
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2015  JÚNIUS   HÓ,  16. ÉVFOLYAM  6. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Suli-☼-tár 

Ballagás  

„Június lett és tanév vége, 

szabadság barátom, itt a nyár, 

a gondokkal, leckével félre, 

örömünk kapuja tárva már.” 

 

Bizonnyal minden gyereknek eszébe jutnak a fenti 

gondolatok a tanév végén. A jól végzett munka 

örömét, az eltelt hónapok minden élményét lezár-

hatták a gyerekek a tanévzáró ünnepségünkön, illet-

ve a negyedikes diákok ballagásán.  

Megható pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévők, 

amikor a ballagók egymás vállát fogva bevonultak a 

szépen feldíszített terembe. Verseikkel, dalaikkal 

felidézték az itt töltött évek emlékezetes pillanatait, 

elköszöntek tanítóiktól, társaiktól, az iskolától. Az 

itt szerzett tudást, tapasztalatokat tarisznyába téve 

indulnak életük egy új szakasza felé, ahol remélhe-

tően meg tudnak felelni az új kihívásoknak.  

Bár a búcsú mindig szomorú, de az új környezet, az 

új társak segítenek majd megtalálni helyüket a meg-

változott körülmények között is. 

 

A tanévzáró az igazgatónő beszédével folytatódott: 
 

„Kedves negyedikesek! 
 

A mai nap igen fontos számotokra. Ez a ti napotok, 

az elválás napja.  

Lezárul életetek egy szakasza, és egy új, reményekkel 

teli kezdődik.  

Egy kicsit talán Ti is szomorúak vagytok, hogy el 

kell hagyni megszokott, megszeretett iskolátokat, 

tanítóitokat, barátaitokat. Remélem, boldogan fog-

tok emlékezni az itt eltöltött évekre, kirándulásokra, 

táborokra, közös játékokra, barátokra! 

Ne feledkezzetek meg a hercegkúti iskoláról, és 

azokról sem, akik lelkiismeretes munkájukkal, szere-

tetükkel, eljuttattak idáig titeket, s átsegítettek sok-

sok nehézségen.  

De jó dolog, hogy ötödik osztályban is legtöbben 

együtt maradtok, ahová már nagy, felső tagozatos-

ként fogtok járni. 

Búcsúztok tehát, s a búcsúzás mindig szomorkás.  

De vigasztaljon benneteket, hogy egy új iskola, új 

barátokkal, lehetőségekkel vár titeket.  

Kívánom, hogy legyetek továbbra is szorgalmasak, 

váljatok sikeres, boldog felnőttekké! 
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 Ady Endre soraival búcsúzok 

 

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a szép diákvilág, 

S mint a fecske alkonyati szélben, 

Ma szárnyat bont egy sereg diák. 

 

Kedves itt maradó gyerekek! 

 

Ünneplő ruhába öltöztünk, fegyelmezetten állunk, 

talán türelmetlenebbül, mint máskor, hiszen a nap 

csalogatóan süt ránk, a naptár júniust mutat. Vége a 

tanévnek. 

Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, 

természetesen számvetést is végzünk. Én úgy ér-

zem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljain-

kat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. 

 

A tanév során múzeumba, könyvtárba, színházba 

voltunk, kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat, 

rendezvényeket és ünnepségeket szerveztünk.  

 

Legtöbb iskolai programunknak a Művelődési Ház 

biztosított megfelelő teret, igyekeztünk minden kö-

zösségi programra bevonni iskolánk tanulóit, a szü-

lőket, hozzátartozókat. 

 

Az első osztályosok biztosan izgatottan várják már 

az első bizonyítványosztást, ők még ebben az év-

ben szöveges értékelést kapnak. Mindannyian na-

gyon szépen teljesítettek, kívánom, hogy a további 

bizonyítványuk is ilyen eredményes legyen. 

 

A 2-4 osztályosok közül 15 diák ért el kitűnő ered-

ményt, gratulálok nekik. 

 

A sikereknél maradva versenyeket is rendeztünk, 

ilyen volt a magyar versmondó verseny. Nem csak a 

helyi megmérettetéseken, hanem más települések 

tanulmányi versenyein is szép eredményeket értek el 

tanulóink.  

 

Oklevelet és jutalomkönyvet vehetnek most át azok 

a tanulók, akik a versenyeken sikeresen szerepeltek, 

és több tárgyból is dicséretben részesültek. 

 

 Szabó Anna mesemondó és ének versenyen való 

sikeres szereplésért, 

 Gál Emilia ének, versmondó versenyen való sike-

res szereplésért, kitűnő tanulmányi munkájáért,  

 Boós Virág kitűnő tanulmányi munkájáért, 

Fischinger Boglárka kitűnő tanulmányi munkájá-

ért, Balla Csaba kiváló tanulmányi eredményéért, 

és a görög katolikus hittanon elért kimagasló 

eredményéért,  

 Jaskó Emőke rajzversenyen való sikeres szereplé-

sekért, kitűnő tanulmányi munkájáért,  

 Frei Anna versmondó versenyen elért eredményé-

ért, kitűnő tanulmányi munkájáért,  

 Lukács Eszter kitűnő tanulmányi munkájáért,  

 Révész Janka kitűnő tanulmányi munkájáért  

 Thuróczy Tibor kitűnő tanulmányi munkájáért. 

 Hünlich Hédi, aki az országos német versmondó 

versenyen képviselte iskolánkat, a hegyalja mate-

matika versenyen, versmondó, mesemondó verse-

nyen ért el I. helyezést.  

 Ambrus Boróka kitűnő tanulmányi munkájáért,  

 Borsós Máté kitűnő tanulmányi munkájáért. 

 

A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzá-

járult a pedagógusok felkészítő munkája is, melyet 

ezúton a tanulók nevében is megköszönök. Köszö-

nöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkáju-

kat, szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenysé-

güket 
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 Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzat-

nak, a nemzetiségi önkormányzatnak, hogy bár már 

nem az iskola fenntartói, támogatásukkal továbbra 

is segítik intézményünket, rendezvényeinket. A Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával 

tudtuk jutalmazni az országos német versmondó 

versenyen részt vett tanulónkat, Hünlich Hédit. 

 

Kedves Gyerekek!  

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban 

teljék a nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egy-

másra, hogy szeptemberben mindannyian együtt 

köszönthessük az új tanévet! Ezekkel a gondolatok-

kal a 2014-2015-es tanévet lezárom!” 

 

 Az elvégzett munka eredményét a bizonyítványok 

lapjai őrzik, s minden gyerek és szülő számára jelzik 

a tennivalókat a jövőre vonatkozóan, mert bár  

„Becsuktam könyvemet, 

de velem minden sora, 

bárhová is megyek, 

vezet az iskola.”                                                                                                                                

      tanítók   

Gávavencsellői iskolások  
vendégeskedtek Hercegkúton 

 

 
A Gávavencsellői Német Nemzetiségi Önkormány-
zat támogatásával egész napos kirándulás keretében 

ismerkedtek gávavencsellői kisdiákok Hercegkút 
nevezetességeivel, meglátogatták az iskola 

 3. osztályos tanulóit és a Művelődési Házban német 
nyelvű színdarabbal is kedveskedtek nekik a  

hercegkúti iskolások. 
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Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 2015.  június 8-án  megtartott  üléséről 
 

A képviselő-testület 2015. évi munkaterve alapján az 
alábbi témák tárgyalását tűzte napirendjére:  
1./Beszámoló a Zempléni Családokért Alapítvány 

Gyermekjóléti Szolgálatának 2014.évi     tevékenysé-
géről 

2./ Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvo-
da beszámolója a 2014/2015. nevelési évről 

3./ A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriumának be-
számolója a 2014.évi tevékenységéről 

4./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázatok benyújtása 

5./ Egyebek 
 

Az 1. napirendi pont keretében a  Zempléni Családo-
kért Alapítvány Gyermekjóléti Szolgálatának családgon-
dozója által elkészített beszámolót vitatták meg a jelen-
lévők. Elhangzott, hogy az előző évekhez hasonlóan 
csekély családgondozási esetszám került rögzítésre Her-
cegkútra vonatkozóan. A  képviselő-testület jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve a  Zempléni Családokért 
Alapítvány  Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és  az elő-
terjesztésben foglaltak alapján elfogadta.  
 

A 2. napirendi pont előterjesztője Matisz Gyuláné óvo-
davezető volt. A Hercegkúti Gyöngyszem Német Nem-
zetiségi Óvoda  2014/2015. nevelési évéről készített 
részletes beszámolóját az alábbiakban olvashatják:  
Az óvoda szervezeti felépítése, személyi, tárgyi 
helyzete 
Óvodai összes férőhely: 45 fő   Óvodába felvett gyer-
mekek száma: 46 fő 
Az óvoda 2 csoporttal működik:  
Egységes Óvoda-bölcsőde csoport 
Gyermeklétszám: 20 fő /ebből bölcsődés: 5 fő, óvodás 
15 fő/ 
Óvónők száma: 2 fő     
Stumpf Imréné,  Naár Tímea  2015.januárjától szülési 
szabadságát tölti, helyére: Naár Ágnes került felvételre. 
Kisgyermekgondozónő : Frikkerné Götz Mónika /
Szakképzett gondozónő/ 
 

Vegyes-életkorú gyermekcsoport 
Gyermeklétszám: 26 fő, Óvónők száma: 2 fő  
Matisz Gyuláné, Göttliné Hutka Ágnes 
Valamennyi óvónő német nyelvtudással és felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik. 
Dajka: Bányai Jánosné /Nevelő munkát segíti és gon-
doskodik az óvoda tisztaságáról/Napközben: 7.30 órá-
tól 12.30 óráig az óvoda területén végzi feladatait, zárás 
után 3 órában az óvoda takarítását végzi. 

Az óvodában nyitástól-zárásig óvónő foglalkozik a gyere-
kekkel.  Az óvoda nyitva tartása: 630-tól 1630-ig /10 óra /. 
 
A 2014-2015-ös Nevelési évben az előző évekhez hason-
lóan a gyermekek felvétele, beszoktatása az óvodai közös-
ségbe folyamatosan / a megfelelő életkor elérésekor/ tör-
tént. Óvodánkban 2 csoportszoba áll a gyermekek rendel-
kezésére, amelyek világosak, tágasak, esztétikusak. Az 
egyikben a bölcsődések és kiscsoportosok, a másikban a 
középsősök és nagycsoportosok kaptak helyet.   Szeretet-
teljes, biztonságot nyújtó légkörben fogadjuk és neveljük a 
ránk bízott gyerekeket. A bölcsődés korú gyerekek nevelé-
sekor figyelembe vesszük a Bölcsődei Nevelés Alapprog-
ramját, amely egyben irányadója is pedagógiai munkánk-
nak.   
 Nevelőtestületünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az 
újonnan érkező kisgyerekeket befogadó intézmény várja. 
Az Egységes óvoda-bölcsődei csoportba 2 éves kortól 
fogadjuk a gyerekeket, ezáltal is segítve a szülők munkába 
való visszatérésének lehetőségét. Fontos feladatunk, hogy 
a gyermek-anya, vagy apa jelenlétében ismerkedjen az 
óvodai környezettel, társaival, gondozó nénivel, óvó né-
nikkel. 
 
Minden egyes gyermek igényét, testi-lelki szükségleteit, 
igényeit figyelembe vesszük. A ránk bízott gyermekek ér-
zelmi, értelmi, szociális fejlődését biztosítottuk, figyelembe 
véve a 2-3 éves korosztály életkori sajátosságait és fejlődé-
sét. Törekedtünk a szülőkkel, a családdal a jó kapcsolat 
kialakítására és fenntartására, amely elengedhetetlen az 
eredményes hatékony nevelőmunkához 
Óvodai nevelési programunk az óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramja és a Nemzeti Kisebbségi Óvodai Nevelés 
Irányelve alapján és figyelembevételével készült. 
 
Óvodai nevelésünk célja: 

 Szeretetteljes, derűs légkörű nevelés, amely a gyermek 
egész személyiségének harmonikus fejlesztését szolgálja. 

 A nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismertetése, 
hagyományainak átörökítése az óvodáskorú gyermek 
életkori sajátosságainak figyelembevételével. 

 Felkészítés az iskolai életmódra: természetszerető, szíve-
sen kommunikáló, jó kapcsolatteremtő gyermekek neve-
lése 

A nevelés óvodánkban családias, derűs légkörben történik, 
biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges, sokféle 
változatos tevékenységet. (…) 
 
A képviselő-testület a Hercegkúti Gyöngyszem Német 
Nemzetiségi Óvoda beszámolóját a 2014/2015. nevelési 

évről egyhangú szavazattal tudomásul vette. 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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A 3. napirendi pontként a  Hercegkútért Közalapítvány 
kuratóriumának beszámolóját vitatták meg  a képviselő-
testület tagjai.  
 
Dr. Stumpf Enikő  kuratóriumi titkár beszámolt arról, 
hogy a kuratórium június első hetében megtárgyalta és 
elfogadta beszámolóját, továbbá a közhasznúsági jelen-
tés is elkészült a beszámolóval együtt, és a törvényszék-
nél a közhasznú nyilvántartásba vétel is megtörtént. 
 

