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A hideg szív 

„Dante Alighieri úgy írja le a poklot, hogy a köze-
pén derékig jégbe van fagyva a sátán, aki az elfojtott 
szeretet dermesztő légkörében él. Tegyük fel tehát a 
kérdéseket: Hogyan hűlhet ki bennünk a szeretet? Mik a 
jelei annak, hogy kialudni készül bennünk a lángja? 

Ami elfojtja a szeretetet, az elsősorban a pénz iránti 
mohó vágy, „minden baj gyökere” (1Tim 6,10). Ezt kö-
veti az Isten elutasítása, amivel együtt jár a tőle jövő vi-
gasz elhárítása is, amikor inkább a reménytelenséget 
választjuk, semmint Igéjének és szentségeinek vigaszta-
lását. Mindez erőszakká válik azokkal szemben, akikre 
úgy tekintünk, mint fenyegetésre a magunk 
„bizonyosságai” szempontjából: a meg nem született 
gyerekekkel, az idős, beteg emberekkel, az átutazó ven-
déggel, az idegennel szemben, de azzal a felebarátunkkal 
szemben is, aki nem felel meg az elvárásainknak. 

A teremtett világ is csendben tanúskodik a szeretet 
eme kihűléséről: a földet megmérgezte az ember a gon-
datlanul, odafigyelés nélkül elhajigált szeméttel; a tenge-
reknek, amelyek sajnos szintén szennyezettek, a kény-
szerű migráció számos hajótöröttjének maradványait is 
el kell fedniük; az egeket, amelyek Isten terve szerint az 
ő dicsőségét éneklik, olyan gépek „szántják”, amelyekből 
halált hozó eszközök hullnak alá. 

Közösségeinkben is egyre inkább kihűl a szeretet. 
Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításomban 
igyekeztem leírni e szeretet hiányának legnyilvánvalóbb 
jeleit. Ezek: az önző lustaság, a terméketlen pesszimiz-
mus, az elszigetelődés és a folytonos testvérháborúk 
kísértése, a világias gondolkodás, ami arra vezet, hogy 
csak a látszattal foglalkozzunk, és így lehűtsük a küldeté-
sünk hevét. 

Mit tegyünk? