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Gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján
Heinek Ottó: „Képviselővel a parlamentben a fiataljaink oktatásáért, a kulturális örökségünk ápolásáért
és az európai értékekért szállnánk síkra”
Kitüntetések átadásával egybekötött, elegáns gálaműsort adott január 13-án a pécsi Kodály Központban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A hazai német közösség 22. alkalommal
ünnepli az első német nemzetiségi önkormányzatok
megalakulásának évfordulóját. Színvonalas szólisták
és díjnyertes kultúrcsoportok töltötték be a színpadot és arattak nagy elismerést, főként népzenei, néptánc- és népdalprodukcióikkal – pontosan úgy,
ahogy az elmúlt esztendőkben mindig.
– A 2018-as év azért különleges számunkra, mert
választások következnek, és mi képviselői mandátummal szeretnénk az Országgyűlésbe kerülni. A
mai gála, annak programja és a kitüntetendők személye pedig jól példázza, hogy ezt mi miért is szeretnénk – fogalmazott köszöntőbeszédében Heinek
Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. – Azért, hogy hatékonyabban
beleszólhassunk a fiataljaink oktatás-nevelésébe.

Azért, hogy az egyesületeink több támogatást kaphassanak, és azáltal majd még többet tehessenek kulturális örökségünk ápolásáért. A fiatal generációk
támogatása, egy modern oktatási rendszer kialakítása,
az európai értékek felkarolása, és a Magyarország és
a szomszédos országok, illetve Németország közti jó
kapcsolat fenntartása – ez az, amiért dolgozunk, és
amiért a parlamentben is síkra szállnánk. (folyt. 10.old)

A Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden érdeklődőt a
farsangi fánksütésre 2018. február 6-án (kedden).
!

Helyszín: Művelődési Ház
2018.02.06. 14.00 órától
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Megemlékezés a Málenkij robotra elhurcolás 73. évfordulóján
Köszönöm mindenkinek, aki a mai, -ma már hagyományosnak mondható- megemlékezésre elfogadta a meghívásunkat, különösen a Freundschaft Vegyeskórusnak a
közreműködését, hogy együtt, közösen emlékezzünk. A
“málenkij robotra”, vagy ahogyan itt a faluban emlegették, az orosz fogságra, a tragédiára, amely szorosan hozzátartozik Hercegkút 268 éves történelméhez. Nincs a
településen olyan család, amely ne szenvedte volna meg
az embertelen, hamis, és szerencsére ma már idegen és
érthetetlen rendszer torzsszüleményét, mely az elmúlt
évszázad legnagyobb, civil lakosságot is közvetlenül érintő és sújtó tragédiája volt. .Azon a téli napon, 1945. január 2-án elvitték Hercegkút lakosságának egy hatodát, a
falu erejét: fiatal lányokat, asszonyokat, családapákat,
fiúkat.