Hercegkútért Közalapítvány beszámolója 
2014. évi tevékenységéről  

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Hercegkútért Közalapítvány az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatait  három fős kuratórium 
(Borsósné Fischinger Henrietta, Rák Józsefné, dr. 
Stumpf Enikő kuratóriumi titkár)  közreműködésével 
látja el, Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi el-
nök vezetésével.  A  Közalapítvány működéséről évente 
beszámol az alapítónak és tevékenységéről, gazdálkodá-
sáról a nyilvánosságot is tájékoztatja a Hercegkúti Hírek 
című lapban.   
Az elmúlt év során a Közalapítvány az  Alapító Okirat-
ban meghatározott közhasznú tevékenységeket végezte 
alaptevékenységként és ezek közül kiemelt helyen sze-
repelt a hagyományőrzéshez kapcsolódóan a Sváb Táj-
ház működtetése, valamint a Hercegkúti Hírek kiadása.  
A Tájház működtetésével kapcsolatos kiadás az 
ÉMÁSZ által számlázott villamosenergia költsége, vala-
mint a vagyonbiztosítás díja.  Egyéb fenntartási kiadása 
nincs, tekintettel arra, hogy továbbra is az önkormány-
zat által foglalkoztatott  dolgozó látja el a gondnoki 
feladatokat. Tájházi belépőjegyből 2014. évben 24.800 
Ft bevétel keletkezett.  
 
A Közalapítvány által ellátott  másik jelentős közhasznú 
feladat a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő 
információs lap kiadása, mely 2015. évben a 16. évfo-
lyammal jelentkezik hónapról hónapra.   
 
E tevékenységet illetően az elmúlt évben jelentős válto-
zás nem volt,  a lap szerkesztését továbbra is a kuratóri-
um titkára végzi, a nyomdai munkákat a Sárospataki 
Nyomda. A Hercegkúti Hírek előfizetési adatai jelen-
leg :  107  Hercegkúton élő előfizető,  23  elszármazott., 
összesen  130  fő. A lap nyomtatása 150 példányban 
történik,  a község boltjaiban és postán értékesítetésre 
kerül havonta   10 db és évente beköttetésre kerül há-
rom-három kötet. 
A Hercegkúti Hírekkel kapcsolatos 2014. évi  bevételek, 
kiadások: Előfizetői díjak, lapértékesítés bevétele:   
333.971  Ft,  155 példány előállításának  nyomdai költ-
sége 39.375,-Ft/hó,  postaköltség, kihordás   57.590,-
Ft,.   
 

A bevételeken felüli kiadást a Közalapítvány az SZJA 1 %-
ból fedezi. A NAV az SZJA 1  % felajánlásából  2014. 
évben 196.147 Ft -ot utalt át.  
 

Szerkesztőként továbbra is  kérem  valamennyi intézmény, 
egyesület vezetőjét, hogy segítsék munkámat azzal, hogy 
beszámolnak a helyi lapban az aktuális eseményekről és 
lapzártakor időben leadják a cikkeket. 
 

A pályázati támogatás igénybevételével előállított Herceg-
kút feliratú pólók értékesítéséből  az elmúlt évben  9.000,-
Ft bevétele volt a Közalapítványnak.  A Hercegkútért 
Közalapítvány tagja a Zempléni Tájak Leader Vidékfej-
lesztési Egyesületnek, a szervezet felét tagdíjfizetési köte-
lezettség van, 20 eFt/év.  
 

A Hercegkútért Közalapítvány Alapító Okiratában rögzít-
ve közhasznú céljaira    (környezetvédelem, természetvé-
delem, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségekkel kapcsolatos tevékenység, kulturális rendez-
vények szervezése)  cégektől 1.960 eFt támogatásban ré-
szesült.  
A bevételek terhére a  Kuratórium döntése alapján a Her-
cegkúti Tornaclub feladatainak ellátását támogatta a Köz-
alapítvány 1.850 eFt összeggel. 
 

 A B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének 
Egyesületén keresztül a 2014. évi országgyűlési választás-
hoz kapcsolódó sajtónyilvánossághoz kapcsolódóan a  
Közalapítvány  számláján 500 eFt bevétel realizálódott. 
 

A  támogatók bevonásával tudjuk elérni, hogy a Közala-
pítvány tevékenysége az elmúlt évhez hasonlóan eredmé-
nyes legyen. Ebben számít a Kuratórium az alapító önkor-
mányzat, a Hercegkúti Német Nemzetiségi  Önkormány-
zat, az  intézmények és  civil szervezetek együttműködésé-
re.  
 
A Hercegkútért Közalapítvány a „Zempléni Németek 
Öröksége - Unsere Erbes című  EMVA LEADER Térsé-
gek közötti együttműködés végrehajtása keretében” pályá-
zathoz Társberuházói megállapodást kötött Hercegkút 
Község Önkormányzatával.  A Hercegkútért Közalapít-
vány által a  Rátkai - Manufaktura Szolgáltató és Kereske-
delmi Nonprofit Kft–vel és a Dél  Zempléni Vidékfejlesz-
tési Szövetséggel együttműködve elnyert pályázati támoga-
tásból a fejlesztések, programok 2014-2015. években meg-
valósultak,  2015. március hónapban a záró szakmai be-
számoló elkészült és az MVH felé a záró kifizetési kérel-
mek benyújtása megtörtént.  
 

