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Krisztus követségében járunk
Az előadásokat követte az érseki szentmise, melyen a szentélyben foglaltak helyet az egyházmegye papjai és kispapjai.
Az ünnepi mise elején érsek úr köszöntötte a találkozó
résztvevőit. Az egyházmegyei találkozó céljaként Istenbe
vetett hitünkben való megerősödésünket és Krisztus Egyházához való elköteleződésünket jelölte meg.

Ez volt a mottója az Egri Főegyházmegye szervezésében
április 25-én Egerben megtartott „Egyházközségi képviselőtestületi tagok találkozója” című összejövetelnek. Dr.
Ternyák Csaba érsek úr meghívását elfogadva, a találkozóra mintegy kétezer-ötszáz résztvevő érkezett. Annak ellenére, hogy az egri bazilika hazánk harmadik legnagyobb
temploma, ennyi résztvevő csak úgy fért el, hogy a főszékesegyház mellett néhány száz széket és biztosítottak azok
számára, akiknek már a bazilikában nem jutott hely. A külső helyszínen egy hatalmas kivetítő és hangosítás biztosították a részvétel lehetőségét a programokban. Egyházközségünket heten – Bányai István, Götz György, Hoffmann
János, Joósz Antal, Naár Attila, Naár János, Stumpf Imre
János – képviseltük.
A program 9 órakor a köszöntővel és a közös imádsággal
kezdődött. Ezt követően előadások hangzottak el. Palánki
Ferenc egri segédpüspök „A remény forrása: találkozás az
élő Jézussal” címmel tartott előadásában kiemelte, hogy
Krisztus feltámadásának gyümölcse a remény. Ha van remény, könnyebben viseljük a nehézségeket. Linczenbold
Levente teológiai tanár a „Még abban az órában útra keltek” szentírási gondolat alapján vezette le a képviselőtestületi tagok missziós küldetését. Megfogalmazta a testületi
tagok aktuális feladatait, szerepüket az egyházközségben.
Fontosnak tartotta, hogy a tagok tisztában legyenek azzal,
hogy mit is jelent a plébános munkatársaiként közreműködni, egymásnak segíteni és a közösség javát szolgálni.
A harmadikként előadó Csizmadia István teológiai tanár,
az egri bazilika plébánosa elmélkedésének címéül a
„Felismerték Őt a kenyértörésben” szentírási idézetet választotta.
Kifejtette, hogy az emberek Istennel való találkozásának
egyik megvalósulása a szentmisében, Isten igéje és az Eu-

Szentbeszédének középpontjába az evangéliumot, az örömhírt helyezte. Krisztus örömhírét szeretnénk mi is életünk
és egyházi szolgálatunk középpontjába állítani. Elmondta,
hogy a mai találkozás emlékére ad minden jelen lévő képviselőnek egy újszövetségi Szentírást. Kiemelte, hogy „az
egyházmegyei összetartozás szép üzenetét hordozza, ha ezt
a most kapott kiadást olvassuk, mely által egyfajta láthatatlan közösséget, hálót alkotunk az egyházmegye minden
településén élő hívek között”. A továbbiakban utalt a találkozó mottójára, amely Szent Pál apostol korinthusi hívekhez írott leveléből való: „Krisztus követségében járunk”. Az
apostol önmagára vonatkoztatja ezt a követséget, de ebben
kell, hogy részesedjenek az apostolutódok, a papok és a
papok munkatársai is. Kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek
a papi hivatás presztízsének visszaállításában.
A közösen elfogyasztott ebéd után Urbán Péternek, a bazilika kántorának az orgonakoncertjét hallgathatták meg a
résztvevők, majd tanúságtételek következtek. Ezután a
lorettói litániát imádkozták el a jelenlévők. A találkozó érsek úr köszönetnyilvánításával zárult.
Ezúton is köszönjük községünk Önkormányzatának, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt és képviselőtársainknak, akik vállalták annak vezetését. Valamennyien örömmel vettünk részt a találkozón, amely mindannyiunk lelki
megerősödését szolgálta. Épültünk egymás hitéből, erőt
merítettünk, lendületet kaptunk a további munkálkodásunkhoz.
(Naár János)
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„Szelíd térségfejlesztési

modellek a gyakorlatban”

A programsorozatban való részvétel feltétele volt olyan
projektötlet benyújtása, amely helyi gazdaságfejlesztési
hatású, közösségi szemléletű, kisléptékű, fejlesztés megvalósítását kezdeményezi. „Helyi gazdaságfejlesztési hatásúnak a helyi kezdeményezésű, tisztán gazdasági jellegű
fejlesztések és beruházások, valamint az ezekhez kapcsolódó, illetve kiegészítő társadalmi-gazdasági és közösségfejlesztési fejlesztések tekinthetők. Közösségi szemléletű
az a projektötlet, amely nem kizárólag egy gazdasági szereplő fejlesztését szolgálja, hanem a helyi közösség több
szereplője számára pozitív fejlesztő hatással bír. Kisléptékű fejlesztés az elnyerhető támogatási forrásból, valamint rendelkezésre álló helyi források igénybe vételével
működtethető módon megvalósuló helyi fejlesztés. A
támogató célja, hogy az elérhető támogatási forrásból, a
rendelkezésre álló helyi források igénybevételével megvalósítható projektötletek kerüljenek kidolgozásra.”
Motivációs szeminárium
A kiválasztott szervezetek képviselői motivációs szemináriumon vettek részt, amely során a jelentkezési lapként
beadott elektronikus űrlapjukon röviden ismertetett a
projektötlet megvalósításához szükséges gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, melynek segítségével részletesen
is kidolgozhatják projektötletüket.
A szeminárium célja a gyakorlati tudásátadás volt, amelynek témái: agrár-, és környezetfejlesztés; általános fejlesztési ismeretek; bor-, és falusi turizmus; helyi, tájegységi
érték - védjegy - térségi marketing; idegenforgalmi ismeretek, szelíd- és zöldturizmus; komplex térségmenedzsment; környezeti és tájegységi szemléletformálás; projekttervezés és megvalósítás; szociális gazdaságfejlesztés;
területi és térségi együttműködések szervezése; térségi
közösség-, és társadalomfejlesztés

