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Trauma és Tabu „Malenkij robot”
Emlékkonferencia és megemlékezés a Parlamentben
A kommunizmus áldozataira emlékeztünk a Parlamentben február 25-én. Hercegkútról Bigda Istvánné, Joósz
Antal, Naár János, Majoros Zoltán, Stumpf András,
Stumpf Andrásné, Stumpf Imréné, Stumpf Szilvia és
Vígh-Götz Ágnes vettek részt a megemlékezésen.
A Parlament felsőházi termében több mint 400 vendég
gyűlt össze elsősorban Borsod – Abaúj - Zemplén megyéből, Baranyából érkeztek a résztvevők.
A
Gulágkutatók Nemzetközi Társasága nevében Majorszki
András köszöntötte a vendégeket, a túlélőket, majd Gulyás Gergely az országgyűlés alelnöke üdvözölte az emlékülést. Ezt követően Rétvári Bence a z Emberi Erőforrások Minisztériuma Parlamenti Államtitkár KényszerMunka-Táborok című előadását hallgatta a közönség.
Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum főigazgatója „
Rabszolga sorsra kényszerítve” című előadása következett. További előadásokat hallgattunk Bognár Zalán,Máthé Áron, Stark Tamás, Murádin János Kristóf,
Dupka György és Molnár D. Erzsébettől a GULÁG és
GUPVI táborokról.
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnök is ünnepi beszédet mondott:
Tisztelt Emlékkonferencia, kedves Jelenlévők!
Nagyon sok minden elhangzott ma már ezen a rendezvényen, úgyhogy így a vége felé, utolsó megszólalóként elég
nehéz újat mondani. De nehéz szólni azért is, mert –
ahogy így körülnézek a teremben – nagyon sokan érintettként vannak, vagyunk jelen. Alig akad ugyanis olyan
magyarországi német család, amely ne lenne érintett a
málenkij robot, az elűzetés, a jogfosztások által:

Szüleink, nagyszüleink, rokonaink közvetlen elszenvedői
és áldozatai voltak a fajelméleten alapuló kollektív büntetéseknek, mi, a késői utódok pedig tudatosan vagy tudat
alatt hordozzuk magunkban a traumát.
Mert igenis hordozzuk: Akkor, amikor társaságban, a
nyilvánosság előtt magyarra váltunk vagy már eleve magyarul szólalunk meg. Akkor, amikor a népszámlálási kérdőív felett azon gondolkodunk, hogy merjünk-e ikszet
tenni a „német” rovatba és, hogy a biztonság kedvéért ne
húzzuk-e be a „magyar”-t is. Akkor, amikor a választási
regisztráció zajlik. Mert ugye sose lehet tudni…!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem szabadultunk meg még
a történelmi traumáktól. Az ilyen emléknapok, megemlékezésesek, konferenciák nyilván segítenek. Meg az őszinte
beszéd, a történtek kendőzetlen feltárása, a felelősségek
tisztázása.
Csak így, az áldozatok emlékének tiszteletével, a múlttal
való kíméletlen és előítéletektől, elfogultságoktól mentes
szembenézéssel van esélyünk egy őszinte emlékezetkultúra és erős identitás kialakítására.Van azonban, ami nem
segít, sőt árt, mert elbizonytalanít: Az elmúlt hetekben
zajlott megemlékezéseken számos szép és felemelő gondolatot hallhattunk vezető politikusoktól a magyarországi
németség országépítő szerepéről, jelentőségéről hazánk
polgárosodásában. És valóban: mi a sajátunknak, otthonunknak, hazánknak vallottuk és valljuk Magyarországot.
De azt nem egészen értjük, ha úgy emlegetnek bennünket, mint akik kizárólag kettős identitásúak, sőt
„németajkú magyarok.”
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Egy ember, egy közösség identitása rendkívül intim,
ugyanakkor bonyolult, összetett, számos körülmény által
befolyásolt és ezért változó dolog! Bízzuk rá az egyénre,
a családra, a kisebb és nagyobb közösségekre, hogy hogyan határozzák meg a maguk identitását és ne próbáljunk kliséket rájuk kényszeríteni. Főleg olyanokat ne,
amelyek – akarva, akaratlanul – asszimilációs elvárást
sugallnak. Gondoljanak bele: Milyen abszurdan hangzana, ha mondjuk a felvidéki magyarokat „magyar ajkú
szlováknak” neveznénk!
Hogy mi köze mindennek a konferencia témájához és az
emléknaphoz? Hát annyi bizonyosan, hogy nem azért
vitték málenkíj robotra lányok, fiatal asszonyok és férfiak ezreit, mert „németajkú magyarok” voltak.
Ez az egyik gondolat, amit meg szerettem volna osztani
önökkel. A másik: Ma, amikor a sztálini kommunista
diktatúra málenkíj robotra, azaz Szovjetunióbeli kényszermunkára hurcolt áldozataira emlékezünk, ne feledjük, hogy akadtak a háború végi zűrzavart kihasználó
gazemberek, akik rendkívüli találékonysággal és gyorsasággal voltak képesek idehaza is internálótáborokat létrehozni.
Pontosan két hónap múlva, április 25-én lesz 70 éve,
hogy a talán leghírhedtebb ilyen figura, Bodor György, a
bukovinai székelyek Völgységben történő letelepítését
előkészítendő megérkezett Bonyhádra, önhatalmúlag
kinevezte magát kormánybiztosnak és – a végrehajtó
szervek, főleg pedig a rendőrség hathatós támogatásával
- néhány hét leforgása alatt 4360 családot, mintegy
20.000 embert dobott ki a házából, fosztott meg a vagyonától. A leghírhedtebb internáló hely a lengyeli Apponyi-kastély volt, amelyről Bodor később maga azt írta,
hogy „koncentrációs tábornak neveztük ki”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért is emlékeztettem a közelgő évfordulóra, mert úgy
gondolom, a kutatásnak a málenkíj robot feldolgozása
mellet e belső internálások feltárásában is van még feladata bőven. És van feladatunk nekünk is: A szembenézés, az emlékezés, a figyelmeztetés, a még köztünk élők
megbecsülése. Tegye a dolgát mindenki a maga helyén
és lehetőségei szerint! Köszönöm, hogy meghallgattak!
Heinek Ottó”

