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2017 év vége felé...
Év vége felé közeledve, mikor minden egy kicsit
elcsendesedik körülöttünk, készítünk egyfajta számadást a magunk mögött hagyott évről, az elmúlt
időszak eseményeiről.
Önkormányzatunk egész évben igyekezett folyamatosan tájékoztatni a lakosságot a megszokott és jól
ismert információs csatornákon a települést érintő
történésekről és természetesen a közelmúltban közmeghallgatást is tartottunk. Mindezeken túl - immár
hagyományosan - itt, az újság lapjain keresztül is
szeretnék egy rövid évértékelő összefoglalót közzétenni a magunk mögött hagyott 2017. év legfontosabb eseményeiről.
Egyik legfőbb feladatunk volt idén is meglévő intézményeink zavartalan működtetéséhez szükséges
feltételek biztosítása.
A polgármesteri hivatal továbbra is működik, a
köztisztviselők településünk lakóinak érdekében
dolgoznak nap mint nap. Ez év elején, a téli hónapokban jelentősen megnövekedett az ügyfélforgalom a dömpingszerűen jelentkező, hadigondozotti
ellátást igénylők nagy száma miatt. Ebben az időszakban a Sárospataki Járási Hivatal ügysegédjének
munkáját a hivatali apparátusunk folyamatosan segítette, elsősorban az ellátás megállapításához szükséges iratok, dokumentumok felkutatásában. A
GULAG Emlékévre kiadott könyvünkben fellelhető, a málenkij robotra elhurcolt személyek pontos
adatait tartalmazó névsor kiindulópont volt a volt
hadigyámoltak járadékának megállapítására irányuló
eljárás során.
A tavaly szépen felújított óvodánk teljes létszámmal
működik, két csoportban negyvenöt beíratott gyermekkel, négy óvónővel, csecsemőgondozóval, illetve egy fő dajkával. Az évek óta megszokott színvonalas nevelőmunkának köszönhetően folyamatosan
nagy az érdeklődés a környékbeli településeken élő
családok részéről is az intézmény iránt. Az óvodavezető nyugdíjba vonulása után zökkenőmentesen
zajlott a vezetőváltás, és az újonnan belépő óvodapedagógus munkábaállása is. Jelenleg két óvónő is
folytat tanulmányokat a munkavégzés mellett.

A Művelődési Házunk teret ad a kulturális rendezvényeink nagy részének. A korábbi fejlesztéseknek
és felújításoknak köszönhetően minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy Hercegkút civil társadalma kulturált körülmények között tudjon dolgozni.
Több alkalommal tudtuk bérbe adni az épületet idén
is, mellyel önkormányzatunk plusz bevételhez jutott.
Ez év elején ismét megújult, megszépült az épület.
Saját erőből hajtottunk végre belső felújítást a házban, mely munkálatokat a közalkalmazotti és
közfoglalkoztatotti munkavállalóink végeztek kiváló
minőségben.
Tavaly az óvoda költözött be a Művelődési Házba
néhány hétre, idén a konyhának adott otthont a felújítás idejére. (Itt szeretném megköszönni minden
érintettnek a türelmet és az esetleges kellemetlenségeket, mely a költözéssel és a felújítással együttjárt.)
El kell mondani, hogy komoly nehézséget és fejtörést okoz évről évre a Művelődési Ház fenntartása
és működtetése, sokszor azt gondoljuk, hogy meghaladja teherbíró képességünket.
Az általános iskolával jól működő kapcsolata van az
önkormányzatnak, melynek 2013. január elseje óta a
magyar állam a fenntartója és működtetője. Ettől
eltekintve, ez a mi iskolánk, itt működik továbbra is
Hercegkúton, a mi gyerekeink járnak oda, és napi
szintű együttműködést tartunk fenn az oktatási intézménnyel.