Hercegkút település lakói 2018. január 2-án a fogadott
ünnepi szentmise keretében, majd azt követően a
Málenkij robot emlékmű előtt tartottak megemlékezést
az elhurcolás 73. évfordulóján.
Rák József ünnepi beszédében így szólt az egybegyűltekhez:
„Tisztelt Emlékező Közösség!
Hercegkút Község Önkormányzata nevében tisztelettel
köszöntöm Önöket a „málenkij robot”-ra elhurcolás 73.
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Külön tisztelettel köszöntöm a jelenlévő Koczák Andrásnét és a mai rendezvényünkre eljönni nem tudó Naár
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46 nő és 90 férfi, akiket elhurcoltak, a fiatalságuk legszebb éveit töltötték a kilátástalanságban, embertelen
körülmények közöt, ahol mégis emberek tudtak maradni
Tanúbizonyságot tettek a túlélők az egymásra utalt emberek bajtársiasságáról, az egy faluból valók összekapaszkodásáról, a betegek, elesettek, a rászorulók ápolásáról,
ami nélkül a szerencsés hazatérők száma jóval kevesebb
lett volna. A hercegkúti ember kitartása, élni akarása ellenére is 16-an már soha nem térhettek vissza szeretett
szülőfalujukba. A szerencsésebbeket 2, 3 vagy 5 év után
hazavezérelte mély vallásosságuk, Istenbe vetett hitük. A
fizikai és lelki sebek mellett az is nehéz volt számukra,
hogy nem beszélhettek mostoha sorsukról, a kényszermunka alatt átélt borzalmakról. A megkeseredve, egészségileg tönkretéve, kifacsart lélekkel hazatérők a kommunista magyar kormányoktól semmiféle segítséget sem
kaptak és évtizedeken keresztül hallgatásra voltak kényszerítve. A megélt szenvedéseikről hallgatni kellett, sőt
megpróbálták elhitetni velük, hogy szégyellniük is kell
mindazt, ami velük történt. Emlékezni csak csendben, a
templom falai között lehetett.
Nagy nyilvánosság előtt azonban soha, családi körben is
csak ritkán és keveset beszéltek a fogság körülményeiről,
a sok szenvedésről, a kilátástalan, reménytelen helyzetükről. Akik pedig elmentek, azok elvitték magukkal a személyes tragédiájukat. Tény, hogy felnőtt úgy két generáció Hercegkúton, hogy tabunak számítottak az „orosz
fogság”-ként emlegetett kényszermunkára hurcolás körülményei és az ott átélt embertelenségek.
Tisztelt Emlékezők! Soha nem szerettünk volna, és nem
szeretnénk most sem sebeket feltépni, de azt gondoljuk,
hogy a borzalmakat átéltek iránti kötelességünk az emlékezés. S kötelességünk a jövő generációja felé is annak
tudatosítása, hogy elődeinknek egy embertelen világban,
származásuk miatt, mit kellett átélniük,. Ezért volt számunkra olyan fontos, hogy kialakítsunk egy emlékhelyet,
ahol emlékezhetünk és emlékeztethetünk, amely megjelenésében is jól szimbolizálja egyrészt a település múlt előtti tiszteletét, másrészt a jövőbe vetett hitét és élni akarását. Gránitot és bronzot az a közösség használ, amelyik
élni akar, és a jövőre gondol! Azt gondolom, hogy a 24.
órában sikerült a könyveket és a filmeket elkészítenünk.
A GULAG Emlékbizottság pedig azáltal, hogy tavaly
február 23.-án Hercegkúton tartotta az országos Gulag
Emlékév záró eseményét, elismerte mindazt, amit tettünk azért, hogy soha ne merüljön feledésbe a településünkön ez a szörnyű tragédia.
Azt gondolom, hogy Ő és munkatársai személyesen is
megtapasztalhatták, hogy van egy származása miatt meghurcolt közösség, amely erős hitével képes volt talpára
állni, szívében megbocsátani és arccal büszkén a jövő
felé fordulni!A túlélőknek jó egészséget kívánok!
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel!”
A megemlékezés koszorúzással és egyházi áldással zárult.

Megemlékezés
a doni katasztrófa
75. évfordulójáról

4

Versmondó verseny a Magyar Kultúra napja tiszteletére
Iskolánk január 24-én rendezte meg versmondó
versenyét a Művelődési Házban.
A verseny aktualitását január 22-e adta, hiszen ezen
a napon volt a magyar himnusz születésnapja, egyben Magyar Kultúra Napja is. A fellelhető kézirat
szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén.
Ilyenkor nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális
rendezvények, sokféle módon próbálnak átadni,
megmutatni valamit kulturális, művészeti értékeinkből.
Hercegkúton a versmondó verseny megrendezésével emlékezünk meg e jeles napról.
Idén nagyon sok gyerek jelentkezett a versenyre,
aminek nagyon örülünk, hiszen összesen 10 iskolából: Sárospatakról a II. Rákóczi Ferenc Általános
iskolából, a Református Gimnázium Általános Iskolájából, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolából, Bodrogolasziból, Vámosújfaluból, Komlóskáról, Erdőhorvátiból, Tolcsváról, Makkoshotykáról, és Hercegkútról érkeztek a gyerekek, összesen 69 tanuló.