Az ebédszünet után Menczer Erzsébet elnök/
SZORAKÉSZ/ tartott megemlékező beszédet.
Az emlékműsort a Schwarzwald Hagyományőrző egyesület adta elő Rátkáról, melyet a hercegkúti Művelődési
Házban is láthattak az olvasók az Elhurcoltak 70. évfordulója alkalmából rendezett emlékműsorban. Az előadás
ismét könnyeket csalt az ülésteremben lévők szemébe. A
résztvevők ezután emlékmeneten vettek részt, mely az
Országháztól a Honvéd téri Gulág emlékműhöz vezetett.
Az emlékműnél Rogán Antal FIDESZ Országgyűlési
frakcióvezető, országgyűlési képviselő mondott beszédet.
Ezután elhelyeztük a megemlékezés virágait.
Nagyon emlékezetes nap részesei lehettünk. Köszönet a
Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette számunkra, hogy helyet kaptunk mi is azon a buszon, melyet erre az alkalomra indított.
Stumpf Andrásné, a Hercegkút Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetség
Egyesülete közgyűlése 2015. február 6.
A B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetség
Egyesülete idei első közgyűlését Hercegkúton tartotta a
Művelődési Házban. Az ülést levezető elnök, Göncfalvi
József köszöntötte a megjelenteket, valamennyi német
nemzetiségi önkormányzat elnökét és képviselőjét, továbbá Hercegkút polgármesterét Rák József urat, dr.
Stumpf Enikőt a Regionális Iroda vezetőjét, Tirk Sándornét Rátka polgármesterét. A meghívó szerinti a következő napirendi pontokról tanácskoztak a résztvevők:
1./ Beszámoló az Egyesület 2014. évi költségvetésének
teljesüléséről
2./ Beszámoló a Felügyelő Bizottság megállapításáról
3./ 2015.évi költségvetési előirányzat megtárgyalása
4./ A jelölő és szavazóbizottság előterjesztése a megválasztandó elnökség tagjaira
5./ Az egyesület vezetőségének a megválasztása
6./ A 2015.évi ülésterv elfogadása
7./ Egyebek
Göncfalvi József az Egyesület gazdálkodásáról elmondta, hogy a korábbi évekhez viszonyítva 2014-ben magasabb költségvetésből gazdálkodtak, ami betudható az
elmúlt esztendőben megtartott országgyűlési és nemzetiségi önkormányzati választásoknak, mivel az országgyűlési választásokhoz az országos német önkormányzat
által nyújtott támogatás jelentős összegben megnövelte
egyesület költségvetését. November hónapban érkezett
még meg az országos német önkormányzat utolsó működési támogatása, ami szintén a bevételeket növelte.
Ennek eredményeképpen a bevételi előirányzat ténylegesen 2.719.920,-Ft, kiadási előirányzat 2.563.596,- Ft,
ami azt jelenti, hogy egyenlege 156.324,- Ft lett. Stumpf
Bálint a Felügyelő Bizottság véleményét ismertette és
tájékoztatta a tagságot arról, hogy feladatának eleget téve
megtartotta az egyesület 2014.évi költségvetésének ellenőrzését.