Melléklet:  
Hercegkútért Közalapítvány 2014. évi bevételei – kiadásai 
Az előterjesztést készítette:  dr. Stumpf Enikő  kuratóriu-
mi titkár   
       
A képviselő-testület a Hercegkútért Közalapítvány 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztése 
alapján elfogadta.    
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A képviselő-testület döntést hozott továbbá arról, hogy a 
Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával Matisz Gyuláné 
közalkalmazottat bízza meg 2015. augusztus 16. napjától 
2016. augusztus 15-ig.  
 
A „Hercegkút községi belterületi sétányok építési mun-
kái, valamint kerékpáros pihenős és tároló építése az 
ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesz-
tése” elnevezésű projekt keretében pályázathoz kapcso-
lódóan korábban meghozott döntések pontosítása tör-
tént meg:  

 Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete akként határozott, hogy az önkormányzat, 
mint konzorciumi partner, a „Hercegkút községi 
belterületi sétányok építési munkái, valamint 
kerékpáros pihenős és tároló építése az ÉMOP-
2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt 
turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesz-
tése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbe-
szerzési eljárást folytat le a  közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. tv. alapján. 

 Az eljárás során bíráló bizottsági tagként az Eseti 
Közbeszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint 
az  alábbi személyek működnek közre: 

 - Flier Nikoletta - bíráló bizottsági elnök (Szechenyi 
Programiroda)  

- dr. Kárpáti Janka - bíráló bizottsági tag (közbeszerzési 
szakértő Ész-ker Kft) 

 - dr. Stumpf Enikő- bíráló bizottsági tag (jogi szakérte-
lem) 

 - Nádasi Bálintné - bíráló bizottsági tag (pénzügyi szak-
értelem) 

 - Naár Attila - bíráló bizottsági tag (közbeszerzés tár-
gya szerinti szakértelem)  

 A képviselő-testület az Eseti Közbeszerzési Szabály-
zatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.  

 Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete akként határozott, hogy az önkormányzat, 
mint konzorciumi partner „Hercegkút községi belte-
rületi sétányok építési munkái, valamint kerékpáros 
pihenős és tároló építése az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014
-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakci-
ók – és szolgáltatások fejlesztése”    tárgyú közbe-
szerzési eljárást folytat le a  közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. tv. alapján és a következő ajánlatte-
vőket hívja fel ajánlattételre:  

- Rex-Bau Építőipari Tervező Kivitelező és Bonyo-

lító Kft 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a   

- BODKŐ Kft 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u 4. 

- SKY-FORRÁS Kft  3980 Sátoraljaújhely, Néma-
hegy hrsz 11030/20  

. 

A 4. napirendi pontban az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatok benyúj-
tása” pályázati lehetőségekről hozott döntést a képviselő-
testület:   
 
I.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására” meghirdetett pályázat keretében a „Kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása alcélon belül a 
ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai 
nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bő-
vítéssel nem járó fejlesztése, felújítása  alcélra 
 Az Önkormányzata pályázatában fejlesztéssel érintett 
helyszínként a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvodát 
(Hercegkút, Kossuth utca 2. , Hercegkút 91 hrsz ) intéz-
ményt  jelöli meg.  A beruházás bruttó összköltsége: 29-
.864.719,-Ft.  
A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon 
igényelt bruttó 28.371.483,-Ft támogatás megítélése ese-
tén 1.493.236,-Ft saját forrást biztosít 
Hercegkút Község Önkormányzata a beszerzés támoga-
tott költségein felüli részét a 2015. évi költségvetés terhé-
re vállalja.  
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 
önkormányzati információs rendszeren keresztül törté-
nik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat 
összeállítására és benyújtására. 
 
II.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására” meghirdetett pályázat keretében a „Óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, fel-
újítás”  alcélra benyújtja pályázati igényét.   
 Az Önkormányzata pályázatában fejlesztéssel érintett 
utcaként a Hercegkút 063/21 hrsz alatt található hely-
színt jelöli meg.  A beruházás bruttó összköltsége: 
24.722.773,-Ft.  
A megvalósítandó fejlesztéshez a  pályázati adatlapon 
igényelt bruttó  20.000.000,-Ft támogatás megítélése ese-
tén   4.722.773,-Ft saját forrást biztosít 
Hercegkút Község Önkormányzata a beszerzés támoga-
tott költségein felüli részét a 2015. évi költségvetés terhé-
re vállalja.  
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 
önkormányzati információs rendszeren keresztül törté-
nik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat 
összeállítására és benyújtására. 
 
Az „Egyebek napirendi pont keretében” a Sárospatak és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sának jóváhagyásáról hozott határozatot a képviselő-
testület  
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Polgármesterek borának átadása 
2015. június 5.  