A közös megnyitó után két kategóriában versenyeztek a gyerekek: I kategóriában (tehát 1-2 osztályban)
34-en , a II- kategóriában (3-4 osztályban) 35-en. Nagyon jól felkészült gyerekek érkeztek, színvonalasan,
élvezhetően adták elő a szebbnél-szebb magyar verseket.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga a sok ügyes gyerek közül kiválasztani a helyezetteket, amelyek a következőek voltak:
I. kategóriában 1. Hanuder Dániel- a Református Általános Iskolából, 2. Haluska Boglárka Komlóskáról,
3. Asztalos Zoé a Református Általános Iskolából, és
Sajószegi Tamás Hercegkútról. A különdíjakat Garai
Boglárka Vámosújfaluról és Tóth Brigitta a Szent ErA zsűri tagjait alkották: Rák József Polgármester zsébet Katolikus Általános Iskolából kapta.
Úr, Karacs Mónika igazgató helyettes és Bálint Bé- II. Kategóriában helyezést értek el: 1. Uri Dorina Rela igazgató Úr a Farkasa Ferenc Művészeti Iskolá- formátus Általános Iskolából, 2. Pávási Boglárka
ból, Stumpfné Oláh Etelka az Eszterházy Károly Tolcsváról, 3. Zajakovszki Petra Vámosújfaluról és
Főiskola Comenius Campusának könyvtárosa, Kö- Köteles Eszter Komlóskáról. Különdíjat kapott Szavér Sándorné a sárospataki Művelődési Ház bó Anna Sára Hercegkútról és Galkó Dominik a
könyvtárosa, Joósz Antal a hercegkúti Művelődési Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolából.
Ház vezetője.
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak az eredményes szereplésért!
tanítók
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Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Nyugdíjas klub hírei
A szeptember 1-2. napokon megszervezésre kerülő
eseményre a Hercegkútról elszármazottakat is szeretnék meghívni. Ezzel kapcsolatosan a már meglévő adatok frissítéséhez azok egyeztetéséhez, emlékek és adatok gyűjtéséhez is kéri a nyugdíjasok segítségét.
A kialakult kötetlen beszélgetésen Rák József nyugdíjas társunk javasolta a tanösvény és a kilátó felújítását, érdeklődött a Monográfia megjelenéséről, elmondta a tervezett kirándulásainkat, javasolta a körEgyesületünk január 2-án a Málenkij robotra elhur- nyékbeli településekkel a kapcsolatok újra élesztését,
colás évfordulóján és a január 12-én a doni kataszt- ápolását. Felajánlotta a segítséget a tájház és környérófa áldozatairól történő megemlékezés fellépésein kének takarításához. Megemlítette a temető délkeleti
túl, január 14-én tartotta idei első kórus próbáját. részének rendbetételét.
Az énekórát megtisztelte jelenlétével Polgármester
úr, aki megköszönte Egyesületünk 2017. évi munká- Polgármester úr válaszában elmondta, hogy a 2018.
ját, segítségét az önkormányzati rendezvények lebo- évi elnyert pályázatokban a fent említett feladatok –
nyolításában.
tanösvény és kilátó felújítás, környező településekkel
való kapcsolattartás szerepelnek, arra a megfelelő
Röviden ismertette az önkormányzat 2017 évben fedezet rendelkezésre fog állni, a Monográfia megjemegvalósított feladatait, az elért eredményeket és lenését a napokban várják. Egyet ért a temetővel
vázolta a 2018. évi elképzeléseket, feladatokat, az kapcsolatos felvetéssel, már történt ezzel kapcsolaelnyert pályázatokat, amihez számít Egyesületünk tos intézkedés is.
közreműködésére, aktív részvételére.
Felvetődött a templom melletti parkoló állapota is,
Elsőként említette a február 2-án megrendezésre amivel Polgármester úr egyetértet, a megoldásán
kerülő Sváb bált, és kérte a kórustagokat, hogy kul- már dolgozik.
turális programmal és a hagyományos süteménysü- Köszönettel vettük a falu vezetőjének tájékoztatóját,
téssel az előző évekhez hasonlóan segítsék a prog- aki sietve indult a nap következő feladatának végreram megvalósítást.
hajtásához.
Az Egyesület keretein belül működő nyugdíjas klub
január 15-én tartotta első összejövetelét, amire meghívta Polgármester urat, aki ebben a körben is megköszönte a 2017. évi munkánkat, és kérte a további
együttműködést a 2018. évre is. Ismertette a 2017.
évi eredményeket, a 2018. évi feladatokat, és részletes tájékoztatást adott az elnyert pályázatokról, azok
megvalósításával kapcsolatos feladatokról.
Elmondta, hogy a hagyományos ünnepeken és rendezvényeken túl kiemelt program lesz az iskolánk
fennállásának 90. évfordulója.
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Ezek után az alábbiak szerint összeállítottuk a
2018. évi munkatervünket.
Február 6-ára tervezzük a hagyományos farsangi
fánksütést a művelődési házban, ahová mindenkit
szeretettel várunk.
Március: az Egyesület 2017. évi beszámolójának ismertetése, megtárgyalása, valamint az önkormányzat
felújított konyhájának megtekintése
Április: a Pogánykút és környékének rendbetétele
Május: környékbeli túra szervezése, kapcsolatápolás
a környező településekkel
Június: szalonnasütés és I. félévi népnapok ünneplése
Július: autóbuszos kirándulásszervezés
Augusztus: tájház és környékének rendbetétele
Szeptember: az iskola fennállásának 90. évfordulója
ünnepség lebonyolításával kapcsolatos feladatok
Október: a II. félévi népnapok ünneplése
November: régi felvételek megtekintése, könyvtárlátogatás
December: karácsonyi ajándékkészítés és átadás az
óvodás gyerekek részére, készülés a közös karácsonyi
ünnepre.
Ezek az összejövetelek a mindennapi megszokott
tevékenységünkből kimozdítanak. Jó együtt lenni,
beszélgetni. Reméljük az összeállított munkatervet
meg fogjuk tudni valósítani, ami persze nem kőbevésett, ha valamelyikünknek van egy jobb ötlete,
gondolata, hamar együtt tud lenni a csapat és már
meg is valósítjuk azt.
A Egyesület munkájába bárki bekapcsolódhat, mindenkit szeretettel várunk.
Nádasi Bálintné egyesületi elnök