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló
programsorozatot hirdet meg a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
működő helyi szervezetek támogatására. A "Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban" elnevezésű program több tárca együttműködésében, magyar nemzeti
költségvetési forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet koordinálásában valósul meg.
A program legfőbb célja, hogy a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein legalább 25 gazdaságfejlesztési célú, kisléptékű
fejlesztés valósuljon meg helyi szereplők (mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, szö- Hercegkút Község Önkormányzata sikeres projektötlet
vetkezetek) kezdeményezésére, melyek illeszkednek a benyújtása révén helyet biztosíthatott a Tokaj-Hegyaljai
2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak operatív négy napos motivációs szemináriumnak.
programjainak céljaihoz és jó gyakorlatként országosan mintául szolgálhatnak a helyi gazdasági szereplők
számára.
A programsorozat célja, hogy innovatív módon megvalósult, illetve folyamatban lévő helyi fejlesztési modelleket ismerjenek meg a két kiemelt térségben élők, fejlesztve ezzel a területen és térségen belüli együttműködési kultúrát, elősegítve a hálózatos együttműködés kialakulását. Komplex térségfejlesztést célzó szemléletformáláson keresztül konkrét projektötletek kidolgozásával
segíteni elő a helyi szervezetek felkészülését a támogatási források lehívására, másrészt kidolgozott mintaprojektek megvalósításának elősegítése kisléptékű fejlesztések támogatásával
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Áprilisi képviselő-testületi ülés

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2015. április 27-én tartott ülésén 1. napirendi pontkeretében a 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról és a 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló
előterjesztéseket tárgyalta meg. A hozzászólásokban
elhangzott, hogy a fejlesztések terén egy nagyon eredményes évet tudhat maga mögött az önkormányzat, ami
a zárszámadás számadataiban is megmutatkozik. A képviselő-testület a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotta:
Hercegkút Község Önkormányzat
képviselő-testületének
6/2015. (IV.28..) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hercegkút Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
491.370 E Ft költségvetési bevétellel
486.708 E Ft költségvetési kiadással
4.662 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok
szerinti bontásban az 1.2.. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi
zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja
el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a
3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és
projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6.1 és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1 és 7.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően
hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat
jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek
vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról
a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését
követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2015. április 28-án lép hatályba.
A 2. napirendi pontban Hercegkút Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2014.
évi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről szóló előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület. Az előterjesztés
kiegészítéseként elhangzott, hogy Hercegkút Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szerv (óvoda) belső ellenőrzési feladatait a Sárospatak és
Térsége Önkormányzati Társulás társult önkormányzatainak társulási megállapodása alapján a Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja látta el 2014ben. A belső ellenőri csoport a munkáját az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott belső ellenőrzési
terv alapján végezte, mely összesen 1 vizsgálatot tartalmazott.
Az ellenőrzés témája a Vagyongazdálkodás (a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, nyilvántartások,
bizonylatok, dokumentumok) szabályszerűségi ellenőrzése volt. A képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést
elfogadta.
A 3. napirendi pont keretében az ÉMOP-2.1.1/F-20140001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások
fejlesztése” projekt közbeszerzési eljárásának előkészítése érdekében az Eseti Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és a Bíráló bizottsági tagok kijelölése történt meg. Rák
József polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy a
beruházás keretében megvalósítani tervezett sétányépítés
engedélyezési eljárása még nem fejeződött be. Ennek lezárását követően indulhat meg a közbeszerzés.
Egyebek napirend keretében határozatot hozott a képviselő-testület a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására, illetve a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról.
Az előző ülés óta történt eseményekről szóló beszámoló
keretében Rák József polgármester tájékoztatást adott a
„Szelíd gazdaságfejlesztési modellek” című pályázat benyújtásáról és a Hercegkúton megtartott szemináriumról.
Egyeztetés történt továbbá a május 14-17. napokon
Obersulmban megrendezésre kerülő Partnerségi Találkozón részvételről.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
1. Bevezető rész
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében,
10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában,
26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B §
(2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
2. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) alapján kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra;
b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt
személyekre;
c) a település közigazgatási területén élő letelepedett
személyekre;
d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település közigazgatási területén élő
személyekre;
e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak – ide értve az
Szoctv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is –
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha
ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.
3. Hatásköri és általános eljárási rendelkezések
2. § (1) E rendeletet az Szoctv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel
együtt kell alkalmazni.