A 2015.évi költségvetési előirányzat megtárgyalása keretében az elnök tett javaslatot az egyesület költségvetési
előirányzatának tervezetére, melyet a tagság határozattal
elfogadott.
Göncfalvi József elnök bejelentette, hogy a egyesület elnökségének a megbízatása a jövő hónapban lejár, ezért az
idei első közgyűlésnek tisztújító feladata is van, és ennek
a közgyűlésnek kell megválasztani az új elnökséget. A
rátkai közgyűlésen megbízást kapott Árvai Attila, a jelölő
szervezettel kapcsolatos feladatok elvégzésére, de mivel ő
nincs itt, ezért felkérem Karl Mártont, hogy a jelölő szervezet megállapításait a közgyűlés elé terjeszteni. A jelölő
és szavazóbizottság nevében Karl Márton tett előterjesztést a megválasztandó elnökség tagjaira vonatkozóan: „a
jelölőbizottságtól felhatalmazást kaptam a következők
előterjesztésére, elnöknek továbbra is Göncfalvi Józsefet
jelöljük, helyettesének Szebényi Gábornét, Felügyelő Bizottság elnökének Stumpf Bálintot¸ tagjainak Rusz Péternét és Endrész Györgyöt jelöljük.
Az elnökség tagjaira vonatkozóan az a javaslat hangzott
el, hogy a továbbra is a német nemzetiségi önkormányzatok elnökei legyenek az egyesület elnökség tagjai, melyet a közgyűlés határozattal jóváhagyott.
A jelöltek tisztségelfogadó nyilatkozatát követően megtörtént a titkos szavazás, a közgyűlés egyhangúlag támogatta Göncfalvi József elnökké, Szebényi Gáborné alelnökké választását, továbbá megválasztotta a Felügyelő
Bizottság elnökének Stumpf Bálintot, tagjának Rusz Péterné (Gávavencsellő) és Endrész György (Rátka) képviselőket.
Ezután elfogadta a közgyűlés a B-A-Z Megyei Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének 2015.évi üléstervét.
A hagyományoknak megfelelően a közgyűlésnek helyet
adó település német nemzetiségi önkormányzatának elnöke tájékoztatást adott önkormányzatának tevékenységéről. Stumpf Andrásné, Hercegkút Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az elmúlt időszakban végzett tevékenységről az alábbiakat mondta el:
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„ Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014.
évben 10 alkalommal ülésezett. A települési önkormányzattal és a civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk.
A települési önkormányzattal kötött megállapodás szerint üléseinknek helyet biztosít a települési önkormányzat. Törvényi felügyeletet dr. Stumpf Enikő jegyző látja
el. Munkánkat 2014-ben januárban a svábbál szervezésével kezdtük, nagy sikere volt, ezért az éven is megszerveztük ezt a bált. Februárban döntöttünk a 2014.évi
költségvetésünkről, bevételünk összesen 1.380.000,-Ftal terveztük. Kiadásaink között szerepel többek között
a svábbbál rendezése, a kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, Obersulmi diákcsereprogram támogatása, gyermeknap támogatás, malenkij emlékrobot
emlékmű támogatása, melyet önkormányzatunk
100.000,-Ft-al támogatott, és Szerencsen került felavatásra.
Részt vettünk a regionális német nemzetiségi fesztiválon és ennek költségeihez is hozzájárultunk. Pénzeszköz átadás címen különböző hagyományőrző csoportok, valamint a Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány
támogatása szerepel. Évente egy alkalommal a Gombos-hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot német nyelven is végezzük az iskolások részvételével. A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak a
Rakamazon megrendezésre kerülő nemzetiségi prózamondó versenyen való részvétel szállítását is biztosította önkormányzatunk.

A Sárospataki Város Önkormányzata és a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése alapján
2013.évben benyújtott Leader pályázat útján kulturális
program megvalósítására a Boros Pünkösd Napjára nyert
pályázatot, ami 2014. június 7-én került megrendezésre
Hercegkúton. A hercegkúti augusztusi rendezvényen is
szívesen segített önkormányzatunk. 2014. október 27-én
vendégül láttuk Budapest XIII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat delegációját és előkészítettük a jövőbeni
együttműködés lehetőségét, melynek kiemelkedő területe
lenne a tapasztalatcsere a német nemzetiségi oktatásról,
diákcsere program, és a civil szervezetek kölcsönös látogatása. 2014. november 25-én a malenkij robot regionális
emlékmű felavatásán vettünk részt Szerencsen.
Részvettünk a gulág kutatók V. Nemzetközi Konferenciáján is. Novemberi testületi ülésünkön döntöttünk arról,
hogy a hercegkúti közössége által állítandó málenkij robot
emléktábla költségeit vállalja át önkormányzatunk. Végezetül megkérem a közgyűlés tagjait, hogy az ülés végén
nézzük meg együtt ezt az emléktáblát, azt követően pedig
a tájházat.”
A tájékoztató után a közgyűlés tagjai egyeztették a Budapesten megrendezésre kerülő Trauma és Tabu „Malenkij
robot” Emlékkonferencia és Emléknap programját,
egyetértve abban, hogy közösen kell megszervezni az érdeklődők utaztatását.

A közgyűlését bezárása után a résztvevők megtekintették
az Általános Iskola falán elhelyezett emléktáblát, a tájházat, majd estebéddel és a nemzetiségek életét érintő napi
aktualitások egyeztetésével zárult a program.

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

(drse)
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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
2015. február 2-i együttes képviselő-testületi üléséről
Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka és Sárazsadány Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek
2014. december 9-én meghozott döntése alapján 2015.
január 1. napjától az öt település közös önkormányzati
hivatalt tart fenn. A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartó 5 önkormányzat képviselő-testülete az
idei év első együttes ülésén jogszabályi kötelezettségként
előírt napirendi pontokat tárgyalt Olaszliszkán 2015. február 2-án.
Az 1. napirendi pont keretében a „Beszámoló a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról” előterjesztést tárgyalták meg az együttműködésben
már tavaly is részt vett önkormányzatok.
„ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a
képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról.
Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról az alábbiakban számolok be.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
január 1. napjával alakult meg Bodrogolaszi, Hercegkút és
Komlóska Községek Önkormányzatainak képviselőtestületei döntésével – Bodrogolaszi – Sárazsadány Körjegyzőség és Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség jogutódjaként.
A jelenleg hatályos önkormányzati törvény hivatalokra
vonatkozó előírásai keretszabályozást tartalmaznak, biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testületek a helyi sajátosságok figyelembevételével alakíthassák ki a hivatali szervezetet.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal az Alapító Okiratában, a három önkormányzat között létrejött
Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján
látta el feladatait az elmúlt évben. (..)
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal az engedélyezett létszámnak megfelelő köztisztviselői állományt
foglalkoztatott. A személyi állományban az elmúlt évben
is történt változás, Bodrogolasziban az adóügyi előadó,
pénztáros munkakörben 2014. február hónaptól pályakezdő köztisztviselő állt munkába, képesítés megszerzése
jelenleg folyamatban van, továbbá a Komlóskai Kirendeltségen is február hónaptól lett kinevezve szintén pályakezdő az adóügyi előadó, pénztáros munkakörben, tekintettel
arra, hogy a gyermekvállalás miatt tartósan távol lévő kinevezett köztisztviselő helyre határozott időre alkalmazott
munkavállaló is gyermekvállalás miatt távozott. Az új
köztisztviselők betanítása a tapasztalt ügyintézők közreműködésével történt.
:

2015. áprilistól a Komlóskai Kirendeltségen ismét személyi
változás várható, a gazdálkodási előadó munkakörbe kell az
előírt iskolai végzettséggel, gyakorlattal rendelkező személyt
találnunk.
A hivatal ügyfélfogadási rendje a székhelytelepülésen és kirendeltségeken a korábbi évekhez hasonlóan, a Megállapodásban rögzített rendben zajlik. A gyakorlat azonban továbbra is az, hogy munkaidőben – ügyfélfogadási időn kívül is –
minden esetben fogadjuk a hozzánk forduló polgárokat. A
jegyző és az aljegyző a Megállapodás 3.2.3 pontja alapján
egyes településeken az alábbi beosztás szerint végzik a munkájukat, tartanak ügyfélfogadás. A munkavégzéshez szüksége
tárgyi feltételek adottak valamennyi szervezeti egység számára. A Megállapodás 4.2 pontja alapján a székhelyen és kirendeltségeken a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati
hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában maradtak. A
tulajdonos önkormányzat viseli az ingatlan fenntartásával,
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket.
A Közös Önkormányzati Hivatal mindhárom településen
ellátta a képviselő-testületek, bizottságok és nemzetiségi
önkormányzatok döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk
szervezésével kapcsolatos feladatokat.
A Megállapodás 3.2.5. pontja szerint „A képviselő-testületi
(bizottsági, német és ruszin nemzetiségi) üléseken történő
részvétel szabályai:
Jegyzőként Hercegkút és Komlóska valamennyi képviselőtestületi, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi
ülésein részt vettem, továbbá a székhelytelepülés testületi
ülésein (két rendkívüli ülés kivételével). Az aljegyző Bodrogolaszi képviselő-testületi ülésein és bizottsági ülésein vett
részt.
A képviselő-testületi ülések jellemző adatai:
BodrogHercegkút Komlóska
olaszi
Testületi
12
18
17
ülések száma
Határozatok
42
60
84
száma
7
9
Megalkotott
5
rendeletek

Testületi
ülések száma
Határozatok
száma

Hercegkút
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

Komlóska
Ruszin
Nemzetiségi
Önkormányzat

10

9

45

39
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A magyar közigazgatási rendszer átalakításának keretében megalakított Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és
az elvégzett munkát illetően a lakosság és a kormányzati
szervek által támasztott elvárásoknak is.
A beszámolás időpontjában elmondható, hogy az elmúlt
év november végén és december elején struktúra változtatással kapcsolatban meghozott döntések nyomán a
Közös Hivatal átalakítása zavartalanul megvalósult. A
Magyar Államkincstár részéről a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásba vett
adatainak módosítása december közepén megtörtént.
Olaszliszka és Sárazsadány Kirendeltségeken 2015. január 1-től a megszűnt Olaszliszkai Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői a jegyző irányításával végzik munkájukat. Az Olaszliszkai Kirendeltség jegyzői referensi
állása január elején meghirdetésre került és várhatóan
2015. február 2. naptól kinevezésre kerülhet egy megfelelő tapasztalattal, végzettséggel rendelkező köztisztviselő
ezen pozícióban.
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként célom továbbra is az, hogy a köztisztviselők mind
az 5 település lakosságának megelégedésére dolgozzanak,
együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal és
Bodrogolasziban - Hercegkúton – Komlóskán – Olaszliszkán – Sárazsadányban egyaránt hatékonyan működő,
a hatósági ügyeket határidőben, udvariasan, szakmailag
kifogástalanul ellátó hivatal működjön.
Bízunk benne, hogy - az alapjaiban megváltozott jogszabályi környezet mellett is - munkánkkal hozzájárulhatunk e zempléni települések további dinamikus fejlődéséhez.”
A képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi munkájáról szóló előterjesztést egyhangú szavazattal elfogadták.
A 2. napirendi pont keretében a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót került előterjesztésre. A
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolóját
34.588.918,-Ft bevételi és kiadási összeggel fogadták el a
képviselő-testületek.
A 3. napirendi pont keretében Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása történt meg. A normatív állami támogatás össze
ge: 56.792.000,- -Ft. A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és az azzal kapcsolatos járulékok, közterhek
teszik ki. A képviselő-testületek egyhangú szavazattal
fogadták el a 2015. évi költségvetést.