2017. 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
8.00 - 9.30
10.00 - 11.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456

8

Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közgyűlése
Május 28-án közösen a civil szervezetekkel és az
önkormányzattal megtartottuk a hagyományos
gyermeknapot. A légpuska lövészetet felügyeltük és
irányítottuk, de természetesen az előkészületekben
és pakolásban is segítettünk.
Június 14-án megkaptuk az értesítést az év eleji pályázatról, melyből értesültünk, hogy tűzoltó technikai eszközöket, kézi felszereléseket- 2 db tűzoltó
védőcsizmát ,1 szelep- kútkötelet, 1 db benzinmotoros láncfűrész, ásólapátot, tömlőhídat nyertünk,
továbbá 90 eFt működési támogatást és 250 eFt
A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület évérté- támogatást eszközbeszerzésre, a pályázati támogakelő közgyűlését 2018. január 13-án szombaton tar- tás összesen 699.630 Ft.
totta a Művelődési Házban. Az egyesület tagsága
közel teljes létszámban jelen volt, a meghívott vendé- Ezekkel a technikai eszközökkel, védőfelszerelégek között köszöntötte Matisz Antal elnök a Dr. sekkel és az előző évek pályázatain elnyert felszereTéglás István rendőr alezredes urat, a sárospataki lésekkel megfelelő ellátottsági szintre került egyesürendőrkapitányság vezetőjét és feleségét, Ignéczi letünk.
Zsolt tűzoltó alezredes urat a sátoraljaújhelyi tűzoltóság parancsnokát, Rák Józsefet, Hercegkút polgármesterét, dr. Stumpf Enikő jegyzőt. Köszöntötte az
Egyesület támogatóit és az egyesület tagságát. Beszámolójában elmondta, hogy a szervezet az eddigiekhez hasonlóan végezte az önként vállalt feladatait:
járőrszolgálatot látott el a községünkben és annak
közvetlen környékén, végeztek tűzoltó és tűzmegelőzési feladatokat és ezen kívül ahol csak tudta segítette
az önkormányzat munkáját a rendezvények lebonyolításában, vagy akár a település szebbé tételében. Az
elnök hangsúlyozta: „Az elmúlt évben hasonlóan az
előző évekhez a célunk az volt, hogy a biztonságos
működésünkhöz és a gyarapodásunkhoz a feltételeket
igyekezzünk megteremteni úgy, hogy az adódó pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. Így az év
elején az első kiírásra kerülő pályázatra is azonnal reagáltunk. 2017. évben is kiírásra került egy pályázat az
önkéntes tűzoltó egyesületek számára melyben tűzoltó technikai eszközökre és védőfelszerelésre lehetett
pályázni. A pályázat megismerése után természetesen
elkészítettük és időre beadtuk a pályázatot, melyben
úgy védőeszközökre, mint tűzoltó technikai eszközökre pályáztunk
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Tagság létszáma az év folyamán nem változott 41
fő, mindannyian biztosítottak. Továbbra is tagja a
Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a Megyei Polgárőr és a Megyei Tűzoltó szövetségnek.
Beszámolójában köszönetét fejezte ki a támogatóknak az egész évi támogatást, legyen az bármilyen formájú!
Köszönetet mondott az egyesület tagságának, családtagjainak az egész évi munkáért, amit továbbra is ellenszolgáltatás nélkül a köz javára végeznek.
A meghívott vendégek – rendőkapitány, tűzoltóparancsnok, polgármester – is értékelték az Egyesület
tevékenységét.
A hivatalos közgyűlés bezárását követően vacsorával folytatódott az összejövetel, majd a több éves
hagyománynak megfelelően késő éjszakába nyúló
beszélgetéssel, baráti együttléttel zárult az évértékelés.
Augusztus 12-én a Hercegkúti Napok rendezvényen
járőrtársaimmal a forgalom irányítását, a parkolási
rendet és a rendezvény biztonságos lebonyolítását
felügyeltük és irányítottuk. Az év végén megtörtént a
pályázaton elnyert védőeszközök és egyéni védőfelszerelések átvétele
Miskolcon a hivatásos tűzoltóságon, ahol ünnepélyes
keretek között adta át dandártábornok úr az eszközöket az önkéntes egyesületek képviselőinek.
Hercegkútat Majoros Zolán tűzoltóparancsnok és
Joósz Antal képviselte.”
A következő évi munkával kapcsolatban az elnök
elmondta, hogy 2018. évtől heti beosztásban teljesítenek a polgárőrök szolgálatot, éves beosztás szerint.
Az egyesület anyagi helyzetét ismertetve elmondta,
hogy az egyesület gazdálkodása a pályázatoknak köszönhetően rendezett, tartozásaink nincsenek. A tagsági díjakat a szövetségek felé az Egyesület rendezte.
A hatékony működéséhez a feltételek biztosítottak.
Jó kapcsolatot ápol az egyesület vezetése a hivatásos
tűzoltósággal és a rendőrséggel, a helyi önkormányzattal az együttműködés korrekt, kiszámítható és
mindig pontos elszámolással történik.