2

Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
Ez év január 1.-jétől önálló intézményként működik a konyhánk. A félreértések elkerülése végett
hangsúlyozom, továbbra is az önkormányzat a tulajdonosa és működtetője, de mint önálló költségvetési szerv szolgálja az intézmények és a lakosság
igényeit. A konyha valamennyi dolgozója egész évben helyt állt a napi főzés mellett a különböző kisebb-nagyobb rendezvényeinken. Mindig számolhatok lelkes, szorgalmas munkájukra, melyet ezúton
is megköszönök nekik. A kiváló minőségű ételek
elkészítésében a szakácsok számára nagy segítséget
jelentenek a modern konyhatechnikai feltételek.
I Az 1973 óta működő konyhánkat az idén sikerült
teljes egészében felújítanunk. A minden igényt kielégítő konyhán naponta 200 adag meleg étel főzésére nyílik lehetőség. Kicseréltük a komplett víz és
szennyvízhálózatot, a teljes villamos hálózatot, a
fűtés egy részét. Átrendeztük a helyiségeket, kibővítettük az ebédlőt. Új konyhai bútorzatot vásároltunk, s új berendezést rendeltünk az ebédlőbe. A
modern étkezési követelményeknek és elvárásoknak is megfelelő konyhatechnikai eszközöket szereztünk be. A használati meleg vizet kizárólag napkollektorok és napelem segítségével állítjuk elő.
A szociális gondozó fontos és nélkülözhetetlen feladatot lát el a településen, mert mindig van néhány
olyan időskorú személy, akik több odafigyelést és
törődést kívánnak. Elmondhatom, hogy az önkormányzat minden dolgozója, a mezőőrtől, a karbantartón át, a közfoglalkoztatottig, mindenki azon
dolgozik, hogy élhető, élő és biztonságos településen éljék mindennapjaikat a hercegkútiak.
Sajnos minket is elért a munkaerőhiány, ami különösen a közfoglalkoztatotti létszámban érződik.
Folyamatosan csökkenő létszámmal ugyan, de megpróbálunk megfelelni a magunk, illetve a településen élők elvárásainak..
Az orvosi ellátás a községben megoldott, de határozott véleményem, hogy a jövőben át kell gondolnunk a házi orvosi szolgálat működését. A védőnői
ellátást helyettesítés útján tudjuk megoldani, s úgy
látom, hosszú távon számolhatunk ezzel a megoldással. A védőnő munkáját illetően a kismamák
részéről egyre több pozitív visszajelzést kapok. Jó
kezdeményezésnek és támogatandónak tartom a
Baba-mama klubot, amely a közelmúltban indult el,
s melyre nagy volt az érdeklődés.

A civil szervezetekkel való együttműködés a korábbi
évekhez hasonlóan kiváló, melyek Hercegkút közösségi életének meghatározói, jelentős erőforrásai.
Elsőként a Hercegkútért Közalapítványt említem
meg, amely kiadja a Hercegkúti Híreket minden hónapban, s amely szervezet által tartjuk fenn a Sváb
Tájházat.
A Nemzetiségi Önkormányzattal több közös rendezvényünk volt az év során. Ezek közül a legnagyobb és ezáltal legfontosabb a Sváb Bál volt, melyen több, mint háromszázan szórakoztunk önfeledten a Sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumban.
Az egyházközséggel is napi szintű kapcsolatot tartunk fenn. Segítjük a mindennapjaikat, támogatjuk
az ünnepeiket is. Hathatósan és szerencsére eredményesen gondolkodunk együtt az esetleges fejlesztéseiken.
A nemzetiségi hagyományokat ápoló egyesületek
közül elsőként a Freundschaft Nemzetiségi
Vegyeskórus Egyesületet kell megemlítenem, akik
minden rendezvényünk, megemlékezésünk aktív
szervezői és résztvevői. Példamutatóan működik a
nyugdíjas klub is az egyesület égisze alatt, melynek
tagjai különböző közös programot, kirándulást szerveznek. Örömmel veszek részt ezeken, meghívásuknak eleget téve, amikor csak tehetem. Ami a legfontosabb, hogy mindenkor számíthatunk rájuk!
A Heimat Néptánc Egyesület fiatalos lelkesedéssel
ápolja a nemzetiségi kultúránkat, amelyhez minden
segítséget megad önkormányzatunk számukra.
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A Polgárőr és Tűzoltó Egyesületre elsősorban rendezvények biztosításában számíthatunk egész évben. Az egyesület léte és működése a lakosság biztonságérzetét erősíti egész évben.
A Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesülettel a boros rendezvényeket, és ehhez kapcsolódó
feladatokat szervezzük évek óta. Nélkülözhetetlen a
szerepük ez irányú törekvéseink megvalósításában.
Nagyon kevés kis település mondhatja el, hogy van
futballcsapata. Szerencsére nálunk működik a
sportegyesület, a vezetőknek és a lelkes támogatóknak köszönhetően, s nem utolsósorban a fiataloknak, akik, ha nem is mindannyian hercegkúti lakosok, de kötődnek hozzánk, és Hercegkút feliratú
mezben képviselik településünket.
Nemzetközi kapcsolataink közül továbbra is a németországi Obersulmmal való partnerség a legfontosabb. Igazi sikertörténet ez a településünk életében. Idén ismét 14 fiatal utazhatott az őshazába a
csereprogramnak köszönhetően, egy hétre, repülővel. A franciaoszági Beaomunt Le Roger-ban hidat
neveztek el Hercegkútról, mintegy szimbólumaként
a partnerségünknek.
Ebben az évben a lengyelországi Rymanówban
vendégszerepelt a vegyeskórusunk, a lengyel kórus
pedig a templomunk búcsúünnepét tette még színvonalasabbá.
A szlovákiai Kisgéressel folyamatosan dolgozunk új
projekten, reméljük siker koronázza törekvéseinket.
A romániai Szaniszló településsel is keressük a sikeres együttműködési lehetőséget.
Meg kell említenem a nyári diákmunkát is, hiszen
az éven nyolc diákot tudtunk íly módon foglalkoztatni. A program sikeres volt, a fiatalok a település
érdekében, mindannyiunk megelégedésére végezték
a rájuk bízott feladatokat.
Tavaly óta több említésre méltó esemény, rendezvény zajlott a községben, amelyekről folyamatosan
tájékoztatást kapott a lakosság.
Építkeztünk 2017 évben is, fejlesztettünk, növelve
ezáltal önkormányzatunk vagyonát, valamint az itt
élők komfort érzetét.
Folytatjuk a Kőporosi pincesor megmentését, két
pályázatból, közel 80 millió Ft értékben, melynek
eredményeként 19 pince újul meg, a közterületekkel
együtt.
E célra 37 millió Ft-ot vis maior pályázatból, 41,5
millió Ft-ot pedig a Kormány támogatásából nyertünk el.

