhát is kiszerveztük az
iskola alól és a Polgármesteri Hivatal alá szerveztük közvetlenül. Komoly fejtörés volt még számunkra az iskola,
de úgy gondolom, hogy az állam átvette az intézmény
fenntartását és működtetését számunkra jó véget ért,
ezzel komoly teher került le a vállunkról. Szerintem jó
megállapodást kötöttünk a KLIK-el. A mai napig naprakész a kapcsolatunk az iskolával, hiszen, hercegkúti emberek dolgoznak az iskolában, a mi gyerekeink járnak
oda, ezek a gyerekek vesznek részt minden hercegkúti
rendezvényen. Ugyanakkor önálló intézményként létre
kellett hozni az óvodát és vezetőt kellett kinevezni, ez is
zökkenőmentesen történt. Kiváló módon működik az
óvodánk. Nagyon jó a kapcsolatunk a különböző szintű
hivatalokkal és hatóságokkal. A nemzetiségi önkormányzattal is kiválóan működik a kapcsolatunk, minden téren
erősítjük egymást. Közösen és együttgondolkodva szervezünk és bonyolítunk rendezvényeket. Kiváló szinten
van az együttműködés az egyházközséggel is. Rendben
tartjuk a temetőt, templomunk helyszínt biztosít különböző kulturális rendezvényeiknek ez is egy jó dolog.
Kiváló a különböző civil szervezettekkel való együttműködés is.

A civil szervetek könyvelésének egy részét itt végezzük a
hivatalban, a pályázatok megírása, kezelése, bonyolítása
is itt történik, ez így helyes, ez egy jól kialakult szokás
Hercegkúton
Minden rendezvényünket közösen szervezzük az összes
civil szervezettel. Igyekszem jó kapcsolatot fenntartani a
szomszéd településekkel nemcsak a sok közös pályázatok
okán, hanem a hétköznapok szintjén is. Úgy hiszem,
hogy a jó kapcsolat mindennek az alapja. Nemzetközi
kapcsolatokról röviden szeretném elmondani, hogy a
2002-ben elindult és 2006-ban hivatalossá tett Obersulmi
kapcsolatot tovább erősítettük ebben a négy évben. A
négyes partnerség, amibe kerültünk az obersulmiakon
keresztül tovább erősödött. A rohrendorfi kapcsolatról a
véleményem az, hogy nem biztos, hogy nekünk ezt a
kapcsolatot nagyon erőltetni kellene. Viszont a francia
kapcsolat, amibe belecsöppentünk, már túl van a formaságokon, 2012-től már hivatalosan is partnerei vagyunk
Beumont Le Rogernek. A lengyelországi Rimanow-val a
kultúrán keresztül vagyunk kapcsolatban, de alkalmas
bázisa lehet egy hosszú távú gazdasági együttműködésnek is. Kisgéressel három évvel ezelőtt kerültünk kapcsolatba a HUSK-os beruházás kapcsán, sikeres jövőbeli
együttműködés alapja lehet ez a beruházás, ami hosszú
távon is működhet majd. Elismerések, díjak között elmondhatjuk, hogy 1997 óta indulunk a Virágos Magyarországért versenyen, általában valamilyen sikerrel, ami az
elmúlt években is így volt. A díjak, amiket megkapunk,
szerintem elismerik nemcsak az itt folyó munkát, hanem
az itt élő emberek hétköznapjait is. 2012-ben vehettem
az Önkormányzatok Közművelődési díját Egerben, ez is
egy elismerése az itt folyó kulturális munkának. Lehetőségem volt az elmúlt időben több helyen bemutatni településünket, a településünkön folyó munkát, az itt folyó
életet.
Az elmúlt ciklusban nagyon sok vendéget fogadott önkormányzatunk, igyekeztünk bemutatni a valódi, igazi
Hercegkútat. Azokról a rendezvényekről szeretnék most
szólni, amelyeket a civil szervezetekkel szorosan együttműködve hajtottunk végre. Így a málenkij robotról való
megemlékezés, doni áttörés, Hősök vasárnapja, gyereknap, öregfiúk emléktorna, anyáknapja, nőnap, vagy éppen az idősek napja, ezeket mind megtartottuk az elmúlt
években, azt hogy ezeket a rendezvényeket ilyen színvonalon tudtuk megtartani az nagyban köszönhető a ti személyeteknek, nagyban köszönhető a civil szervezeteknek.
Ezeket a rendezvényeket le tudtuk fedni valamilyen pályázati pénzzel, így nem terhelte a költségvetésünket.
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Újszerű kezdeményezések voltak a boros rendezvények, amik bebizonyították, hogy szükség van rá, hogy
megmutassuk, hogy képesek vagyunk egy ilyet szervezni,
illetve lebonyolítani és szükség van rá, hogy megmutassuk magunkat a külvilág számára.
Akkor leszünk erősek, ha tudunk belőle tanulni és tudunk ezen változtatni. A közös kántálás is beváltotta a
hozzáfűzött reményeket, nagy sikerként értékeltem. Annak örülök igazán a rendezvények kapcsán, hogy számomra azért nagyon kedvesek ezek a rendezvények,
mert meg tudjuk mutatni az erőnket, hiszen ha együtt
cselekszünk, bármire képesek vagyunk. A projektekről
készítettünk egy összefoglaló táblázatot, ami mutatja,
hogy mi zajlott itt Hercegkúton, beruházások, fejlesztések címen az elmúlt években. Voltak olyan pályázataink,
amiben rengeteg munka volt benne és nem sikerült, de
voltak olyanok, amiben szintén sok munka volt, és csak
részben sikerültek, és volt olyan is, ami sikerült és nyert.
A projektek közül az elmúlt években a legnagyobb beruházás a HUSK-os beruházás volt, amit két kis település
pályázott és nyert meg, de a legörömtelibb számunkra
az, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Ez a beruházás az
összegszerűségén túl nagyon fontos volt a településnek.
Ez nem jöhetett volna létre, ha nem jön a vis maior a
kőporosi pincesorra, én úgy gondolom, hogy ezt a kettőt mindig együtt kell kezelni, megvalósítása is nagyrészt
együtt zajlott. Komoly sikernek értékelem a projektet és
beruházások kapcsán a községháza tetőjének a cseréjét
is. Úgy épült meg az épület tetőszerkezete, hogy bármikor bővíthető legyen, ha lesz rá lehetőségünk. Megoldottuk vele a hőszigetelést és a külső homlokzati megjelenését és belül is egy kicsit újítottunk. A villamoshálózatot és az informatikai hálózatot is sikerült teljes egészében kicserélni. Sikerként értékelem a fűtéskorszerűsítését az összes közintézményünkben, és ezzel egy időben meg tudtuk oldani a hivatal központi fűtésének a
kiépítését is. Nagyon sok fejtörést okozott az iskola
tetőszerkezetének felújítása, szerencsére miniszteri külön keretből sikerült rá megoldást találni. A művelődési
ház tető felújítására 1,5 mFt-ot kaptunk.
A napelemekkel láttuk el a közintézményeinket, ami jó
hatékonysággal áramot termel. A térfigyelő rendszer a
maga nemében szintén újításnak számit. A legnagyobb
öröm viszont, hogy megszereztük a szövetkezi pincét az
önkormányzatunk és Hercegkút közössége számára.
Meg kell említeni még a gépjármű beszerzést, így a
Volswagen Transportert az önkormányzat számára. Az
ÉMOP-os turisztikai attrakciófejlesztési pályázatot, ami
50 mFt-ot takar, és remélem, hogy napokon belül megkapjuk a támogatási szerződést. Hercegkút civil szervezeteinek nyertes pályázatait is megemlíthetjük, hiszen
tudtunk a Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért
Egyesületnek, a Tornaclubnak, a Közalapítványnak,
vagy a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek
pályázni különböző jogcímeken.

Úgy gondolom, hogy meg kell köszöni azoknak a munkáját akik túl a hivatali kötelességén ezzel nagyon sokat foglalkoztak. Ezeken a projekteken kívül szólnom kell a diákmunkáról, mely szintén sikertörténet volt az elmúlt két
évben. Említenem kell még a start közmunkaprogramot,
mely az utóbbi években teljesen átalakult és a közfoglalkoztatottak bérén és járulékán kívül még dologi kiadásokat is biztosított a kormány. Örülök, hogy nem volt olyan
program, amin el nem indultunk volna, hiszen több hercegkútinak, aki közfoglalkoztatásban tud csak elhelyezkedni, munkát tudtunk biztosítani.
Végül pedig szeretném megköszöni a munkáját a mindenkori képviselő-testületnek. Köszönetemet fejezem ki a
hivatal dolgozóinak is. Köszönetemet fejezem ki a bizottság tagjainak is, akik segítségére voltak a testületnek. Köszönetemet fejezem ki az intézmény vezetőinek, az intézményben dolgozóknak, a közfoglalkoztatottaknak. Köszönetemet fejezem ki a civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, az együttműködőknek, a külső segítőknek, támogatóknak, mert azt hiszem, hogy ezekkel vagyunk mindmind erősebbek. Sajnálom, hogy a jelenlegi képviselők
fele méretetni csak meg magát a vasárnapi választáson.
Az induló képviselőtársaimnak sok sikert kívánok. Bízom
abban, hogy minél nagyobb számban fognak a választópolgárok megjelenni a vasárnap a választáson. Végezetül
kérem, hogy dolgozzunk tovább Hercegkútért, mert Hercegkútért megéri dolgozni.”
Pandák Tibor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy
úgy érzi, büszke lehet a képviselő-testület a ciklusban végzett munkára, örömét fejezte ki, hogy ennek részese lehetett. A jelölteknek a további munkához sok sikert,
egészséget kívánt és további együttműködést, hogy Hercegkút sikeres legyen. A település lakóinak megköszönte,
hogy mint képviselő, három cikluson keresztül tevékenykedhetett.
Stumpf Andrásné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke szintén megköszönte az elmúlt ciklusban való
együttműködést valamennyi jelenlévőnek.
Az ülés végén dr. Stumpf Enikő jegyző a helyi választási
iroda részéről tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
2014. október 12-i helyhatósági választás előkészületei
rendben lezajlottak. Sok sikert kívánt az induló jelölteknek és megköszönte a polgármester, illetve a képviselőtestület együttműködését az elmúlt 4 év során, bízva abban, hogy a következő időszakban is hozzá fog tudni
járulni a hivatal a település fejlődéséhez.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Hercegkút Község Önkormányzat és Hercegkút Német
Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése
Első napirendi pontban a Helyi Választási Bizottság
elnöke, Varga Ferenc ismertette a 2014. októberi
helyhatósági választások eredményét.
Ezt követően került sor a megválasztott képviselők,
valamint a polgármester eskütételére, megbízó leveleik átadására, majd a képviselő-testület tagjai közül
titkos szavazással Naár Ferenc alpolgármesterré
választásra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
dr. Stumpf Enikő jegyző nyújtott tájékoztatást, mely
a bizottság létszámának változása miatt vált szükségessé. Polgármester úr ismertette a Pénzügyi Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatát, akik a következők: elnök: Rák Tamás, tagok: Götz István képviselő és Espák Bálint külsős tag.
E napon ült össze első alkalommal az újonnan megválasztott Német Nemzetiségi Önkormányzat is,
akiknek tagjai az eskütételt követően megválasztották
az elnököt és az elnök-helyettest.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott
tagjai: Stumpf Andrásné elnök, Joószné Naár
Erika elnök-helyettes, Naár Ferenc tag, Stumpf
Imréné tag.
Rák Józsefné
2014. október 22-én került sor az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülésének
megtartására.
Az ülés elején elénekelték a Himnuszt, majd napirend előtt Rák József, újonnan megválasztott polgármester köszöntötte a megjelenteket. Gratulált a
megválasztott képviselőknek, köszönetét fejezte ki
Hercegkút választópolgárainak a helyi önkormányzati választáson való aktív részvételükért, a Helyi
Választási Bizottság tagjainak, valamint a Helyi Választási Irodának a 2014. évben megtartott, mindhárom választás során nyújtott eredményes munkájukért.
Megköszönte továbbá a hercegkútiaknak a bizalmat, támogatást, amelynek eredményeként egyedüli
jelöltként ismét polgármesterré választották, mely
nagy felelősséget is jelent számára. Ígérete szerint
folytatni fogja azt a munkát, amelyet az elmúlt három évben megkezdett, Hercegkútért, a hercegkúti
emberek érdekében.
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Rák Tamás képviselő

HVB elnök tájékoztatója az alakuló ülésen

Naár Ferenc képviselő

Helyi Választási Bizottság

Joósz Antal képviselő

Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság

Götz István képviselő

Hercegkút nyugalmazott polgármestere is
leadta a voksát 2014. október 12-én
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Alakuló ülését tartotta a
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Az alakuló ülésen Csáki Károlyné korelnök vezetésével esküt tettünk, majd a következő napirendben
az elnökválasztás következett, melyben a korelnök
javaslatot tett az elnök személyére, Stumpf Andrásnét, személyemet javasolta.
A jelölést elfogadtam és nyílt szavazáson 6 igen szavazattal megválasztottak elnöknek.
Ezt követően a korelnök felkért, hogy foglaljam el
helyemet és vezessem tovább a közgyűlést.
Megköszöntem a korelnök munkáját és a képviselők
bizalmát, hogy ismét engem választottak elnöknek.
A Hercegkúti Német Nemzetiségi
Ezután alelnök személyére tettem javaslatot, SzebéÖnkormányzat tagjai:
nyi Gábornét javasoltam, ő elfogadta a jelölést, majd
Stumpf Andrásné elnök, Joószné Naár Erika
nyílt szavazáson 6 igen szavazattal megválasztottuk
elnök-helyettes, Stumpf Imréné, Naár Ferenc
alelnöknek.
Napirendi pontban szerepelt az SZMSZ módosítás,
Miskolcon tartotta alakuló ülését a Borsod-Abaúj- mely a képviselők személyi változása miatt vált
Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Ön- szükségessé.
kormányzat október 27-én.
Napirendi pont volt a bizottságok alakítása:
Egy héttel korábban, október 20-án vehettük át Pénzügyi bizottság tagjai: Stumpf Bálint elnök,
megbízó levelünket a Megyeházán, ahol tájékozta- Árvai Attila tag, Göncfalvi József külsős tag
tást kaptunk a választási bizottság elnökétől a vá- Kulturális bizottság tagjai: Csáki Károlyné elnök,
Endrész György tag, Dr. Lange László tag
lasztás eredményéről:
A megyében 1019 fő német névjegyzékbe felvett
választópolgár szavazhatott a Borsod-AbaújZemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségi Egyesülete, mint jelölő szervezet által jelölt megyei listára, 612 fő jelent meg a szavazáson, 560 érvényes szavazat, 38 érvénytelen szavazatot számlált
a választási bizottság.
A választás eredményeként 7 képviselő került
be a megyei önkormányzatba:
Árvai Attila – Szerencs
Csáki Károlyné – Sajószentpéter
Endrész György – Rátka
Dr. Lange László – Miskolc
Stumpf Andrásné- -Hercegkút
Stumpf Bálint – Sárospatak
Szebényi Gáborné – Sátoraljaújhely
A német megyei önkormányzaton kívül a roma, a
ruszin és a szlovák önkormányzat alakulhatott meg
a megyében.

Ezt követően gratuláltam a megválasztott képviselőknek és az elkövetkező feladatokról vázoltam fel
néhányat
Továbbra is a német nemzetiségi kultúra, hagyomány ápolása, támogatása a fő célkitűzésünk, ennek
megfelelően folytatjuk munkánkat.
A megyében két újonnan alakult német önkormányzat van, Ózdon és Kazincbarcikán. Az együttműködés lehetőségét kell keresnünk velük is.
Tisztelt Hercegkútiak, Tisztelt Német Nemzetiségi Választó Polgárok!
Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki
azért, hogy ismét megválasztottak képviselőnek.
Elnökként képviselőtársaimmal együtt azon fáradozunk Hercegkúton és a megyében, hogy a német
nemzetiségi kultúra, nyelv, hagyományok fennmaradjanak, támogatásunkkal minél több hagyományőrző program valósulhasson meg. Ehhez a munkához kérjük további támogatásukat.
Stumpf Andrásné
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Német Önkormányzatának látogatása
Budapest Főváros XIII. Kerületi Német Önkormányzatának 2014. október 12-én megválasztott képviselőtestülete az alakuló ülésüket követően egy régóta tervezett kirándulásra indultak az októberi hosszú hétvégén.
Katonáné Mayer Katalin elnök, Wolfart Jánosné elnökhelyettes és Tüttőné Rácz Éva képviselő utitársa volt
Korb Angéla, a Neue Zeitung című német nyelvi hetilap munkatársa, továbbá elkísérte őket Mayar István,
aki fotódokumentációt is készített.
Szatmári kirándulásuk során megtekintették Mérk és
Vállalj településeket, valamint Szatmárnémetit. Ezen
programjuk során Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője volt az idegenvezetőjük.
Wolfart Jánosné régi vágya teljesült azzal, hogy Hercegkút településre is el tudtak látogatni, mivel már több
éve elhunyt férje révén szép emlékei kötődtek kis településünkhöz. Wolfart János a Magyar Televízió pécsi
stúdiójában dolgozott és az Unser Bildschirm című
magazinműsorhoz 1982-ben forgatott Hercegkúton.
Sajnos a filmtekercsek az archiválás során raktárakba
kerültek és túl sok bíztatást nem is kaptunk azok hozzáférhetőségével kapcsolatban, de felcsillant a remény,
hátha mégis előkerül ez a kortörténeti dokumentum.
A vendégek október 27-én délelőtt érkeztek meg Hercegkútra és a községházán fogadta őket Rák József polgármester, valamint a Hercegkúti Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai. Rövid bemutatkozást és ismerkedést követően az óvoda meglátogatásával folytatódott a
program, ahol Stumpf Imréné Ildikó német önkormányzati képviselőként bemutatta az intézményben
folyó német nemzetiségi nevelő munkát. Ez különösen
érdekesnek bizonyult a XIII. kerületi képviselők számára, mivel ők most szeretnék kezdeményezni, hogy a
kerület valamely óvodájában induljon német nemzetiségi
csoport.

A hercegkúti óvodapedagógusok felajánlották ehhez a
több évtizedes szakmai tapasztalatukat és bízunk benne, hogy eredményesen fogják tudni hasznosítani az itt
látottakat. Ezután Rák József polgármester bemutatta
az Energiaudvar fejlesztést és az aprítékos fűtési rendszerre áttérésről is szólt. Az ebédet az iskola ebédlőjében fogyasztottuk el a vendégekkel, de számukra ez is
különleges élmény volt, hiszen Budapesten az éttermi
vendéglátáshoz vannak szokva.
A kora délutáni program a templom és a Sváb Tájház
megtekintésével folytatódott, majd a községházára
visszatérve polgármester úr a település jelenéről, jövőbeli fejlesztési irányokról szólt a vendégeknek. Elismerő szavakkal méltatták a fővárosi nemzetiségi képviselők Hercegkút település polgármesterének, nemzetiségi önkormányzatának törekvéseit, melyek nem csak a
fejlesztéseket, de a német nemzetiségi hagyományok
megőrzését és ápolását is szolgálják.
A vendégek nagy érdeklődéssel várták a világörökségi
helyszínek közelebbi megismerését, a fotós számára
igazi ajándék volt a szép késő őszi időjárás és őszinte
csodálattal áradoztak pincesoraink különlegességéről
mind a Kőporoson, mint a Gombos-hegyen. Naár
Ferenc képviselőnek köszönhetően a Gombos-hegyi
Kálvárián tett sétát követően belülről is megtekinthettek egy vendégváró borospincét és meg is ízlelhették a
finom hegyaljai borokat. A késő délutánba érő programnak a budapesti visszautazásra készülődés vetett
véget, de abban mindkét önkormányzat képviselői
egyetértettek, hogy valamilyen formában szeretnék, ha
együttműködés alakulna ki és közös események szervezésével erősíthetnék a kialakult kapcsolatot.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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FELHÍVÁS

2015. január 2-án lesz 70 éve annak, hogy a szovjet hadsereg 0060.
számú hírhedt frontparancsát végrehajtva,a falunkból is elhurcolták
évekig tartó szovjetunióbeli embertelen kényszermunkára a 17-45
éves korosztályba tartozók többségét, összesen 135 polgári személyt.
Közülük tizenöten nem élték túl a megpróbáltatásokat, akik földi útjának végéről a szovjet szervek semmiféle hivatalos értesítést nem
adtak.
Ennek a sokáig elhallgatott, tragikus eseménynek a hercegkúti emlékezetbe való beemelése érdekében egy könyv megjelentetését tervezzük. Ebben emléket kívánunk állítani az elhurcolásban ártatlanul
szenvedetteknek és azoknak a szeretteinknek, akik már nem térhettek haza.
A készülő könyvben szeretnénk bemutatni a „málenkij robot” idején, a Szovjetunióban készült fényképeket, dokumentumokat (pl. hadifogoly igazolvány, orosz nyelvű nyomtatvány stb.), a fogságból írt
leveleket és egyéb tárgyi emlékeket. Ezek gyűjtése megkezdődött, de
úgy gondoljuk, hogy még sok forrásanyag található a családoknál.
Tisztelettel várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik fontosnak tartják, hogy ezeket a relikviákat valamennyien megismerhessük.
Kérjük, hogy telefonon jelezzék felajánlásukat,
nappal a Polgármesterei Hivatalban a 346-101,
az esti órákban Naár Jánosnak a 346-130 számon.
Természetesen csak olyan anyagokat teszünk közzé, amelyhez a felajánló hozzájárul. A kapott forrásokat digitalizálás után néhány napon belül sértetlenül visszaadjuk a tulajdonosának.
Együttműködését és támogatását előre is megköszönjük!
Naár János
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Szüretvégi Vigasság Hercegkúton
Idén ismét szüretvégi mulatságra hívta Hercegkút
Község Önkormányzata a falu apraját-nagyját.
A szeszélyes, kiszámíthatatlan időjárás miatt az október 25-ére tervezett, már hagyományosnak mondható, zenével, tánccal, énekekkel kísért, látványos
szüreti felvonulás sajnos elmaradt. Eredetileg a pihenő parkba tervezett programok a Művelődési
Házban zajlottak, mely a kora délutáni órákban jókedvvel, vidámsággal telt meg.
A jó hangulat megalapozásáról Fekete Csaba kisbíró
gondoskodott, akinek tréfás köszöntői, alkalomhoz
illő versei előzték meg a hagyományőrző csoportok
fellépését.
Elsőként a sárospataki dobos együttes különleges
előadása színesítette a programot, majd a gyerekek
arattak nagy sikert legújabb táncukkal, mellyel erre
az alkalomra készültek

A kulturális műsor a Freundschaft Vegyeskórus és
a Klang Singkapelle színvonalas előadásával folytatódott, végül a Heimat Néptáncegyüttes táncai
gyönyörködtették a közönséget.
A konyha dolgozói, mint mindig, most is bőséges,
finom ételekkel – töltött káposztával, sült húsokkal, süteményekkel – készültek erre az eseményre.
A kora esti órákban kezdetét vette a szüreti bál. Az
élőzenés, hajnalig tartó mulatságon mindenki nagyon jól érezte magát.
Rák Józsefné
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Suli-☼tár
A szüreti programot természetesen a szürettel
kezdtük, amit egy kiadós séta előzött meg, ugyanis a Pogány-kútra gyalog mentünk fel. A gyaloglásban egy kissé mindenki kifáradt, hiszen nagyon
jó időt (25 C⁰) sikerült kifognunk ezen a napon.
Ettől függetlenül a gyerekek nagy lelkesedéssel
vetették be magukat a szüretelésbe, egymással
versengve szedték a szőlőt, így hamarosan megteltek a ládák.
Miután a hegyről lesétáltunk következett a délutáni program, ahová már az óvodás gyerekeket is
vártuk.
A Művelődési Ház udvarán először a szőlő feldolgozása kezdődött, amihez a vállalkozó óvodások és iskolások gumicsizmát húztak és egymást
váltva a taposták a szőlőt.
Ezután a préselést figyelhették és próbálhatták ki
a gyerekek, ami sokuknak nagy élményt jelentett,
hiszen eddig még nem volt ilyenben részük.

Október 10-én a Gyöngyszem Német Nemzetiségi
Általános Iskolában szüreti napot tartottunk.
Az iskola nevelési célkitűzése között fontos szerepet
tölt be a néphagyomány, így az ősz legnagyobb munkáját és az ehhez kapcsolódó mulatságot elevenítettük fel ezen a napon.
A szüret már a 16-17-ik századtól ismeretes. A szüret
időpontja a 18-19-ikszázadtól valamilyen jeles naphoz
kötődött. Különböző bortermelő vidékeken különböző időpontokban kezdődik a szüret Szent Mihály
napjától (szeptember29. ) Simon – Júdás (október
28.) napjáig.
A szüreti mulatságok általában a szüret utolsó napjához kapcsolódnak, ez most az iskolásoknál nem így
volt, mert október 10-én még a hercegkútiak többsége még nem fejezte be a szüretet.
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A délután népi szüreti népi játékok felelevenítésével
folytatódott, majd következtek a különböző versengések: gumicsizmában futás, tökgurító verseny, szőlőevő verseny, zsákban futás.
Közben annak, aki megéhezett tepertőkrémes és
zsíros kenyeret kínáltunk, hozzá pedig kóstolgathatták az elkészült finom mustot.
A jó hangulat a táncházban folytatódott, ahol a
résztvevők vidáman ropták a táncot.
A program befejezéseként lovas kocsikázás aratott
nagy sikert a gyerekek körében.
tanítók
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EMVA-LEADER

Térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások igénybevételéhez
Jogcímkód: 6.463.04.01

Unsere Erbes – A Zempléni Németek Öröksége program
A program általános céljai:
Hercegkút és Rátka megőrzött épített örökségének, népi hagyományainak átfogó fejlesztése,
ti kohéziót,
érzetét és életminőséget.

A program rövid távú, konkrét céljai:
A Zempléni régió két településének együttműködésében:
rekonstrukciójában, funkcióbővítésében,
megőrzésében,
-ápoló szervezetek aktiválásában.
RÁTKA
Rátkán lévő parasztház 1824-ben épült (Rátka, Iskola tér 16. hrsz.:337). 1990-től funkcionál Német
Nemzetiségi Tájházként. A tájház Rátka Község
Önkormányzatának tulajdonában van, melyet kézműves vásárok, gasztronómiai bemutatók szervezésére a pályázó partner Rátkai Manufaktúra Nonprofit Kft. is igénybe vesz.
A közel kétszáz éves épület állapota az elmúlt 20 év
alatt sokat romlott. Az állapot pusztulás megállításához, a közösségi célú használathoz ( oktatási, nevelési, és turisztikai célú) a főépület átfogó (tetőzet,
falazat) helyreállítására, részleges épület rekonstrukcióra, továbbá kiegészítő funkciójú épületek ( nyitott
szín, kemencével vizesblokkal) megépítésére kerül
sor.

A Rátkai Sváb Tájház külső felújítása

Kemencés szín és vizesblokk építése Rátkán
Rátkai programelem két esemény megtartása egy
gasztronómiai ( „ Rátkai Káposzta Fesztivál”) és egy
a „Zempléni Németek Betelepítésének Megemlékezési Napja” című rendezvény megtartása.