(drse)
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Folytatás a címlapról….
Az országos gála fővédnöke és ünnepi szónoka a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete volt. Német- és Magyarország múltja, jelene és jövője összefonódott, és ebben a magyarországi németek kulcsszerepet töltenek be – kezdte beszédét
VolkmarWenzel, aki hangsúlyozta: örömteli, de egyúttal természetes dolog az, hogy Németország hazánk
legfontosabb gazdasági partnere, hogy a két ország
közt számtalan települések közti, tudományos és kulturális kapcsolat létezik, és hogy Magyarországon
ilyen sokan beszélnek németül. Örvendetes továbbá,
hogy Magyarország becsben tartja az itt élő németséget, ugyanis – mint hangsúlyozta – a kisebbségeket
különleges védelemben kell részesíteni, az általunk
közvetített sokszínűség ugyanis érték. – A Magyarországon élő német kisebbség különösen jó példa arra,
hogy a hagyományhűség, a jelen és a jövőbe vetett hit
jól összeegyeztethető. Az Európára vonatkozó jövőt
abban látjuk, hogy a határokat – amelyekért évszázadokon át harcoltunk – legyőzzük, és hogy a magyarok,
a németek és más nemzetek közt hidakat építsünk.
És ehhez a magyarországi németek nagyban hozzá
tudnak járulni.A nagykövet arra is kitért, hogy bár az
új német kormány még nem alakult meg, a német
külpolitikát illető – így többek között a német kisebbségek támogatására vonatkozó – alapelvek a jövőben
is változatlanok maradnak.
Az ünnepi beszédeket a díjak átadása követte, majd a
gálaműsor közreműködői voltak: a PalotabozsokMohács-Somberek Ifjúsági Fúvószenekar; a Véméndi
Duó; a Harmonikatrió; Mausz Ferenc trombitaművész; a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont gyermektánccsoportja;a NeunBranauerMusikanten zenekar;