Tokaj 

 
Tokaj-hegyaljai huszonhét település polgármesterei és 

képviselői június 5-én a Tokaj Kereskedőház vezérigazga-

tójától és Tokaj város polgármesterétől, Posta Györgytől 

vették át egy palack száraz cuvét és késő szüretelesésű 

bort a város főterén.  
 

A polgármesterek borának átadása tíz éves hagyományra 

tekint vissza. A ceremónia elsődleges üzenet az, hogy a 

huszonhét település együtt dolgozzon azért, hogy felzár-

kózhasson a fejlettebb települések közé.  
 

Ebben segít Magyarország Kormánya is, hiszen száz mil-

liárd forinttal támogatja a világörökség részét képező tele-

pülések fejlődését. A polgármesterek borának átadása 

ünnepséggel azt fejezik ki, hogy a huszonhét Tokaj-

hegyaljai település összetartozik és összefogva, együtt 

harcolnak majd a vezetők azért, hogy a kitűzött célokat, 

álmokat megvalósíthassák.  

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete „Hercegkút községi belterületi sétányok építési 
munkái, valamint kerékpáros pihenős és tároló építése 
az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fej-
lesztése”      közbeszerzési eljárásához  kapcsolódó 
Ajánlattételi felhívást és Ajánlattételi dokumentációt az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta és a közbe-
szerzési eljárás megindításáról döntött 

 
Rák József polgármester az ülés végén tájékoztatást adott 
az  előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző  

Nemzeti Művelődési Intézet 
képzése Hercegkúton 
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Sárospataki Öregdiákok Találkozója 

2015. június 27-én Sárospatakon ismét megrende-

zésre került a Sárospataki Öregdiákok Találkozója. 

A  Makovecz téren a Pataki Diák szobránál Aros 

János polgármester egykori diákként köszöntötte a 

résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy  bár-

hová is megy az ember a világban, mindenhol össze-

akad egy pataki diákkal, aki ismeretlenül is segítő-

kész. 
 

 Az esemény díszvendége dr. Stumpf István alkot-

mánybíró, Hercegkút díszpolgára volt.  

Egykori pataki diákként, arról beszélt ünnepi szó-

noklatában, hogy  miért is volt nagyszerű dolog pa-

taki diáknak lenni, és milyen értékekkel gazdagodott 

diáktársaival a sárospataki diákévek alatt. 

Számára és egykori évfolyamtársai számára különö-

sen emlékezetes volt az idei Öregdiák Találkozó, 

hiszen 40 éves érettségi találkozójukat is ünnepelték 

ezen a hétvégét.  

PROJEKTNAP A HERCEGKÚTI GYÖNGYSZEM NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLÁBAN 
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Miskolc városi képviselő-testülete 1992-ben döntött úgy, 
hogy május 11-én lesz Miskolc város napja, annak tisztele-
tére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a településnek 
címeres kiváltságlevelet Ferenc József.  
 
Az ünnepet 1993 óta rendezik meg, s hagyománnyá vált, 
hogy május 11-én, a Miskolci Nemzeti Színházban tar-
tott ünnepi közgyűlés keretében évente elismeréseket 
adnak át azoknak, akik jeles eredményeket értek el a 
tudomány, a kultúra, az oktatás, a művészet, a sport, 
illetve a közélet más területein, tevékenységükkel 
öregbítették Miskolc jó hírnevét. 
 
A Miskolci Nemzeti Színházban hétfőn délelőtt tíz órától 
kezdődött el az ünnepi közgyűlés. A kitüntetetteket Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere köszöntötte. Ünnepi beszé-
dében elmondta: büszke arra, hogy egy nagy múltú, erős 
és hatalmas potenciálokkal rendelkező város polgármeste-
re lehet. Utalt az elmúlt években történt pozitív változá-
sokra, amellyel vonzóbbá, érdekesebbé, különlegessebbé 
vált a város.  
– Roppant szerencsés korban élünk, hiszen elérkezett az 
idő, amikor az itt élők szorgos munkájának, kreativitásá-
nak köszönhetően Miskolcnak nem kell engedélyt kérnie, 
hogy eldöntse, merre akar menni. A város felnőtt az el-
múlt évek történelmi változásaihoz, élt és él a lehetőségek-
kel, tudja, hogyan akar fejlődni közösségként. – mondta 
Kriza Ákos. 
Az egész város életét hosszú évtizedekre meghatározó 
fejlődési programok kezdődtek, így  Miskolc túllép sorsán, 
leveti az igénytelen ipari nagyváros jellegét. 
 