Azt gondolom, aki folyamatosan figyelemmel kíséri
az ott folyó munkát láthatja, hogy nem mindennapi
értékmentés zajlik a Kőporoson.
Igyekeznek kiváló munkát végezni a kivitelezők a
sokszor szélsőséges időjárási körülmények között is.
Jó okom van feltételezni, hogy a bányászati eljárásokban tapasztalt kivitelező, a vállalt határidőre be
tudja fejezni a munkát, mindenki megelégedésére.
Már említettem a konyhánk teljes felújítását. Közel
26 millió Ft-ot tudtunk költeni az épület teljes belső
felújítására és új, modern konyhai eszközök vásárlására.
Vásároltunk az idén egy házat az önkormányzat számára. Terveink szerint oda helyezzük át gépparkunkat, szerszámainkat, eszközeinket.
Közösségi infrastruktúra fejlesztés néven zajlik az
építkezés a falu elején. Épül a közösségi szőlő feldolgozó, amely megfelelő lehetőséget fog nyújtani a
szőlészek, borászok számára.
Folyamatosan együttműködünk a beruházóval és a
kivitelezővel is. Minden támogatást és segítséget
megadunk számukra, hogy gördülékenyen haladjon a
beruházás. A szálláshelyeink egy részét folyamatosan
bérbe tudjuk adni az alvállalkozóik számára, ezáltal
bevételre szert tenni.
Azt látni kell, hogy ekkora beruházás még nem volt a
településen.
Azt gondolom megérte a sok befektetett energia, és
lobbi azért, hogy ez az infrastruktúra Hercegkúton
valósuljon meg.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is vásároltunk
és vásárolunk földeket, területeket önkormányzatunk számára, gyarapítva ezáltal a település vagyonát, valamint mozgáslehetőségét, életterét. Az idén
is van módunk szociális tűzifa kiosztására. Kicsivel
nagyobb mennyiség áll rendelkezésre a tavalyinál,
76 m3-t tudunk majd eljuttatni a rászoruló személyek részére.
A lakosság a felhívást megkapta, több féle módon
is. Remélem valamennyi igénylő benyújtotta kérelmét a polgármesteri hivatalban.
Megtartottuk az idén is a szokásos rendezvényeinket, úgy, mint a korábbi években:
-elhurcoltak napja,
-doni megemlékezés,
-Svábbál,
-nőnap,
-anyák napja,
-gyereknap,
-Szent Orbán zarándoklat,
- hősök vasárnapja,
-emléktorna,
-boros rendezvény, a Zemplén Fesztivál rendezvénybe illesztve,
-idősek napja,
Volt négy olyan, külön is említésre méltó rendezvény, amely remélhetőleg növelte Hercegkút hírnevét és respektjét.
Ezek közül az első a 2017. február 23.-i, a Kormány által meghirdetett Gulág Emlékév záró rendezvénye volt, mely a Művelődési Házban, valamint az Emlékhelynél került megtartásra.
Balog Zoltán miniszter úr is megtisztelte a rendezvényt, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy
Hercegkút méltó helyszínt biztosított ezen országos rendezvénysorozat záró eseményének a megtartására.