A Rátkai Duó (Endrészné Götz Julianna és
Molnárné Májer Erzsébet); Szugfill Eliza (Bóly),
Mravinác Anna (Pilisvörösvár), Radnai Tamás
(Pilisszentiván) és Emmert Bettina (Baja), akik
nyelvjárási történeteket adtak elő; a szekszárdi Magyarországi Német Színház társulata; a szederkényi
Intermelody kórus és a biatorbágyi Füzes Táncegyüttes. A gála szünetében a babarci Bawazer
Dorfmusikanten zenekar, az esti bálon pedig a
DiamantKapelle játszott.
Hercegkútat Stumpf Andrásné és férje, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Stumpf Imréné és férje képviselte a rendezvényen.
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HOFFMANN MÁRIA ÉS HUTKA ISTVÁN
HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK 50. ÉVFORDULÓJA

EGYÜTT 50 ÉVE….
1968. január 20-án , 50 évvel ezelőtt örök hűséget fogadtunk egymásnak. Erről az eseményről emlékeztünk
meg immáron gyermekeink, unokáink és rokonaink társaságában, 2018. január 20-án délelőtt hálaadó
szentmise keretében a Hercegkúti Római Katolikus templomban, majd ezt követően egy ünnepi ebédre
vártuk a szűk rokonságot a helyi művelődési házba.
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NAÁR MAGDOLNA ÉS RÁK JÓZSEF
HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK 50. ÉVFORDULÓJA

A Hercegkúti Hírek olvasói nevében mindkét jubiláló
házaspárnak szívből gratulálunk és
további sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!

.14

2018. január 23-án az önkormányzati képviselők, borászok a nyári borturisztikai
rendezvények helyszínének és időpontjának egyeztetéséről tartottak megbeszélést
Rák József polgármester kezdeményezésére.

Az idei pincefesztivál tervezett időpontja 2018. augusztus 19. (vasárnap)
Az idei első baba-mama klub összejövetelt 2018. január 22-én tartották a
kismamák a védőnő vezetésével a Művelődési Házban
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Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával a
a Hercegkútért Közalapítványt és a Freundschaft Vegyeskórus Egyesületet,
melyek közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a törvényszék elrendelte!
Hercegkútért Közalapítvány
A Hercegkútért Közalapítványt a B-A-Z Megyei Bíróság 8. Pk.1560/1999/2. számon vette nyilvántartásba
1999-ben. Adószám: 18431393-1-05 Számlaszám: 11994105-05402098
Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök, tagjai: Rák Józsefné , dr..Stumpf Enikő kuratórium titkára
Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.374/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 18-án.
Az Egyesület elnöke: Nádasi Bálintné Hercegkút Petőfi u. 138.
Bankszámla száma: 11994105-06361262-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 18441495-1-05
Az alábbi civil szervezetek egyéb adományt köszönettel elfogadnak, de SZJA 1 % gyűjtésére nem jogosultak!

Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány
A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány 1998. december 28-án alapíttatott. A kuratóriumi tagjai : Joószné Naár
Erika , Nagyné Vinkler Klára, Göttliné Hutka Ágnes
Bankszámla száma: ERSTE Bank Rt Sárospatak 11994105-06102193-100000001
Adószáma: 18430385-1-05
Heimat Néptánc Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.375/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 15-én.
Az Egyesület elnöke: Stumpf András, Hercegkút Petőfi u. 216/B.
Bankszámla száma: 11994105-06379984-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 18441471-1-05
Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.60.310/2006/4. számon vette nyilvántartásba 2006. december 11- én.
Az Egyesület elnöke: Matisz Antal Hercegkút Kossuth u 6.
Bankszámla száma: 11600006-0000000-22861085 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19331076-1-05

Hercegkúti Tornaklub
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.62.515/1998/11. számon vette nyilvántartásba 1998-ban. A Hercegkúti Tornaklub egyesületi formában működő civil szervezet..Az Egyesület elnöke: Kiss Attila Hercegkút Petőfi 20.
Bankszámla száma: 11994105-06292854-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19915768-1-05
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság 11.Pk.60.048/2011/4. számon vette nyilvántartásba 2011. márciusában.
Az Egyesület elnöke: Espák Bálint
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10400315-50526586-56651000 Adószám: 18209510-1-05
A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám 3958 Hercegkút, Petőfi u 187.
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-38888649 Adószám: 19337216-1-05
Hercegkúti Hírek
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