6. § (1) A pénzbeli ellátásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt határidő nem
munkanap, a pénzbeli ellátás kifizetése a tárgyhónap ötödik napját követő első munkanap.
(3) A pénzbeli ellátás a jogosult kérése esetén a jogosult
által megadott lakossági folyószámlára történő átutalással
is kifizethető.
7. § (1) A jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás és
annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező és családja megélhetését veszélyeztetné, vagy ismételt szociális gondoskodásra szorulna.
(2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, azonban a részletfizetés időtartama nem lehet
hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének
időtartama.
4. Települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
8. § (1) Kérelem alapján vagy hivatalból induló eljárásra a
polgármester rendkívüli települési támogatást biztosít az
alábbi feltételek fennállása esetén annak a nagykorú személynek:
aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
kerül,
aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzd, ezért saját maga vagy családja ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb
feltételeknek megfelel,
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli települési
támogatás különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg:
kérelmező elemi kárt szenvedett,
kérelmező balesetet szenvedett vagy bűncselekmény
áldozatává vált,
betegségből eredő többletköltség keletkezett, tartós –
három hetet meghaladó – kórházi kezelés, betegség miatt
jelentős jövedelem kiesése keletkezett.
(3) Települési támogatásra való jogosultság további feltétele, - a (5) bekezdés kivételével - hogy a család
nem rendelkezik vagyonnal
a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át egyedül élő esetében a 150 %-át nem haladja meg.
(4)A települési támogatás esetenkénti összege 10.000,- Ft,
mely egy naptári évben legfeljebb három alkalommal
adható
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(5)A (2) bekezdés a) pontja esetében méltányosságból
jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható támogatás, melynek összege 100.000,- Ft mértékig terjedhet
(6) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet
bekövetkezéséről 6 hónapnál nem régebbi hivatalos
igazolást (tűzoltóság által kiállított dokumentum, házi
orvosi, szakorvosi igazolás, kórházi zárójelentés, rendőrségi feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez
mellékelni.
(7) Elemi kárnak kizárólag a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlant érintő tűz, elemi csapás (így
különösen jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar,
villámcsapás, földrengés) okozta kár minősül.
Temetési támogatás
8. § (1) A polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek
aki a meghalt – Ptk. szerinti - hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
(2) A temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg,
összege nem haladhatja meg a helyben szokásos temetési költségnek a 10 %-át.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
200.000.-Ft.
(4) A temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni
kell a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő
közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti példányát, valamint a
halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A temetési támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának a tényét az arról szóló határozat számával
együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.
Eseti gyógyszer hozzájárulás
9.§ (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása
érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg
annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is
figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb
250%-a
és betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által
vényre felírt gyógyító ellátás költsége eléri a 5.000.-Ftot.
(2) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a
kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül vagy
arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.
3) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb két alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 5000,Ft lehet.

(4) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a
háziorvosi vagy szakorvos igazolást a gyógyszerek illetve
gyógyászati segédeszközök költségéről
Gyermekvállalási támogatás
10. § (1) A polgármester kérelemre - jövedelemhatártól
függetlenül – gyermekvállalási támogatásban részesíti a
Hercegkút községben állandó lakóhellyel rendelkező,
életvitelszerűen a településen élő családokat, ha
gyermekük született.
(2) A gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal
kell igazolni. A támogatás mértéke gyermekenként
50.000,- Ft.
5. Köztemetés
11. § (1) Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő
határozat jogerőre emelkedését követő 21 napon belül az
eltemettetésre köteles személy által benyújtott kérelem
alapján, méltányosságból a köztemetés költségeinek megtérítését legfeljebb 12 havi részletben engedélyezheti.
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a
megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át.
6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
12.§ Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek
részére - a szociális törvény 86. § (1) bekezdése alapján - a
következő alapellátási formákat nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a családsegítést.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közös
szabályai
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési
területén biztosítja az arra rászoruló
polgárok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást kérelemre lehet megállapítani.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák megszűnnek:
 az ellátott halálával, az ellátott kérelmének visszavonásával,Hercegkút községben az életvitelszerű tartózkodása
megszűnésével.
(4) Az ellátást meg kell szüntetni, ha az éves felülvizsgálat
során megállapítható, hogy az ellátott az ellátásra nem
jogosult.
(5) Az ellátott köteles jelezni az Önkormányzatnak, ha életében olyan változás következik be, amely érinti az ellátásra
való jogosultságát, illetve a fizetendő térítési díjat. Amennyiben az ellátott életében olyan változás következik be, amely
érinti az ellátásra való jogosultságát, illetve az ellátásért fizetendő térítési díjat, az ellátott köteles a változás bekövetkezését követő 15 napon belül jelezni ezt a tényt az Önkormányzat részére.
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Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
2014. évi munkájának értékelése
A képviselő-testület március 23-án megtartott ülésén számolt be Nádasi Bálintné elnök a
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület 2014. évi tevékenységéről az alábbiak szerint:
Tisztelt Képviselő Testület!
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
és a nyugdíjas klub 2014. évi munkáját az alábbiak
szerint szeretném ismertetni
Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is
Egyesületünk szerepet vállalt a Községi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényein, de ott voltunk az Egyházi
ünnepeken.
Taglétszámunka jelenleg 40 fő.
Bevételeink tagdíj bevételből, fellépési díjbevételből
SZJA felajánlásból a Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásából, kamat bevételből és pohártartók értékesítéséből áll.
Kiadásaink között: személyi jellegű kiadás, anyagköltség, irodaszer, bank és posta költség, valamint a
Boros Pünkösd rendezvénnyel kapcsolatos kiadások
merültek fel.
Működésünkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy
kóruspróbát már nem heti rendszerességgel, inkább
csak a fellépések előtt tartunk, elértük, hogy főleg
német dalainkat tangóharmonika kíséri.
Részletes tevékenységünket az alábbiak szerint ismertetem:
Évértékelésemben bemutatom a nyugdíjas klub működését is Naár Józsefné klubvezető tájékoztatása
alapján, ők legtöbbször kötelező és fogadott ünnepen találkoznak, de most már minden hónap második hétfőjét jelölték meg, hogy a nyugdíjas klubban,
egy közös délelőttöt együtt töltsenek el.
2014. január 12-én az előző évekhez hasonlóan
megünnepeltük a doni ütközet 71. évfordulóját, ahol
az ismert katonadalokat énekelte el a kórus.
Nyugdíjas tagjaink ismét megszervezték a már hagyományosnak mondható zarándok utat a budai
Kútvölgyi Engesztelő Mária Kápolnába január 14.én.
2014. január 24-én első alkalommal került megrendezésre Sárospatakon az Árpád Vezér Gimnázium
aulájában a Farsangi Sváb bál.