Meg kell említenem az augusztus 2.-án megtartott
„Magyarok kenyere búza átadó ünnepség”-et is, amelyet az Agrárkamarával rendeztünk közösen.
Az augusztus 25.-i Világörökségi Nap és szakmai
konferencia is jelentős esemény volt, hiszen a 15 éves
Világörökségi Címről emlékeztünk meg. Egy magas
színvonalú rendezvényt szerveztünk közösen a B-AZ megyei Kormányhivatallal és a Tokaj-hegyaljai Fejlesztési Tanács munkaszervezetével.
A szakmai előadások is nagyon jól sikerültek, esténként a Zemplén Televízió folyamatosan közvetített
belőle részeket.
A templom külső felújítása és a templom búcsú ünnepének megszervezése is jól szimbolizálja a kiváló
együttműködést az egyházközség és az önkormányzat
között. Az ünnepünkön jelen lévő Soltész Miklós
államtitkár úr és Ficzek László helynök úr is értékelte
és méltatta az együttgondolkodás és együttműködés,
eredményekben is megnyilvánuló jelenlétét a településen.
2017. évben két alkalommal is élő, egyenes adásban
közvetítettek Hercegkútról az M1-n.
A Magyar Turisztikai Ügynökség által készíttetett
reklámfilm forgatása, majd a több televíziós csatornán, valamint a világ nagy repülőterein való folyamatos bemutatása is növelte ismertségünket.
Volt lehetőségem több alkalommal bemutatni településünket, meghívott vendégelőadóként különböző
helyszíneken.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk jó kapcsolatot
ápolni és fenntartani a szomszéd településekkel, a
Sárospataki Járási Hivatallal, Kormányhivatallal, a
különböző országos hatáskörű szervezetekkel, minisztériumokkal.
Jövőre is lesz teendőnk bőven, ez már egészen biztos.
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Fel fogjuk újítani az 1975-ben épült és nagyon
rossz műszaki állapotban lévő orvosi rendelőt. Új
orvosi eszközöket, berendezést vásárolunk majd,
köszönhetően a megyei fejlesztési lehetőségeknek.
E célra szükséges forrás már a rendelkezésünkre
áll.
Helyreállítjuk a tavasszal megsérült árkainkat és
kövezett útjainkat. Átépítjük a Kossuth utcai járdát, valamint a Művelődési Ház emeletét. Az ezeket is tartalmazó pályázatok már pozitív elbírálásban részesültek.
Szeretnénk tovább szépíteni a települést, folyamatosan várjuk Önöktől az ötleteket és a segítséget is.
Az elmúlt napokban örömmel értesültünk róla,
hogy két pályázati forrásból, eddig soha nem látott
mennyiségű pénzt fogunk tudni költeni közösségeinkre.
Képzésekre, tanfolyamokra, rendezvényekre, a civil
szervezetekre, közösségépítésre és erősítésre közel
68 millió forint fog a rendelkezésünkre állni a következő két évben.
2018-ban számunkra talán legfontosabb ezek közül, hogy az iskolánk fennállásának 90 éves évfordulójáról méltó módon megemlékezzünk.
Ezeken kívül is megragadunk majd minden pályá- A jövőben önkormányzatunk képviselő-testülete nezati lehetőséget, mert tennivaló van bőven.
vében ígérhetem, hogy igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, egyúttal kérjük mindenki támogatását és
segítségét, biztatását, és konstruktív észrevételeit is.
Végezetül köszönöm az egész éves támogatását és
türelmét elsősorban családomnak, hiszen, sajnos ismét tőlük vettem az értékes együtt töltött időt!
Köszönöm képviselő társaim támogatását, és folyamatos rendelkezésre állását!
Köszönöm a munkáját közvetlen munkatársaimnak:
a köztisztviselőknek, a közalkalmazottaknak, a közfoglalkoztatottaknak!
A civil szervezetek vezetőinek, tagjaiknak!
Minden hercegkútinak, aki bármit is tett településünk
javáért!
Barátainknak, támogatóinknak, akik szerencsére egyre
többen vannak, és erősítik bennünk azt a tudatot,
hogy nem vagyunk egyedül!
Kérek mindenkit, hogy közösen készüljünk az ünnepekre és minél többen vegyünk részt a december 23.án megtartásra kerülő közös kántáláson!
Kívánok ez úton is mindenkinek áldott, békés ünnepeket és egészségben, valamint sikerekben gazdag új
esztendőt!
Rák József
polgármester

R
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Kedves magyarországi német honfitársaink!
Népcsoportunkat 2014 óta szószóló képviseli az
Országgyűlésben. Figyelemre méltó előrelépéseket
tettünk ez idő alatt, és ez jelentős mértékben az ő
munkájának is köszönhető. Ritter Imre határozottan
kiállt a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek munkája állami támogatásának érdemi megemelésért. Lobbitevékenysége és közel 50 felszólalása révén a plenáris üléseken folyamatosan felhívta a
pártok és a törvényhozás figyelmét nemzetiségünk
ügyeire.

Miért válasszuk hát a bonyolult kerülőutat, ha
egyenesen is célba juthatunk?!
A német nemzetiségi választói névjegyzék kézen áll:
Iratkozzatok fel rá, hogy 2018-ban a Német Listára
szavazhassatok!
Megérdemeljük, hogy saját jogunkon és egyenrangúan képviseltessük magunkat a Parlamentben!
Képviselőnk azért fog dolgozni, hogy


Egyértelműen világossá vált számunkra azonban az
is, hogy hol vannak a szószólói mandátum határai:
Egy szószóló nem terjeszthet elő törvényjavaslato- 
kat, a kormányzat ellenőrzésében korlátozottak a
lehetőségei, mint ahogy az üléseken is csak néhány
témakörben szólalhat fel. Sok mindenre csak a Házbizottság, illetve a nemzetiségi bizottság jóváhagyá- 
sával van lehetősége.

gyermekeinket jó színvonalú és általunk működtetetett óvodákban és iskolákban neveljék többnyelvű és több kultúrában otthonosan mozgó,
öntudatos magyarországi németekké;
egyesületeink, művészeti csoportjaink kulturális
örökségünk ápolásában végzett munkáját elismerjék, ne ütközzenek állandóan bürokratikus
akadályokba;
a német önkormányzatok visszakapják véleményezési, egyetértési jogaikat;

 zavartalanul ápolhassuk kapcsolatainkat a német
Most újra választásokra készülünk és esélyünk van
nyelvterülettel.
arra, hogy immár országgyűlési képviselőt juttassunk
az Parlamentbe. Egy képviselőt, aki törvények megItt az idő! Népcsoportunk jövőjéért:
alkotását vagy módosítását kezdeményezheti. Aki
Német Lista – vállaljuk!
számon kérheti a Kormányt és minden nekünk fonForrás: LdU
tos kérdésben felemelheti a szavát – függetlenként,
pártok felett állva, népcsoportunk iránt elkötelezetten!
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Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztáshoz
2018 tavaszán ismét országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A magyarországi német
közösség elemei érdeke, hogy országgyűlési képviselőt juttasson a Parlamentbe.
A választás sikeres lebonyolítása érdekében szükséges, hogy a választások résztvevői az alkalmazandó
jogszabályok tekintetében felkészültek legyenek. Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló azzal, hogy a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
hivatali apparátusa, a parlamenti szószóló és munkatársai a továbbiakban is közvetlenül és készséggel
állnak a választók és az aktivisták rendelkezésére.
1. Az országgyűlési választási rendszer
Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok
általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és
titkos szavazással választják.
Az országgyűlési képviselők választása során 106
képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, az országos listáról pedig 93 mandátum kerül betöltésre.
A választópolgár alapesetben egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi német névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a választókerületében egy egyéni jelöltre, és egy pártlista helyett az
országos német listára szavazhat.
A német listát a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata állítja.
2. A választójog
2. 1. Az Alaptörvény politikai alapjogként határozza
meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési
képviselők választásán választó (aktív választójog) és
választható legyen (passzív választójog).
Az országgyűlési képviselők választásán tehát minden, a központi névjegyzékben szereplő nagykorú
magyar állampolgár választó. (Nincs választójoga
annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Szavazati joggal rendelkezik, de
nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt
intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva
a közügyektől.)

A német listára az szavazhat, aki feliratkozott a német névjegyzékre, azaz kérte, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy a német nemzetiséghez tartozik és egyben kérte, hogy az országgyűlési képviselők választásán is a német listára szavazhasson.
2.2. A német névjegyzék a választójog gyakorlásának
alapdokumentuma: aki e névjegyzékben szerepel, az
szavazhat, aki nem szerepel, az nem szavazhat a német listára. E szabály alól nincsen kivétel.
3. A német nemzetiségi regisztráció

A választópolgárnak tehát kérnie kell, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre nemzetiségének megnevezése, továbbá az is, hogy az országgyűlési választáson a német listára akar szavazni.
A kérelem alapján a központi névjegyzékbe így regisztrált választópolgár a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata által állított országos listára, és egyéni választókerületében egy képviselőjelöltre (párt- vagy független jelöltre) szavazhat.
Ha a már nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott polgár valamely más nemzetiség tagjaként is kéri
a regisztrálását, vagy ha ugyanazon nemzetiség tagjaként ismételt bejegyzését kéri – mert pl. nem emlékszik rá, hogy 2014-ben már regisztrált - a kérelmét el
fogják utasítani.
A regisztráció folyamata
Regisztrálni személyesen vagy levélben a lakóhelye
szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában, illetve online lehet a http://
www.valasztas.hu/ oldalon, a „nemzetiségi névjegyzékbe vétel” címszó alatt.
(https://kerelem.valasztas.hu/vareg/
MagyarCimKerelemInditasa.xhtml)
A regisztrációhoz szükséges nyomtatványt akár kézzel, akár géppel is ki lehet tölteni, a kérelemnyomtatványt a melléklet tartalmazza, de letölthető a
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/21 22_kerelem.pdf oldalról is.
Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
További információk
http://www.zentrum.hu/hu/valasztas-2018/
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Szomszédolás a Papaj túloldalán…

November 28.-án délelőtt verőfényes napsütésben
indult el 23 fő nyugdíjas a Volán buszával Komlóskára, hogy eleget tegyünk Köteles László polgármester úr meghívásának. Az invitálás elsődleges oka az
volt, hogy a községben működő Világ Királynője
Engesztelő Mozgalom Egyesület jelentős összegű
támogatást nyert olyan célból, hogy minél több ember ismerje meg a mozgalom jelentőségét, céljait és
ennek érdekében főként baráti csoportokat lássanak
vendégül egy- egy kerekasztal beszélgetésre. Vendéglátónk a Sólyomvár Panziónál szállt fel buszunkra, ahol köszöntötte csoportunkat, és örömét fejezte
ki, hogy eljöttünk, és reméli, hogy a korábbi években megszokott rendszeres találkozások a két közösség nyugdíjasai között felélednek.

A park közepén meglepődve tapasztaltuk, hogy a
korábban már meglévő nyitott csűr (szín) körbe lett
falazva és tervezik annak téliesítését is. Ez az objektum ma már közel kétszáz fős rendezvények
(falunap, lakodalmak, konferenciák, stb.) megtartására is kiválóan alkalmas színpaddal és öltözővel
együtt. Az igényesen és tetszetős kivitelben elkészült
építmény a helyi mesteremberek (ácsok, asztalosok,
kőművesek,) jó hozzáállását és szakértelmét dicsérik, amihez mi is csak gratulálni tudtunk. Látogatásunk következő állomása az Erdei Óvoda és Iskola
megtekintése volt. A korábbi óvodaépület egy részét
egy árvíz által okozott káreset miatt elbontották, és
helyette egy új, kétszintes a mai kor igényeinek mindenben megfelelő objektumot építettek ugyancsak
helyi és Komlóskához kötődő mesteremberek bevonásával.