Hercegkút Község Önkormányzat
február 9-i képviselő-testületi ülése
A 2015. évi év első – munkaterv szerinti – rendes ülésén
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1.Hercegkút Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről határozathozatal
2.Hercegkút Község Önkormányzat 2015.évi költségvetésének elfogadása
3.A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet elfogadása
4.Kéményseprő-ipari munkák 2015.évi díjtételeiről szóló
rendelet elfogadása
5.Hercegkút közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése
6.Hercegkút Község Önkormányzat 2015.évi munkatervének elfogadása
7.Egyebek
Az 1. napirendi pont keretében az adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot fogadta el a képviselő-testület. Elhangzott, hogy
minden önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet
követő három évre kell bemutatni a határozat mellékletét
képező táblázatban. A helyi adóbevételek, illetve saját
bevételként elismerhető bevételek kerültek bele a táblázatba, és annak 50 %-áig vállalhat adóságot keletkeztető
ügyletre kötelezettséget. Hercegkút Önkormányzatának
hosszú lejáratú kötelezettsége a VW kisbusz beszerzéséhez kapcsolódó önerő finanszírozására van jelenleg.
A 2015. évi költségvetéshez kiadott részletes előterjesztés
szerint Hercegkút Község Önkormányzatának 2015. évi
költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltakat
figyelembe véve került összeállításra.
A törvény alapján megterveztük az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a
jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
képviselő-testületnek. Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2015. január
1-jén napján lépett hatályba.
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Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést
tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a
települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság
számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés
kulcsszereplői lesznek. A helyi önkormányzatok számára
kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség,
lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe
véve. A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek
a következők: takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított beruházások
megvalósítása, a forrás biztosítása, tudatos településüzemeltetés és fejlesztés, pályázatok figyelése. 2015-ben – a
feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez
és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan
vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A bevételek
csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és
önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és
személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások
az Önkormányzat tervezett bevételének a 36 %-át teszik
ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 64 %-a lett előirányozva.
A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2013. januárjától
a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat
által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.A 2015. évben a működési költségvetési bevételek 23 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi
feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást
tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. Az
Önkormányzat által működtetett szociális támogatási
rendszer 2015-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz
anyagi helyzetben lévők számára. A segélyezési rendszer
2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam
és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul, a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.
Az előterjesztés kiegészítéseként a jegyző, gazdálkodási
előadó szakfeladatonként (kormányzati funkciókód) ismertette a működési és felhalmozási célra tervezett bevételek és kiadások előirányzatait. Rák József polgármester
kiemelte az idei évre tervezett fejlesztési célú feladatokat,
melyek közül kiemelt helyen szerepel az ÉMOP-2.1.1/F2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében Sétányok építése, kerékpáros turizmus fejlesztése Hercegkúton beruházás megvalósítása.

Képviselői hozzászólások, vélemények ismertetését követően az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelettel fogadta el a képviselő -testület Hercegkút Község Önkor mányzatának 2015. évi
költségvetését 287.516 E Ft költségvetési bevételi és
kiadási főösszeggel.
A 3./ Napirendi pont keretében a „A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól” szóló rendeletet tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület.
Hercegkút
Község
Önkormányzat
képviselőtestületének 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól
Hercegkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hercegkút község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületet és házszámot megváltoztatni csak a rendelet szabályai szerint lehet.
2.§ E rendelet alkalmazásában:
Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.
Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
Házszám: olyan számmal meghatározott azonosító jel,
amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal
jelölt ingatlanhoz tartozik és amely az ingatlan térbeli
beazonosítását szolgálja.
3. §(1) A közterületek nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a Képviselő-testület bizottsága;
b) települési képviselő;
c) Hercegkút község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező polgár;
(2) A közterület nevével kapcsolatos eljárás előkészítése
a jegyző feladatkörébe tartozik.
(3) A döntést előkészítő előterjesztést, és annak határozati javaslatát a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye
megismerhető legyen. A hirdetményt a döntést megelőzően 15 napra kell kifüggeszteni.
(4) Meglévő közterület nevet csak különösen indokolt
esetben szabad megváltoztatni.
Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá
alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)–(3) bekezdését.
4. § Ha a Képviselő–testület a közterület nevéről szóló
döntésében másképp nem rendelkezik, akkor a közterület nevét érintő döntés a közzététel (kihirdetés) napján
lép hatályba.
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5. §(1) A névvel ellátott közterületeken beépített
(lakóházak, egyéb épületek) és a beépítetlen építési telkeket (a továbbiakban együtt: ingatlanok) házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni. Adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(2) A házszámozást belterületen az új utca elnevezéséről
szóló képviselő–testületi döntést követően, míg külterületen új épület építési engedélyezési eljárásával egyidejűleg a
jegyző végzi el.
(3) A közterületek házszámai 1-sel kezdődnek úgy, hogy
az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros számozást kapja.
(4) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok számozása úgy történik, hogy az eredeti ingatlanszám „/” a,
b, c, stb. betűjelet kap, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően.
(5) Telekegyesítés során a keletkező ingatlanon álló épületek megtartják eredeti házszámukat.
(6) Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, amelyre az ingatlan bejárata nyílik.
6. §(1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek
a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen
akkor indokolt, ha:
a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
b) az ingatlan megosztásra kerül, vagy
c) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.
7. §(1) A közterületnév tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Hercegkút község Önkormányzata gondoskodik.
(2) A közterületnév táblákat az utca mindkét oldalán, az
utca elején és végén valamint az utca útkereszteződéseinél, minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(3) A közterületnév táblákat a közterületről jól látható
helyen, az ingatlan kerítésén, házfalon, vagy álló táblaként
kell elhelyezni.
(4) Megváltozott közterületnév esetén a régi névtáblát
piros átlós vonallal áthúzva, a változásról szóló döntést
követő 1 évig az eredeti helyén kell tartani.
(5) A közterületnév táblák elhelyezését az ingatlanok tulajdonosai, használói tűrni kötelesek.
8. §A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla közterületről jól látható legyen.
9. §Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül
eltávolítani, megrongálni, eltakarni vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.
10. §Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép
hatályba.
A 4./ Napirendi pontban a kéményseprő-ipari munkák
2015. évi díjtételeiről szóló rendelet elfogadása történt
meg. A 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete melléklete tartalmazza a kéményseprő-ipari közszolgáltatások
díjtételeit, melyet valamennyi háztartásba eljuttatunk.

Az 5./ Napirendi pont keretében Hercegkút közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtésére és
szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésről hozott határozatot a képviselő-testület és úgy határozott, hogy Sánta László egyéni vállalkozóval köt szerződést 5 év időtartamra a nem közműves folyékony hulladék szállítására.
A 6./ Napirendi pontban fogadta el a képviselő-testület a
2015.évi munkatervét.
Február
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása együttes ülésen
Hercegkút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2015. évi munkatervének elfogadása
Március
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt közbeszerzési
eljárásának elindításáról döntések meghozatala
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2014. évi munkájának értékelése és 2015. évi munkaterve
Heimat
Néptánc
Egyesület
és
Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület tájékoztatója
Hercegkúti Tornaclub és Polgárőrség tevékenységéről
tájékoztató
Április
Hercegkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Hercegkút Község Önkormányzat 2015-2019. évekre
szóló gazdasági programjának elfogadása
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt kivitelezőjének
kiválasztása
Május
Hercegkútért Közalapítvány beszámolója
Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálata tájékoztatója
Június
Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
vezetőjének beszámolója a 2014/2015. nevelési év
munkájáról 2015/2016. évvel kapcsolatos feladatok
Augusztus
Zempléni Fesztivál programjának előkészítése
Közmeghallgatás
Október
Nyugdíjas Találkozó szervezése
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése projektről tájékoztató
November
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok elbírálása
2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
December
Közszolgáltatások díjának és közüzemi díjaknak a megállapítása
dr. Stumpf Enikő jegyző
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60. házassági évforduló

Götz Ilona és Naár János 2015. január 25-én ünnepelte házasságkötésük 60. évfordulóját
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

70. születésnapja alkalmából köszöntjük Harry Murso-t,
Hercegkút díszpolgárát és Rák József nyugdíjas polgármestert

Született: 1945. március 2.

Született: 1945. március 7.

"Elmúlt percek fénye majd emlék lesz csupán.
Elmerengsz a régi lángok parazsán.
Mosoly ül a szádon vagy könnyes a szemed?
Az emlék a tiéd, ilyen volt az életed!"
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Nyugdíjas Klub hírei
Február 9-én, a hónap második hétfőjén ismét összejöttünk tizen öten a klubhelyiségben, hogy megbeszéljük a
hónap várható eseményeit és az ezekhez kapcsolódó
teendőinket. A beszélgetés során szóba került ismét,
hogy valójában mikor és hogyan , milyen körülmények
folytán alakult a Vegyes- kórus elődje, a Pávakör. Ezzel
kapcsolatban Naár Józsinak vannak olyan magnókazettái,
amelyeken az alapító tagok egy részével készített interjúkat. Kiindulásnak ez egy fontost pont, de az biztos, hogy
2000.december 22-én, egy hármas ünnep keretében megemlékeztünk a 25 éves jubileumról, és a még élő alapító
tagok akkor ott emléklapot is kaptak. Minden esetre nem
árt, ha időben elkezdjük a felkészülést az idei 40 éves
jubileum megünneplésére.
Pontosításra került a farsangi ünnepségünk időpontja és
helyszíne is. Ennek alapján február 17-én délután 15 órakor találkozunk itt a klubhelyiségben, ahova minden
nyugdíjast várunk. Pontosítva lett a fánksütés előkészítése és lebonyolítása, melyet Bigdáné Nusi a konyhásokkal
már leegyeztetett, és elmondta, hogy az előkészületekhez
négy fő elegendő, a többiek egy része segítsen a helyiség
berendezésében, majd a kínálásban.

A Kórus kapcsán szóba került az utánpótlás kérdése is,
mert jó lenne, ha egy páran csatlakoznának hozzánk
énekelni, pótolva azokat, akik már azt abbahagyták. Egy
jó javaslatra mi már most elkezdtünk egy új éneket tanulni, melynek címe csak első ránézésre fura a nyugdíjasoknál: „Szép az ifjúság…”
Ezek után, tekintettel a ragyogó napsütéses időre, elindultunk sétálni a Kőporosi (Linkabéli) pincehegyre,
mert sokan nem látták még a helyreállított és teljesen
megújult pincesorokat és járulékos beruházásokat. Volt
alkalmunk belülről is egy „új” pincét megtekinteni, ami
tényleg szépre sikeredett, és a gazdája még borral is
megkínálta a kíváncsiskodó csapatot. Ezután végigmentünk az alsó részén a pincehegynek, megnéztük a játszóteret, és fent visszajövet gyönyörködtünk az elénk
táruló szépséges panorámában.
Úgy láttam, hogy a résztvevők mindegyikének egy nagyszerű élmény volt látni annak az erőfeszítésnek az eredményét, amit a természeti katasztrófa helyreállítása és a
határon átnyúló pályázat segítségével az Önkormányzat
ilyen magas színvonalon a lakosság egy részének hathatós közreműködésével elvégzett.
Február 17-én, kedden a Farsang utolsó napján megtartottuk a már hagyományos, és a régi időket felelevenítő fánk sütést és annak elfogyasztását. (Hajdanában a
„Farsang-farka” ünneplés vasárnap kezdődött és kedden ért véget, és minden nap volt este bál a Gazdakörben, a régi kultúrházban . A bál előtt a legények kimentek a pincesorokra, hogy végig kóstolják az új borokat,
amihez kolbászt, szalonnát és főleg olajban sült fánkot
vittek magukkal borkorcsolyának.)
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Közel harminc fő jött el ünnepelni a klubhelyiség megterített asztalai mellé, akiket a Klub vezetője köszöntött.
Eljött közénk Polgármester úr is, akinek vezetőnk külön
megköszönte, hogy az Önkormányzat most is támogatta
ezt a rendezvényt, mert biztosította az alap anyagot és a
konyhán süthették meg asszonyaink a finom fánkot. A
társaság jóízűen látott neki a falatozásnak és előkerültek a
pálinkás és boros palackok is. Joósz Anti harmonika kísérete mellett végig daloltuk kedvenc énekeinket, és jól
begyakoroltuk a nemrégiben tanult dalt is, ami az ifjúságról szól ugyan, de figyelmezet az öregedésre is. A szünetekben volt alkalom a beszélgetésre is, és észre sem vettük, hogy közben kint már besötétedett . Hat óra tájban
néhányan elindultak haza, majd nemsokára mindannyian
véget vetettünk az ünneplésnek.
Úgy vélem, hogy ismét jó volt együtt lenni egy jól sikerült rendezvényen. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy
még többen is elfértünk volna, de erővel senkit sem lehet
odavonszolni az asztalhoz. Ennek ellenére bízom benne,
hogy legközelebb még többen csatlakoznak hozzánk egy
-egy rendezvényen, találkozón, mert a „Nyugdíjas dal”
végén is erről énekelünk: „Enyhül majd a gondod, hogyha a bánatod a klubtársakkal megoszthatod. Jó a kedvünk, vígan élünk, senkivel mi nem cserélünk. Ha nem
hiszed mégse, hát tapasztald meg végre, mert ilyen egy
klubtag élete!!!”

/rj/
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Suli-☼tár
A felvonuláson megjelentek a hagyományos farsangi jelmezek: a boszorkány, a csontváz, a balerina, a hastáncosnő, charleston táncos, a kalózok,
Pocahontas, a medve, Malacka, Robin-Hood.
A mai mesék modernebb szereplői is képviseltették magukat: a Minecraft emberkék, és a karate
harcos.
A világító technika segítségével adták elő produkcióját a „ Pálcika négyes”nevezetű csoport, akik vidám táncukkal emelték az est hangulatát.
A felvonulást a negyedikesek műsora zárta, akik a
Fókusz- plusz hercegkúti változatát a „Kókuszplusz” különkiadását adták elő.
Az est további részében játékos vetélkedőkön táncversenyen, cukorkaevő versenyen, kakasviadalon, székfoglalón- vehettek részt a gyerekek, majd
a farsangi programot a tombolasorsolás zárta. Minden résztvevő nagyon jól érezte magát a vidám
mulatságon.
tanítók

A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
február 17-én, kedden „farsang farkán”tartotta meg
a Művelődési Házban a hagyományos farsangi rendezvényét.
A farsang a vidámság, a jelmezes felvonulások ideje,
megpróbáljuk a hosszú telet elűzni, a tavaszt előcsalogatni.
A gyerekek a szülőkkel együtt már a farsangot megelőző hetekben elkezdték a készülődést a jelmezek,
produkciók tervezését.
Az estét a pedagógusok vidám jelenete és
„boszorkánytánca” nyitotta meg.
Aztán következett a gyerekek jelmezes felvonulása.
Az elsősök egy klasszikus mese szereplőinek - A Hófehérke és a hét törpe- a bőrébe bújtak.
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Itt a farsang, áll a bál…
A csoportszoba és ablakok díszítéséhez, nagyon sok
kelléket, dekorációt barkácsoltunk az ügyesebb gyerekekkel. Végre elérkezett az „áhított pillanat” mindenki átváltozhatott a magának kiválasztott szerepbe. A gyerekek műsora után az egyéni jelmezes felvonulás, bemutatkozás következett.
Ezt követően az óvó nénik Az alma című bábjátékkal kedveskedtek, majd elkezdődött a tánc, a vidám
felhőtlen szórakozás. Ebéd után a kicsik aludtak, a
nagyok találós kérdések megfejtésében vetélkedtek,
zálogkiváltásban ügyeskedtek. A délutáni uzsonnához közösen készítettük el a gyermekek kedvenc
gyümölcssalátáját.
Reméljük, hogy az egész napos tartalmas programmal sikerült minden gyermek számára maradandóvá,
örömtelivé, felejthetetlenné tenni az óvodai farsangot.
Óvónők