Február 28-án nyugdíjasaink ünnepelték a hagyományőrző farsangi mulatságot, délelőtt a konyhában megsütötték a fánkot, majd délután 4 órától a művelődési házban
fánk kóstolóra hívták nyugdíjas társaikat, ahol egy jó
hangulatú estét töltöttek el.
Következő alkalommal március 19.-én József napon a
templomban találkoztak, itt együtt, közelebbről is megcsodálták a szépen felújított templomunkat.
2014. április hónapban a húsvéti ünnepekre készülve
előadta a kórus a virágvasárnapi és a nagypénteki passiót.
Május 25.-én a Hősök Napja alkalmából a temetőben
rendezett megemlékezésen alkalomhoz illő énekkel tisztelegtünk a hősök emléke előtt.
Május 31-én a Sajószentpéteri Sváb Est kulturális és
gasztronómiai rendezvényen képviseltük községünket.
2014. június 7-én a „Boros Pünkösd Hercegkúton” rendezvényen és annak előkészítésében a lebonyolítás szervezésében a már megszokott módon kivettük részünket.
Augusztus első napjaiban a nyugdíjas klub, és a kórus
tagja, megszerveztük a tájház belső nagytakarítását, minden felvédőt, kézimunkát, a hagyományos pokrócokat
kimostuk, átvasaltuk, felfrissítettük, várva a Hercegkúti
Napok rendezvényre érkezők látogatását.
A Hercegkúti Napok augusztus 16-17. rendezvénysorozaton a többi hagyományőrző csoporttal együtt mi is
kivettük a részünket a kulturális programban és segítettük a rendezvény lebonyolítását.
Augusztus 23-én részt vettünk a VII Regionális Német
Nemzetiségi Fesztiválon, Szerencsen.
Nyugdíjas tagjaink nyári hónapjai csendesen teltek, a
megszokott turista csapat vasárnapi túrázása minden
résztvevő egészségére szolgált.
Szeptember 13-án az Alapítók Napja rendezvényen vettünk részt Sima községben.
Ahol magyar és német szerzők műveit adtuk elő.
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Október 25.-én a Szüreti Vigasság Hercegkúton, rendezvényen asszonyaink segítettek a konyhai előkészületeknél,
a kórus szüreti dalcsokrot adott elő a délutáni fellépésen.
November 7-én került megrendezésre a nyugdíjas találkozó. Amit minden évben nagy örömmel várják nyugdíjasaink.
10-én volt a következő összejövetel a nyugdíjas klub tagjainak, ezen a napon találkoztak az Olaszliszkai nyugdíjasokkal, akiket elkísértek a templomba, a tájházba és elmentek velük a kálváriára.
A november 28-ai találkozásukra többen elvitték az éppen aktuális kézimunkájukat, (kötést, horgolást) névnapot
köszöntöttek, jó érezték magukat.
December 8-án már elkezdték a karácsonyi ajándékok
készítését az óvodások részére, aminek kiadásait az Egyesület fedezte.
Az elkészített ajándékokat, december 17-én az óvodás
gyerekek karácsonyi műsorán adták át.
2014. december 21-én a mindenki karácsonyfája alatt a
kórus karácsonyi énekeket énekelt. Erre az alkalomra
megszerveztük a sütemény és mézeskalácssütést, amivel a
résztvevőket kínáltuk meg.
Úgy gondolom ismét egy tartalmas évet zárhattunk.

Falusi turizmus felnőttképzés
A TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 „Az Eszterházy
Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szereplőnek fejlesztése: Oktatás - Gyakorlat – Innováció" című
projekt keretében az Eszterházy Károly Főiskola „Falusi
turizmus" néven, felnőttképzést indít. Javasoljuk falusi
turizmusban dolgozó vendéglátók számára. Javasoljuk a
falusi turisztikai vállalkozás elindítását tervező közép- és
felsőfokú szakképzettséggel rendelkező felnőttek számára. A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a turizmusról, a vállalkozás működéséről, szabadidős programok szervezéséről, marketingről.
A minőségi szolgáltatások kialakításához elengedhetetlenül szükséges a korszerű ismeretek elsajátítása.
Időpont:
Eger: 2015. június 05. – 2015. június 20. (péntekszombati napokon)
Sárospatak: 2015. május 15. – 2015. június 13. (péntekszombati napokon)