A földszinten van az Óvoda, ahol a gyerekek éppen
az idősek napjára készültek műsorral, és azt gyakorolták. Ugyancsak itt van a földszinten az egész települést saját előállítású termékekből készült ételekkel
ellátó jól felszerelt konyha is. Az emeleten került
kialakításra az erdei szálláshely, mely 34 férőhelyes,
ahol 2 db kétágyas szoba, 1 db 14 férőhelyes és 1 db
l6 férőhelyes szoba van emeletes fa ágyakkal, melyeket a csoportok összetételének megfelelően mozgatElsőként a Ruszin-parkba mentünk, de mielőtt ide ni tudják. A tisztálkodáshoz 4 vizesblokk (5 zuhany
betértünk volna, megálltunk a szépen körülkerített és 9 WC) áll rendelkezésre. A Zempléni Fenntarthaés impozáns új építményekkel rendelkező Erdőszö- tósági Központként működő intézményben hét féle
vetkezet központi telephelyénél. Itt megtudtuk, tanmodult kínálnak az ide érkező gyerekek számára,
hogy a Szövetkezetnek 200 tagja van, 260 hektáron mint pl. a Kecskétől a sajtig, A gyümölcsfától a lektevékenykedik, és ellátja többek között a lakosságot várig és a szörpig, Az én kiskertem. A régi tudást
és a település intézményeit tűzifával. Vezetője újra hasznosítani c. témában gyógynövények és széifj.Haluska István, aki az elmúlt évben elnyerte az leskörű felhasználásuk, és kenyérsütés kemencében
Év Fiatal Gazdája kitüntető címet, és aki családjával szerepel.
pályázati támogatással 2012-ben szörp- és naturlé
gyártó üzem megvalósításába kezdett, és 2015 őszén
kezdték meg a helyi gazdáknál termelt és vadon termő gyümölcsökből készült rostos, tartósítószer és
adalékanyagoktól mentes termékek gyártását. Emellett szőlő- és karácsonyfa termelést is végeznek, valamint juhok tenyésztésével is foglalkoznak. A Ruszin-park bejáratánál a kerítésen azon 200 vállalkozás egy részének táblái vannak kifüggesztve, akiknek
telephelye itt van a faluban, de erről a későbbiekben
majd részletesebben is lesz szó.
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Beszélt röviden a település múltjáról, melynek első
írásos említése 1396-ban volt. A falut az 1940-es
évek végén felszámolásra ítélték, nagy részét 1948ban kitelepítették. 1990-ben visszanyerte önrendelkezési jogát és mára európai színvonalú faluvá fejlődött. Komlóska nevét 2003-ban ismerte meg az
ország, amikor beperelték a Magyar Postát, mert
meg akarta szüntetni a faluban lévő kis postájukat.
Tiltakozó akciójukhoz 911 másik település csatlakozott, s eléérték, hogy jó néhány helyen megmaradhatott. Ezt követően szomszédainkat kizárták
minden pályázatból, nem kaptak egy fillér állami
segítséget vagy hitelt sem, a polgármester szerint ez
volt a bosszú, amiért kimertek állni magukért. De
nem adták fel és előre menekültek. Megszüntették
a helyi adókat, és egyfajta adóparadicsomot hoztak
létre. 200 vállalkozás jelentkezett be ide, akik több
mint 3000 embert foglalkoztatnak, és nagyjából
ennyi az általuk üzemeltetett gépjárműpark. Itt lett
a székhelye az ország egyik kamionos cégének, de
így lett tengeri hajóflottájuk és öko-ipari parkjuk is.
A cégek által befizetett súlyadóból a törvények szerint 40 százaléknyit visszakapnak az államtól, ez
adja gazdálkodásuk egyik stabil lábát.
Bemutatják az erdőt, mint természetes életteret, annak lakóit, vagy a csemetétől a farönkig témát, de van
lehetőség állat simogatásra, valamint megtapasztalni a
megújuló energia hasznosítását pl. a tündérkonyhában. A fűtés itt is és minden intézményben fa elgázosító kazánokkal van megoldva. A felsorolás nem
teljeskörű, de hogy van érdeklődés és igény mindezekre, azt bizonyítja, hogy a tájékoztatás szerint az
idei nyáron több mint ezer gyerek fordult meg itt főleg városokból és a síkvidékről, és töltött el szép napokat.