Éppen  ezért van még nagyobb szükség olyan példamuta-
tó helytállásokra, amelyek megmutatják, hogy a kitartás, a 
céltudatosság igenis elvezet a vágyott célig, s általa még a 
közösség megbecsülése is kivívható – mondta a polgár-
mester, és további sikereket, jó egészséget kívánt a kitün-
tetetteknek. 

Elismerések Miskolc város napján  

Egyre többen gondolják úgy, hogy Miskolc, a mi város-
unk elindult egy olyan felfelé vezető úton, amelyen át 
modern, fejlett, jómódú európai nagyvárossá válik, ahol 
elégedett, igényes polgárok élnek – fogalmazott a pol-
gármester. 
 
A fejlődést mutatja a város szinte minden statisztikája a 
turisztikától, az adóbevételeken át, a foglalkoztatási ada-
tokig úgy, hogy közben nem vezettek be új adóneme-
ket, nem történt adóemelés, sőt voltak olyan területek, 
ahol könnyítéseket is tettek.  
 
A város napján ünneplik Miskolc kiemelkedő polgárait, 
akik odaadó munkájukkal példaként állhatnak mindenki 
előtt. A most kitüntetett sportolók, tanárok, kutatók, 
művészek, közhivatalt betöltő vezetők mind példaké-
pek. 
– Egy város elismerésének kivívásához nem elég csu-
pán a lelkes lokálpatriotizmus és a magas szakmai telje-
sítmény. A közösség az önzetlenséget jutalmazza. Az 
olyan tetteket, amelyektől szebb, jobb, élhetőbb lesz az 
otthonnak vallott település – mondta Kriza Ákos. 
- Ma nehezebb maradandót alkotni, hiszen felgyorsult a 
világ, eltolódtak a hangsúlyok, kevesebb a mindennapi 
sikerélmény. 
 
Ezután kezdetét vette az elismerések átadása  

 

Szemere Bertalan  
közéleti díjat kapott  

Joósz Gábor  
egész életét végigkísérő  

közéleti tevékenységéért.  

 
Gratulálunk az elismeréshez! 
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1985 Hercegkút 
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Német Nemzetiségi Önkormányzatunk Elnök           

Asszonya felkérésére Egyesületünk  2015. június 27-

én képviselte községünket  a XIX. Sváb Nemzetiségi 

Délután rendezvényen Károlyfalván. 

 A vendéglátók szeretettel és harsogó sramli zenével 

fogadták az érkezőket.  Szebényi  Gáborné elnök asz-

szony    köszöntő szavait követően   a német him-

nuszt a kultúrcsoportok közösen énekelték el, majd a 

rendezvényt Szamosvögyi Péter Sátoraljaújhely pol-

gármestere nyitotta meg. Köszöntőjében méltatta a 

nemzetiségi önkormányzatok működésének fontossá-

gát, a nemzetiségek összetartozását, a hagyományok 

tiszteletét, azok ápolását  és a fiatalok részére történő 

átadását.  

A kultúrműsort a helyi népdalkör nyitotta, majd hall-

hattuk az Ináncsi Asszonykórus műsorát és láthattuk 

a Rudabányácskai Hagyományőrző Csoport „Este a  

fonóban” humoros   előadását.   

XIX. Sváb Nemzetiségi Délután Karldorf 

Ezután Egyesületünk Tanár úr vezénylésével és 

Joósz Antal tangóharmónika  kíséretével német 

dalcsokrot adott elő. A Cigándi citerások után  a 

Gávavencsellői  Nyugdíjasok kórusa és a  Rátkai 

Vegyeskórus előadás következett, majd a  műsort 

a helyi tánccsoport zárta.  

 

A műsor alatt a közönség kóstolhatta a hagyomá-

nyos  babostésztát,  majd a rendezvény végén a 

művelődési házba vacsora meghívást kaptak a 

fellépő  csoportok. A finom töltött káposzta mel-

lé jó bort, és üdítő italokat kínáltak, amit  baráti 

beszélgetések mellett jó hangulatban  fogyasztot-

tuk el a többi csoporttagokkal  együtt.   Egyesüle-

tünk szerint az ilyen összejövetelek erősítik a 

nemzetiségek  összetartozását, a kulturális hagyo-

mányok megőrzését  azok ápolását és továbbadá-

sát. 

Nádasi Bálintné 
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 Tavaly augusztusban kezdődtek meg a munkálatok a 
Szent József utca 58. szám alatt található régi, sváb csalá-
dok életének hagyományait és jegyeit viselő épületnél. 
Korábban, az itt élő leszármazottak érezték úgy hogy 
megérett az idő arra hogy felújítsák a házat, majd ezt 
szem előtt tartva a Józseffalváért Egyesület megvásárolta 
a területet, később pedig egy közel 50 millió forintos 
pályázatnak köszönhetően meg is valósították az álmot. 
Így készülhetett el a Sváb Hagyományok Háza, mely biz-
tosítja az ott élő közösségnek az emberöltőkön át hagyo-
mányozott értékek megóvását. A ház megépítésével a 
legfontosabb cél az volt, hogy az utókornak, a fiatalabb 
korosztálynak is megmutassák ezeket, valamint a már 
majdnem veszni látszott értékeket összegyűjtsék és meg-
mentsék. 
 