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Eger és Sárospatak
Megköszönöm Karnagyúrnak és a kórustagoknak egész Gyakorlati helyszín: A tanfolyam 15-30 km körzetében
jól működő falusi turizmus kínálattal rendelkező portákéves kitartó munkájukat.
nál, szolgáltatóknál.
Köszönettel tartozom az Önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított a művelődési házban vasárnap esténként Jelentkezési határidő:
Eger: 2015. május 29.
megtartandó próbák helyszínéért
Sárospatak: 2015. május 08.
Megköszönöm a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
Felvehető max. létszám (a jelentkezések sorrendjében):
a pénzbeli támogatását.
Megköszönöm azoknak a személyeknek a támogatását, 20 fő.
akik a személyi jövedelemadó 1 %-át ajánlották fel az
A programba való bekapcsolódás feltételei:
Egyesületnek.
 általános iskolai végzettség
Ismét elmondhatom, hogy 2014. évben az elmúlt évekhez  számítástechnika felhasználó szintű ismerete
hasonlóan, töretlen lelkesedéssel tettük a dolgunkat, amit vendégszeretet
a későbbiekben is meg kell őrizni.
A képzés térítésmentes!
2015 évben van kórusunk megalakulásának 40. évfordulója. Szeretnénk, méltóképpen megünnepelni ezt a nem A résztvevők tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.
mindennapi eseményt. Az alapító tagok bevonásával fel- A képzés tartalma és a képzés során megszerezhető
dolgozni a régi eseményeket, a meglévő fényképekből, kompetenciák:
megjelent cikkekből kiállítást szervezni.
A falusi- és agroturizmus jelentőségének a turizmusban,
valamint a vidékfejlesztésben betöltött komplex szerepéTovábbi célunk az alapszabályban meghatározott felada- nek értelmezése
tok teljesítése, bevételi források növelése, pályázati lehe- Alapvető vállalkozási gondolkodás, jogi, adózási, admitőségeket kihasználni.
nisztrációs és könyvelési ismeretek
A falusi vendégház és szolgáltatásainak kialakítása és műMinden felkérésnek, meghívásnak örülünk, azt szívesen ködtetése
elfogadjuk és továbbra is felajánljuk segítségünket a kul- Kulturális hagyományőrzés, és a szabadidős vidéki felturális a hagyományőrző és közösségépítő célok megva- nőtt és gyermek programok, megszervezhetőségei
lósításához.
A falusi vendégház népszerűsítésének marketing eszközei és módszerei, valamint a vendégekkel való helyes
Hercegkút, 2015. március 22.
kommunikáció gyakorlata
Nádasi Bálintné További információk: www..ikszt.hu
az Egyesület elnöke
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Suli-☼tár
Április 20.
Immár 11. alkalommal került megrendezésre Rakamazon az idegen nyelvű Drámafesztivál, ahol idén
német, angol és francia nyelven mutattak be jeleneteket kis-és középiskolások. Ebben az évben 13
csoport jelentkezett a megmérettetésre, köztük a
mi iskolánk is. Az előadások között megjelent Robin Hood a csapatával, Egyiptom hercege, Piroska
modern feldolgozásban, de találkozhattunk a szerelem különféle bemutatásaival is.
Már negyedik éve veszünk részt ezen a nagyon
színvonalas, érdekes, szórakoztató rendezvényen,
ahová az ország minden részéből érkeznek vállalkozó szellemű diákok és tanárok. A program célja,
hogy az idegen nyelvek népszerűsítésén túl bemutatkozhassanak olyan iskolai, illetve szakköri csoportok, akik a tanórák mellett a színjátszással is
szívesen foglalkoznak.
Ezúttal iskolánkat a 4. osztályos tanulók képviselték, akik egy órai jelenetet adtak elő, természetesen
német nyelven. Az előadás címe: Ärger im
Unterricht, vagyis Bosszúság a tanórán. A történet
földrajz órán játszódik, amikor a tanárnő szívvellélekkel magyaráz, a diákok persze nem figyelnek.
Az unatkozó osztály életét a túlbuzgó igazgató
folyton megzavarja, és minden alkalommal magával visz egy gyereket az óráról. Az óra végére a tanárnő teljesen kikészül, mert egy gyerek marad
csak az osztályban, de ő is kirohan csengetéskor,
így a tanárnő bosszúságában az óra végén összetöri
a mutatópálcát.

Előadásunkért a „Hétköznapi szituáció legkreatívabb megoldása” –díj lett a jutalmunk. Örömünket csak fokozta, hogy elnyertük a legjobb női főszereplő díját is, melyet Hünlich Hédi kapott meg
a tanárnő szerepéért.
Idén is boldogan, elégedetten és rengeteg élménnyel
tértünk haza.
Tanítók
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XIII. Gyermektánc találkozó Rátkán

Az immár hagyománnyá vált rátkai Gyermektánc
találkozón 2015. április 16-án vettünk részt óvodánk nagycsoportosaival. A helyszín idén a helyi
óvoda udvara volt, ahol a gyerekek vidáman, felszabadultan adták elő kis műsorukat, amelyet német nemzetiségi gyermektáncokból állítottunk öszsze, élőzene kíséretével (köszönhetően Joósz Antalnak).
A megszokottól családiasabb hangulatú volt a délelőtt, mivel a mi csoportunkon kívül csak a nyíregyházi zeneóvodás csoport képviseltette magát.