A hónap legvidámabb ünnepe a Farsang, ahol felnőtt és gyermek maskarába bújhat, hogy elűzze a
megunt fénytelen telet.
Az óvodai farsangi mulatságot, gondos előkészületi
munka előzte meg. A farsangi játékokhoz maszkok,
szemüvegek, bohócsapkák, papírbohócok készültek.
Humoros farsangi versikéket, mondókákat mondogattunk mindkét nyelven (magyar-német). Magyar és
német nyelvű dalokkal, körjátékokkal, egyszerű
tánclépésekkel készültünk a nagy ünnepnapra.
A hangulat fokozására ritmuszenekart alakítottunk,
különböző használati tárgyak segítségével /
főzőkanál, fedő, habverő/
Természetesen sokat beszélgettünk a gyerekekkel a
farsangi hagyományokról, népszokásokról. A sok
forma és színvilág kínálta a lehetőséget a geometriai
formák csoportosításához: nagyság, forma és szín
szerint. A vidám, humoros tartalmú mese sem maradhatott el Az Ilók és Mihók, A terülj, terülj, asztalkám című meséken jól szórakoztak a gyerekek.
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RETRO BULI - BORIS & THE BACONS
2015. február hónapban a hercegkúti IKSZT-ben ismét sikeres
Retro bulit rendezett a Boris & The Bacons nevű csapat.
A rockzenét szerető közönség igazi farsangi hangulatban
tölthetett el egy kellemes estét 2015. február 14-én este,
hiszen a koncert után a legjobb retro jelmezetek is díjaztuk.

Hercegkút-Makkoshotyka Erdőszövetkezet közgyűlése
A Hercegkút– Makkoshotyka Erdőszövetkezet 2015.
február 14-én Hercegkúton tartotta közgyűlését, melyen a tagság döntést hozott az új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködésről. Ennek érdekében
módosította a szövetkezet elnevezését –HercegkútMakkoshotyka Erdőgazdasági Szövetkezet új néven működik tovább. A szövetkezet székhelye a jövőben a Hercegkút, Kossuth utca 7. (Művelődési Ház)
alatti ingatlan lesz, mely egyben a központi ügyintézés
helye is. Módosította továbbá Alapszabályát az új agrárszövetkezeti jogállással kapcsolatos kérdésekben is.
A szövetkezet Alapszabály szerinti célja különösen: „az
erdőtulajdonosok által a szövetkezet részére bérbe
adott osztatlan közös tulajdonban lévő erdőterületen
szervezett és hatékony erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamit ahhoz kapcsolódó feladatokat
lásson el. A szövetkezet fő tevékenységként termelő
jelleggel tagjai vagy mások mező– vagy erdőgazdasági
földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytasson.”
Göncfalvi József elnök
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Borturizmus a Franken Borvidéken

2015. február 20-án pénteken nagy érdeklődés mellett tartott előadást Pallás Edith főiskolai docens
előadását „Borturizmus a Franken Borvidéken” címmel a
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület szervezésében.
Vetített képes élménybeszámolóval, borturisztikai érdekességekkel és Hercegkút turizmusának
fejlesztése során is hasznosítható jó ötletekkel teletűzdelt előadását
nagy érdeklődéssel hallgatták.

Világörökségek nyomában (Túra Tokaj-Hegyalján)
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj
Világörökségi Gondnokság szakmai támogatásával
szervezett túrára került sor 2015. február 28-án
Hercegkúton. A programra jelentkezők három világörökségi helyszínt jártak végig, ismerkedve a borvidék kulturális értékeivel, nevezetességeivel. A találkozási pont Sárospatakon a Rákóczi-vár volt, ahol a
szőlőtermesztés és borkészítés kiállítás megtekintésével indult a program.
Ezután Sárospatakon átkelve a Gombos-hegyen
keresztül jutottunk el a kilátóhoz, ahol Rák József
turistatársunk ismertette a környék hegyvonulatairól a
legfontosabb információkat.
A Kálvária érintésével érkeztünk a Gombos-hegyi
pincesorra, ahol a Naár Pincészetben ízlelhettük meg
a finom hegyaljai bort. Hercegkút faluközpontjába
érve körülnéztünk a Sváb Tájházban, megcsodáltuk a
Római Katolikus templomot, majd a Művelődési
Házban gyűjtöttünk erőt a túra következő szakaszához. A nem túl kedvező időjárás ellenére sem hagytuk ki Makkoshotykát, mint a borvidék puffer zónáját, ahol szintén a tájház látogatása volt a program.
Bízunk benne, hogy a Nyíregyházáról érkezett közel
50 fős turistacsoport tovább öregbíti Tokaj-hegyalja,
legfőképpen Hercegkút jó hírét, finom borait, kellemes sétával bejárható túraútvonalait.
Horváth László

16
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
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.
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-38888649 Adószám: 19337216-1-05
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: Espák Bálint
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10400315-50526586-56651000 Adószám: 18209510-1-05

Felhívjuk a figyelmet, hogy SZJA 1 % gyűjtésére a Hercegkútért Közalapítvány és a
Freundschaft Egyesület jogosult! Kérjük támogassák Hercegkút civil szervezeteit!

Hercegkúti Hírek
Hercegkút község információs lapja
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