A Sváb Hagyományok Házát június 27-én, ünnepélyes 
keretek között adták át. A ház hagyományos sváb beosz-
tású lett, így a különböző lakóházi részeket (szoba, pitvar 
stb.) oda illő tárgyakkal rendezték be, melyeket a 
Józseffalváért Egyesület és az ezen a városrészen élők 
már évtizedek vagy évszázadok óta őriznek. A megálmo-
dók egy hagyományőrző, ám korszerű épületben és kör-
nyezetben szeretnék ezt a kis sváb közösséget továbbra 
is egyben tartani, mindezek mellett pedig az egyesület és 
a városvezetés nem titkolt célja, hogy ezt a településrészt 
is aktívan bekapcsolják a turisztikai életbe, valamint hogy 
új színfoltként tovább színesítse a város életét, a maga 
sváb hagyományaival és jegyeivel. 
 
Az ünnepélyes szalagátvágás után a vendégek, az elszár-
mazottak és a Józseffalván élők mind megtekinthették a 
Mesterségek Házát.           (Sárospatak honlap alapján) 

 

V. Sváb forgatag Gávavencsellőn 
2015. június 21. 

 Sváb Hagyományok Házának átadó ünnepsége Józseffalván 
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2011. JANUÁR 1-TŐL  A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE! 
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 

RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 
HÉTFŐ    12.00 -  13.30    13.30 - 15.30 
KEDD    13.30 - 15.00    12.00 - 13.30 
SZERDA     8.00 -  9.30    9.30 - 11.30  

                          CSÜTÖRTÖK             11.00 - 13.00            13.00 - 15.00 
                          PÉNTEK           10.00 - 12.00            12.00 -  13.30 

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 

A budapesti Madách Imre Gimnázium idei erdei 

iskolájának helyszíne Sátoraljaújhely volt. Egy hetet 

töltöttünk el ott.  Több tanulmányi projekt indult, 

az egyik projekt során a németes csoport, Gyurkó 

Andrea Zsuzsanna tanárnő vezetésével, a Hercegkú-

ton élő sváb nemzetség kultúráját ismerhette meg. A 

Rák József Polgármester Úr szívélyesen fogadott 

minket. Nagy büszkeséggel mesélt a faluról és az 

összetartó, barátságos közösségről. Betekintést 

nyerhettünk a hétköznapi életükbe, munkájukba, 

letelepedésük történetébe és kultúrájukba. 

 A fogadás után egy nagyon kedves és aranyos néni 

énekelt, szavalt nekünk olyan dalokat, verseket, ami-

ket még gyerekként tanult szüleitől. A polgármester 

úr szervezett egy óvodai látogatást is, ahol a gyere-

kek egy kis előadással készültek. Megismerhettünk 

több sváb gyerekdalt és játékot. Láthattuk a falu 

templomát és megtudhattuk, hogy milyen temetke-

zési szokásaik vannak, melyek sokban hasonlítanak 

a magyarokéhoz. Ezután ellátogattunk a sváb tájház-

ba, amely sokat megmutatott nekünk a régi életük-

ből.  

Hercegkúti kirándulásunk 

A falunak köszönhetően újból felépülhetett. A ki-
rándulás során vendégül láttak minket, kóstolhat-
tunk finom ételeket. Ebédre „tunkit” ettünk mely 
egy jellegzetes sváb étel. Desszertként kemencében 
sült tejfölös, fahéjas, cukros lángost kaptunk.  
 
A polgármester úr rengeteg érdekes dolgot mesélt a 
helyi borászatról. Megnézhettük pincéjét és megkós-
tolhattuk saját borát, amely nagyon finom volt. Vé-
gig mentünk a Kálvárián, amely lenyűgözött minket. 
Délután volt alkalmunk beszélgetni az előző polgár-
mester úrral is, aki minden kis apró dolgot tud a fa-
luról. A nap végére kellemesen elfáradtunk, de na-
gyon jól éreztük magunkat.  
 
Szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak és 
az egész falunak, hogy ilyen kedves fogadtatásban 
volt részünk és hogy ennyi új élménnyel térhettünk 
haza! 
 

Készítette: Ináncsi Orsolya,  

Madách Imre Gimnázium 9. Nya tanulója 
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