Az idő is kedvezett nekünk, gyönyörűen sütött a
nap, jó meleg volt.
A fellépés után elsétáltunk a rátkai Faluházhoz, ahol
a Művelődési Ház vezetője – Erzsike néni- élményszerű előadásával magával ragadta a gyerekek figyelmét, akik bátran kérdezgettek, érdeklődtek a régi
dolgok, tárgyak után.
Visszatérve együtt játszottunk, ismerkedtünk a helyi
óvodásokkal az óvoda udvarán. Miután kijátszották
magukat, kissé fáradtan tértünk haza óvodánkba.
Jól éreztük magunkat Rátkán!
Óvónők
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A Nyugdíjas klub áprilisi hírei
Egy mozgalmas és eseményekben gazdag hónap van
mögöttünk. Április 13-án gyűltünk össze a klubhelyiségben, hogy megbeszéljük a ránk váró feladatokat, eseményeket. A megbeszélésre eljött közénk Polgármester úr is, akinek gratuláltunk kitüntetéséhez, aki ezután egy részletes tájékoztatást adott az Önkormányzat előtt álló
feladatokról, fejlesztési elképzelésekről és kérte a
nyugdíjasokat, hogy támogassuk a jövőben is törekvéseiket a korábbiakhoz hasonlóan.
A klub vezetője elmondta, hogy megkeresés érkezett Tolcsváról, hogy vegyünk részt egy később
megrendezendő „Ki mit tud ?” vetélkedőn. Egyöntetű volt a vélemény, hogy nevezzünk be erre a rendezvényre, és énekszámokkal lépjünk fel. Ez ott
azonnal meg is történt, így már csak az időpont maradt függőben, mi pedig kezdjünk el gyakorolni.
Megbeszéltük a tervezett Bodrog menti (Olaszliszka
-Sárazsadány-Bodrogolaszi) kirándulás időpontját,
az utazás módját és a programot.
A legsürgősebb ránk váró feladat a Sváb tájház
használati tárgyainak, eszközeinek és felszereléseinek átrendezése, felújítása és az új csűr épületében
való elhelyezésének megkezdése. Megegyeztünk,
hogy az érintettek április 15-én 18 órakor találkoznak a helyszínen egy egyeztető megbeszélésre, az
Önkormányzat részéről Pandák Tibor lesz az összekötő és a felelős irányító. A klub tagjai megállapodtak abban is, hogy május 11-én rendezzük meg a
Kőporosi pincehegyen a szalonnasütést, ahol az első
félév névnaposait is megünnepeljük. Ezután az
énekszámokat gyakoroltuk nem csak a versenyre
való készülődés, de a magunk kedvére is.

Április 18-án koraeste összejöttünk a Tájháznál,
hogy ott a helyszínen döntsük el, hogy mi és hogyan kerüljön kialakításra, valamint az egyes részterületek (szőlészet-borászat felszerelései, kerékgyártás és hordókészítés eszközei, kovácsműhely kialakítása és egyéb eszközök elhelyezése, kamra aljzatának tapasztása, stb ) vonatkozásában kik legyenek a felelősök. Szerencsére mindenben sikerült
konszenzusra jutni, és holnaptól indul is a munka,
aki tud jöjjön és szóljon másoknak is.
Április 16-án délután két órakor 14 fő jelent meg a
helyszínen. Az önkormányzat részéről Rák József
polgármester, Pandák Tibor, Majoros Zoltán, Szatmári Attila, valamint Horváth László volt jelen. A
nyugdíjasokat Braun Bálint, Vinkler József, Naár
József, Rák Mihály, Frikker László, Koch Attila,
Göncfalvi János, Hoffmann János és Rák József
képviselte. A munkálatokat el is kezdtük azzal,
hogy kihordásra kerültek az eszközök az összezsúfoltan tárolt színből az udvarra.
Itt el kellett dönteni, hogy melyik selejtes, melyiket
érdemes megjavítani és a többit pedig letakarítani
és lenolaj kencével lekezelni, majd a csűrbe bevinni
száradni. Polgármester úr megígérte, hogy a kiürített szín aljzata járdalapokkal lesz lerakva, a vécé
áthelyezésre kerül a csűr épülete mögé, aminek helyére majd a disznóól lesz elhelyezve. Nagy lendülettel folyt a munka, mindenki igyekezett magát
odatenni, így jól is haladtunk..
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Április 21-én a munkálatok folytatására került sor,
hasonló összetételű csapattal és lelkesedéssel. A bérfás szekér került sorra, melynek fűzfából font és
nagyon elhasználódott léckája helyett Braun Bálint
és Naár Józsi nagyon gyorsan csinált két új oldaldeszkát, és az aljdeszka is új lett, amit aztán a szekér
többi részével együtt hamarosan lekencéztünk. Ezután megbeszéltük a tapasztás előkészületeit, amit
végül is egyéb akadályok miatt csak május 5-én tudunk elkezdeni, de akkor mindenképpen időszerű,
mert a száradásra kb. egy hónap kell.
Minden esetre ideje volt elkezdeni a munkálatokat,
hogy az igazi turista szezonra már megfelelő állapotba kerüljön a ház , a csűr és a környéke