Amikor meg kellett volna szüntetni a kevés gyerek
miatti iskolát, megalapították az Általános Művelődési Központot és becsatolták ide az összes gyermekintézményt. Amikor 2013-ban a kormány úgy
döntött, hogy a falvak nem tarthatnak fenn iskolát,
mivel az állami feladat, Komlóskán rábízták a helyi
intézményt a ruszin nemzetiségi önkormányzatra,
melynek törvényben biztosított joga a nemzetiségi
oktatás. Igaz, hogy a fenntartáshoz szükséges támogatást az Önkormányzat adja, de papíron minden rendben van, működhetnek. Jelenleg 8 gyerek
jár ide és három tanító foglalkozik velük, és sorra
Mindezeket bizonyítják a vendégkönyvi bejegyzések nyerik a megyei és országos díjakat.
is: „Tátott szájjal néztük, hogy milyen gyönyörű szobát kaptunk.” Vagy „Már a buszból láttuk, Komlóska
gyönyörű hely.” A látottak alapján mindezekkel mi is
csak egyet tudtunk érteni és gratulálni azoknak, akik
megálmodták és meg is valósították mindezeket. Ezután utunk a Községházára vezetett, ahol az előcsarnokban nem győztük kapkodni fejünket a falakon
tapétaként kiakasztott kitüntető és elismerő díjakat és
okleveleket látva. Mindezekről Polgármester úr figyelemre méltó tájékoztatást adott, beleépítve és kiemelve a komlóskai gondolkodás és cselekvés egységét
egészen az elért eredményekig.
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A helyi tisztelendő hittant tanít, az iskola igazgatója
másodállásban birs szörpöt készít, a falubeliek pedig
a helyi ökológiai gazdaságban dolgoznak, és létrejött
3 szociális szövetkezet is. Így a közétkeztetést az innen kikerülő egészséges élelmiszerekkel oldják meg.
A faluban öt éve nincs munkanélküliség, sőt az Önkormányzat és a fejlesztéseket végző vállalkozások
már a szomszédos településekről érkezőket is foglalkoztatnak. Odafigyelnek a környezetre, az idén 5500
db magyar nemesítésű rózsát ültettek a közterületekre, és ezeket a helyi lakosok gondozzák.
A Virágos Magyarországért mozgalomban 2013-ban
miniszterelnöki különdíjat kaptak. Mindezek meghallgatása után felmentünk az emeletre, ahol vendéglátónk folytatta ismertetőjét, és elmondta, hogy szerinte
lelki megújulás nélkül nincs erkölcsi megtisztulás
sem. A nemzeti lelki megújulásért 2009-ben Nemzeti
Zarándoklatot, 2012-ben Engesztelő zarándoklatot
szerveztek, és egy világméretű összefogást, a Világ
Királynője Engesztelő Mozgalmat szervezték újjá.
A magyarországi falumegújítás bajnokai lettek 2013ban, és 2014-ben a falumegújítás európai díjazottai
lettek. Mindezekhez kapcsolódó tárgyi emlékek és
bizonyítékok, valamint a Normafánál megépíteni
szándékozó kápolnához felajánlott kövek és téglák,
akárcsak a Kárpát-medence 1500 településéről származó 1-1 marék föld is itt került elhelyezésre. Polgármester úr elismerően szólt a két település több mint
tíz éves együttműködéséről, hiszen 2007. január 1jétől közös körjegyzőségünk látja el mindkét helyen
nagy megelégedésre a feladatokat és szolgálja az itt
élő embereket, és úgy gondolja, hogy Jegyző asszony
és munkatársai nélkül nem tudtak volna ilyen eredményeket elérni. Jólesett mindezeket hallani, és ennek
megpecsételésére vendéglátóink „közpálinkával” kínáltak bennünket.

Innen aztán gyalog mentünk el szomszédaink másik kedves büszkeségébe, a gyönyörű görög katolikus templomukba, melynek egyedi, aranyozott
stukkó díszítését ismét megcsodálhattuk, de a láthattuk a hírneves betlehemesek ruházatát a hordozható kis „templommal” együtt. A hely szellemének megfelelően imádkoztunk és énekeltünk mi
is ott, ahol nemcsak egyházi szertartást tartanak, de
ez a helyszíne a Zempléni Fesztiválnak és sok más
nívós és hírneves szereplő fellépésével rendezett
kulturális eseménynek.(pl. Zempléni gondolatok
sorozat előadásai.) A templomból legyalogoltunk a
jó meleg iskolába, ahol meglepődve tapasztaltuk,
hogy falunkbeli tanító néni is dolgozik itt Joósz
Csilla személyében, de azt is megállapíthattuk,
hogy a kis létszámú iskolában minden van
(tornaterem, számítógép, stb.), ami a mai követelményeknek elő van írva, és jó volt bepillantani a
ruszin órára, ahol mind a nyolc tanuló nagy odafigyeléssel vett részt az oktatásban.
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Az ebéd elfogyasztása után klubvezetőnk,
Nádasiné Vera megköszönte a szívélyes vendéglátást és a sok szép élményt, majd ajándékot adott át
és viszontlátogatásra hívta meg hozzánk kedves
szomszédainkat. Ezután még átmentünk a patak
túloldalán lévő állatfarmra, ahol az iázó szamár
mellett igazi különlegességet, egy kicsi, egy hónapos korában kapott, de mostanra igencsak megnőtt
szarvasborjút simogathattunk meg.
Még egyszer megköszöntük Polgármester úrnak,
hogy egész napját velünk töltötte, és bemutatta
települését, amire méltán lehet büszke Komlóska
szorgalmas népe és vezetője.
Rák József nyugdíjas