„Káposzta Fesztivál” Rátka-2014
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HERCEGKÚT
Az „Unsere Erbes” című EMVA Térségek Közötti
Együttműködési program egyik célja Hercegkúton a
Sváb Tájház ( Hercegkút, Kossuth L.u. 9/A. hrszhrsz.:134) udvarán, a hagyományos sváb paraszti
porta egyik fontos gazdasági egységének, a deszka
falú, cserépfedésű csűr megépítése.
Ez a rekonstrukció a telek dél-keleti oldalán a lakóépületre merőlegesen eredeti formájában, természetes
anyagokból épült meg. A tájházat, a csűrt a program
szerint Hercegkútért Közalapítvány és a civil szervezetek kézműves foglalkozásokra, népzenei eseményekre, időszaki ( helytörténeti) kiállítások rendezésére fogják használni. Ezen beruházás részeként valósult meg a tájház és temető közötti kerítés cseréje.

Második programcél a Kőporosi Pincesoron ( hrsz.:
Hercegkút 7/F) hagyományos, faragott kőhomlokzatú pince felújítása, új szerepkörrel felruházva ( kínáló
pince, bemutató pince, Partnerségi Pince).
Harmadik cél a Művelődési Ház - IKSZT ( Hercegkút, Kossuth u. 7. hrsz.: 79 ) mögött lévő pihenőparkban egy hagyományos fél fedett szín alatt udvari
kemence került elhelyezésre, ami az IKSZT-ként is
funkcionáló Művelődési Háznak ad kiegészítő programszervezési alternatívát.
Támogatott esemény volt a nyári a Hercegkúti Napok rendezvénysorozat részeként megvalósított
„Mi Örökségünk—Sváb gasztronómiai fesztivál”melyen több száz ember ízlelhette meg a helyi ételkülönlegességeket és részese lehetett egy hagyományőrző német zenével kísért gasztronómiai eseménynek.
Az EMVA Együttműködés pályázati támogatásával
kerül megrendezésre Hercegkúton „Az Elhurcolás
Emléknapja” 2015. január 2-án, melyen az 1945-ben
Ukrajna szénbányáiba un. Malenkij Robotra, kényszermunkára elhurcolt hercegkútiakra emlékezünk
meg.
Horváth László
projektmenedzser
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Sporthírek
2014/2015 –ös Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon
4. forduló
2014.09.28. (Vasárnap) 16.00
Hercegkút – Cigánd II. 2:5
Bordás Cs (Szemán P), Szabó G, Orosz I, Kiss G, Kiss A (Hoffmann R), Tóth Á,
Tóth D (Egyed A), Csomós M, Hoffmann L (Rák B), Krenyitzky J, Cziczó K (Ráski P)
Gólszerzők: Tóth D, Kiss A

5. forduló
2014.10.04. (Szombat) 15.00
Zemplén OVT – Hercegkút 8:1
IFI 3:0
Matisz Á, Bordás Cs, Orosz I, Kiss A, Tóth D, Csomós M, Hoffmann L, Götz M, Livják Á,
Szemán P
Gólszerző: Hoffmann L

6. forduló
2014.10.12. (Vasárnap) 15.00
Hercegkút – Nagyrozvágy
4:3
IFI
5:0
Bordás Cs, Pandák T (Cziczó K), Kiss A, Tóth Á, Tóth D, Rák B, Csomós M, Hoffmann L,
Bányai G, Kiss G, Ráski P (Egyed A)
Gólszerzők: Ráski P, Cziczó K, Tóth Á, Kiss A

7. forduló
2014.10.19. (Vasárnap) 14.30
Felsőhegyköz – Hercegkút 2:6
IFI
4:2
Bordás Cs, Pandák T, Cziczó K, Tóth Á, Tóth D, Hoffmann L, Orosz I, Egyed A, Szemán P,
Ráski P, Szabó G
Gólszerzők: Hoffmann L (2), Ráski P (2), Egyed A, Tóth Á
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