Április 22-én került sor a már korábban eldöntött
és leszervezett kirándulásra a Bodrog parti
településekre. Három kisbusszal és ketten autóval
indultunk el nyolc órakor összesen 25 fő részvételével először Olaszliszkára. Az újonnan épült és
2012. június 24-én felszentelt görög katolikus
templom előtt Fekete Gyula polgármester úr köszöntötte csoportunkat. Majd nemsokára megérkezett Pál Miklós parókus úr, aki elmondta a templom építésének történetét és bemutatta a belső berendezéseket, azok liturgiai jelentésével együtt,
amit nagy szeretettel és szakértelemmel adott elő,
amit mi nagy áhítattal figyeltünk és sok hasznos
információt szereztünk ezáltal. Ugyanakkor egy
gyönyörű látványban és élményben is volt részünk,
amit kellő tisztelettel Miklós atyának meg is köszöntünk. Elénekeltük a „Boldogasszony Anyánk
című szép éneket, majd elköszöntünk.
Ezután polgármester úr meginvitálta a községházára a csoportot, ahol pogácsával, borral és üdítővel
kínáltak bennünket. Kicsit megpihenve és megerősödve folytattuk a falunézést, és betértünk a kívülről teljesen felújított és belül is szépen rendben
tartott római katolikus templomba. Itt Megyeri
Sándor kultúrfelelős ismertette a település és a
templom történetét, mely régi időkre nyúlik vissza.
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A templom mellett megnéztük az impozáns Kossuth-szobrot, a miénkhez hasonló domborművel
díszített iskolát és elmentünk a Kossuth-házba.
Kísérőnk elmondta, hogy az olaszliszkaiak állítják,
hogy az 1848-as szabadságharc vezetője nem Monokon, hanem itt született, ebben a házban, ahol
anyai nagyapja, Wéber postamester hivatala és lakása volt.
Ma ez a ház gyönyörűen van berendezve sokféle
relikviával, és kertjében a modern szobrászok egyegy, számunkra néha megfejthetetlen alkotása van
elhelyezve. Minden esetre ez is egy kuriózum, amit
a vendégkönyvi bejegyzések szerint sokan meglátogatnak. Nekünk viszont a régi emlékek jöttek elő:
forgatás és gyűjtés a Bodrogon túl a réteken, majd
a TSz idején uborkaszedés.
Megköszöntük vendéglátóinknak a szívélyes fogadtatást és folytattuk utunkat Vámosújfalun keresztül
Sárazsadányba. Itt megnéztük a MNM Rákóczi
Múzeuma néprajzi kiállítását, amit a tavalyi évben
adtak át a közönség számára. Az ismertető kiadvány szerint: „Természet-földrajzilag, s a gazdálkodást tekintve hihetetlen gazdagságot, változatosságot hordoz ez a terület. A sokszínű mezőgazdaság
tárgyi emlékei, éppúgy megtalálhatók a múzeum
gyűjteményében, miként a háziipar, a kisipar termékei és eszközei.” Volt mit megnézni és volt miben gyönyörködni, mert a kiállítás nagyon magas
színvonalon készült el.
„Mesterembereink” is odafigyeltek sok mindenre,
főleg arra, hogy mit lehet otthon majd a tájháznál
hasznosítani a látottakból. Sárazsadánynak minden
esetre egy nagy nyereség, hogy ez az egész tájegységet reprezentáló kiállítás itt került elhelyezésre.

A templom tornya, mely eredetileg katonai őrtoronynak is szolgált, országos ritkaság, mert ilyen stílusban
és méretben csak Észak-Olaszországban találhatók
hasonló építmények. (Engem különösen megkapott
ismét a templom hangulata, hiszen gyerek koromban
a nyári szünidőben gyakran ministráltam itt.) Megemlékeztünk Frikker Gyuri bácsiról, falunk szülöttéről
is, aki hosszú évtizedeken át volt a templom kántora.
Joósz Anti meg is szólaltatta a szép hangú orgonát,
mi pedig énekeltünk egyet, de imádkoztunk a kórházban lévő Polyák esperes úr mielőbbi gyógyulásáért is.
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Hospesek, azaz vendég telepesek népesítették be a
vidéket- akiket olasznak neveztek, de ez a megjelölés valójában újlatin népeket takart, ez esetben valószínűleg vallonokat. Nagy szerepük volt a vidék őshonos szőlőkultúrájának felvirágoztatásában.
Az ő igényességüket tükrözi az akkoriban Szent
Miklós, ma a Szentháromság tiszteletére szentelt
templom. Van a templomnak egy titka is: egy különlegesen értékes táblakép rejtőzött sokáig a templomban, mely szokatlan helyről került elő 1975-ben a
torony második szintjén, a lépcsőfeljáró padozatába
pallóként beépítve találták meg. Hogy hogyan került
a templomba ez az alkotás, azt nem tudni- de jelenleg az esztergomi Keresztény Múzeum őrzi.

Tartottuk az előre megtervezett időt, és fél egyre
meg is érkeztünk Bodrogolasziba, ahol a Községházán Kovács József polgármester és dr. Stumpf Enikő, a közös önkormányzati hivatal jegyzője fogadta
a csoportunkat. Polgármester úr részletes tájékoztatást adott a település történetéről, a jelenlegi helyzetről és a jövőbeli elképzeléseikről, és kihangsúlyozta
örömét, hogy ellátogattunk hozzájuk, így legalább
be tudja majd mutatni a község nevezetességeit.
Előtte azonban meginvitált a saját konyhájuk által
készített finom ebédre, ami mindannyiunknak nagyon jól esett. Ezután következett gyalogosan a falu
megtekintése. Elhaladtunk az egyik rugógyár mellett, ahol kb. 60 fő dolgozik, de van a községben
még egy hasonló üzem, és összesen 26 vállalkozás
működik. A román stílusban épült közel ezer éves
templom előtt az egyházközség gondnoka fogadott
bennünket, és bent is ő tartotta az ismertetőt.
Az Árpád-kori római katolikus templomot a
12.század végén emelték, és azon kevés ma is álló
román kori építészeti emlékünk közé tartozik, amely
toronnyal épült. A torony léte ekkor még inkább
csak építtetői anyagi helyzetéről árulkodott. Itt érdemes szólni arról, hogy a település nem véletlenül
viseli nevében az „olaszi” tagot.