Utunk ezután az impozáns, nagyméretű és szép kivitelezésű szörp-üzembe vezetett, ahol a gépek és
üvegek még ugyan be vannak csomagolva, de bármikor beindulhat a gyártás. Itt mondta el még vendéglátónk, hogy elindítottak egy településfejlesztési
programot, melynek része új összekötő út megépítése a 37-es főútra, valamint egy Öko Ipari Park létrehozása, de erről részleteket nem árult el. A falujárás
a Sólyomvár Panzióban ért véget, ahol még egy öszszefoglalót hallgathatunk meg, majd következett a
finom ebéd, melyhez a pálinkán és boron kívül megkóstolhattuk a Haluska-cég finomabbnál finomabb
szörpjeit is.
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Karácsonyi ajándék készítés
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
nyugdíjas klubjának éves programjai között talán az
egyik legszebb, amikor karácsonyi ajándék készítésére
jövünk össze. Így volt ez december 11-én is, amikor
17 fő lelkes nagymama lázas igyekezettel készítette el
– ebben az évben – az iskolás gyermekek részére az
ezüst színű angyalkákat, és töltötte meg apró édességgel.
A gyermekek számára Karácsony a kis Jézus születésén túl az ajándékvárás ünnepe is. A gyerekek ünnepi
műsorral, karácsonyi énekkel készülnek a szeretett
ünnepére és izgalommal várják mit fog hozni a Jézuska, mi lesz a karácsonyfa alatt.
A nyugdíjas klub a készített ajándékot a iskola által
2017. december 20-án megrendezésre kerülő ünnepségen fogja elhelyezni sok szeretettel a karácsonyfájuk alá.
Kívánunk nekik és az iskola minden dolgozójának
szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket, a szünidő
tartalmas eltöltését, jó egészséget, hogy az új évben új
lendülettel folytathassák tanulmányaikat, munkájukat.

Tokaj Város Vegykórusának
Adventi koncertje
Hercegkúton

Az Örvendezés vasárnapja vigíliáján, 2017. december 16-én szombaton este Tokaj Város Vegyeskara
adott adventi koncertet a hercegkúti templomban.
Tokaj Város Vegyeskara közel három évtizedes
múltra tekinthet vissza, tevékenysége folyamatos,
taglétszáma 40 fő körül van. Többnyire helyi értelmiségiek énekelnek benne, de már a környező településekről is szívesen jönnek. Repertoárjában a
zeneirodalom minden korszakát felölelő hazai és
egyetemes kórusművek szerepelnek. Előad modern műveket és népdal feldolgozásokat, klasszikus
és egyházi kórusműveket, ápolja néphagyományainkat. Az előadott művek választékát színesíti Várhelyi Katalin magas szintű zongorajátéka. Közreműködnek kulturális rendezvényeken, nemzeti és
egyházi ünnepeken.
Kiterjedt kóruskapcsolatokkal rendelkezik itthon
és külföldön. Számos hazai és nemzetközi kórustaNádasi Bálintné lálkozóra kap meghívást. Magas szintű szakmai
egyesület elnöke minősítése, melyet 2014-ben másodszor is elnyert
Egerben: a „FESZTIVÁLKÓRUS”, idén pedig
Gálakórus minősítést kaptak. Tokaj Város Önkormányzata is támogatja és megbecsüli a kórus törekvéseit, teljesítményét. 2009-ben a Magyar Kultúra
Napján PRO URBE– díjjal ismerték el 20 éves
munkáját. Ugyanezt a díjat kapta meg a kórusvezető karnagy, Pásztor Istvánné is 2002-ben.
Idén adventi művekből álló repertoárjukkal Hercegkút érdeklődő közönségét is megörvendeztették. A koncerten elhangzottak többek között Kodály Zoltán – Adventi ének, Bárdos Lajos – Karácsonyi kismise, Farkas Ferenc – Áldott éj, Giulio
Caccini - Ave Maria, Sally DeFord – Emmanuel
című műve. A közel egy órás koncert után Rák József polgármester a településről tartott ismertetőt a
vendégeknek, majd megtekintették a Málenkij robot emlékművet. A Művelődési Házban a
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület tagjai fogadták a kórust egy szerény vendéglátással. A kellemes
hangulatú beszélgetést követően a Sváb tájházban
is körülnéztek, majd megköszönték meg a barátságos fogadtatást abban a reményben, hogy lesz még
lehetőség vendégszereplésre Hercegkúton.
Horváth László kórustag
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Advent első vasárnapjára felállításra került a Sváb tájház előtt a „Mindenki karácsonyfája”

A „Falumikulás” idén is otthonukban kereste fel a jó kisgyermekeket

A Farkas Ferenc Művészeti iskolai hercegkúti növendékeinek hangversenye
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2018. február 2 (péntek) Farsangi Sváb Bál - új zenekarral és vendégtánccsoporttal
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2017/2018. évi bajnokság, őszi idény

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok
minden hercegkúti lakosnak és sportbarátnak!

Kiss Attila
Hercegkúti Tornaclub elnöke
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