A történeti ismertetés végén megint énekeltünk mi
is egy szép éneket. Ezután lementünk a Bodrog
partjára, megnéztük a felújított komp-révházat, ahol
Polgármester úr vázolta a turizmussal (egyházi-,bor
-,víziturizmus) kapcsolatos terveiket , az eddig elvégzett fejlesztéseket és jövőbeli elképzeléseiket.
Visszafelé megnéztük a tavalyi évben megvásárolt
és felújított régi házat, amit Tájháznak kezdtek el
berendezni, és látva a haladást, biztos vagyok benne,
hogy hamarosan teljesen készen lesz, és egy gyöngyszeme lesz a településnek.
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Következett a gazdagon díszített görög katolikus
templom, amit a vezető óvónő mutatott be nekünk.
A templom elődje fából készült, a mai kőtemplom
1780-ban épült késő barokk stílusban. Végleges formáját 1802-ben nyerte el, és ekkor készülhetett a
mennyezetig érő, oszlopos, áttört ikonosztázion is.
Kísérőnk beszélt a hitéletről is, ahol pillanatnyilag
vannak gondjaik, de meg fogják oldani. Innen átmentünk az utca másik oldalára, a református templomba, ahol az élelmezésvezető asszony fogadott,
akinek a finom ebédet köszönhettük. Ez is egy szépen rendben tartott épület, és örültünk, hogy ha már
itt járunk, ezt is megláthattuk.
Következett látogatásunk utolsó állomása, a volt
Lónyai-kastély kertje és benne a nagyon elhanyagolt
állapotban lévő kastély, amit csak kívülről láttunk. A
park valamikor nagyon szép lehetett, mutatja a néhány matuzsálemkorú hatalmas átmérőjű fa is. A
romantikus stílusú kastélyt Lónyai Ödön 1861-ben
építtette, melynek jobb oldalán kétemeletes torony
magasodik. Ödön fiatalabb fia, Elemér volt az utolsó ura. Nyári birtokként használta feleségével, Stefánia főhercegnővel, aki Rudolf trónörökös özvegye
volt. Örökös híján a birtokot a II. világháborúban
számukra menedéket nyújtó pannonhalmi bencés
apátságra hagyták, így került ide dr. Pados Ottokár,
a település nagy tiszteletnek örvendő papja.

A kastély kertjén vezet keresztül a Szent Erzsébet
zarándokút is, ahol különféle állomások vannak,
melyeknél az erre járó házaspárok leülhetnek egy
padra imádkozni. Ezt mi, a jelen lévő házaspárok is
megtettük, sőt Rák Mihály és Boós Mária esetébenakiknek pont e napon volt a házassági évfordulójukmég énekkel is köszöntöttük őket.
A séta végeztével megköszöntük Polgármester úrnak a kedves fogadtatást és szívélyes vendéglátást,
akitől nagyon sok értékes információt szereztünk, és
igazán sok látnivalóval és jövőbeli elképzeléseivel
ismertetet meg bennünket. Egyúttal meghívtuk a
bodrogolaszi nyugdíjasokat egy hercegkúti látogatásra, amit köszönettel elfogadtak.

Úgy vélem, hogy egy tartalmas és érdekes, sok látnivalóval egybekötött kiránduláson vehettünk részt a
szomszédságban lévő településeken. Mindenütt azt
láttuk, hogy az itt lakók élni akarnak és ennek érdekében igyekeznek is tenni, dolgozni és építeni.
Megköszönjük az Önkormányzatnak és Naár Attilának, hogy biztosították számunkra a buszokat, a sofőröknek pedig, hogy épségben haza is hoztak bennünket.
(rj)

A kastély évtizedekig vasutas nevelőotthonként működött, majd a rendszerváltozás után visszakerült a
bencések tulajdonába. A főapátság 2007-ben 99 évre a Chemin Neuf Közösségre bízta. Jelenleg családok laknak itt közösségi házat és lelkigyakorlatos
központot kialakítva, a melléképületeket szálláshelyként felújítva.
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Sporthírek
2014/2015 Megye III. labdarúgó bajnokság tavaszi szezon

12. forduló
2015.03.22. (Vasárnap) 15.00
Fűzér – Hercegkút
2:2
IFI 0:3
Bordás Cs, Szabó M, Szabó G, Orosz I (Hoffmann L), Gierling Cs, Kiss A, Tóth Á, Tóth D, Csomós M
(Szemán P), Ródé Zs (Bányai G), Ráski P (Egyed A)
Gólszerzők: Kiss A, Csomós M
13. forduló
2015.03.29. (Vasárnap) 15.00
Hercegkút – Györgytarló
2:4
IFI 2:5
Bordás Cs, Szabó M, Szabó G (Mihalkó R), Orosz I, Tóth Á, Tóth D, Csomós M,
Hoffmann L, Ráski P, Livják Á (Kiss A), Gierling Cs
Gólszerzők: Hoffmann L, Gierling Cs
14. forduló
2015.04.05. (Vasárnap) 16.30
Hercegkút – Karcsa
1:7
IFI
0:3
Bordás Cs (Szemán P), Kiss G, Kiss A, Szabó M, Orosz I, Csomós M, Szabó G, Gierling Cs,
Hoffmann L, Pandák T, Ródé Zs (Mihalkó R)
Gólszerző: Szabó G
15. forduló
2015.04.12. (Vasárnap) 16.30
Cigánd II. – Hercegkút 2:5
Bordás Cs, Szabó M, Szabó G, Mihalkó R, Orosz I, Tóth Á, Tóth D (Bányai G), Csomós M,
Hoffmann L, Kiss A (Livják Á), Gierling Cs
Gólszerzők: Gierling Cs (4), Csomós M
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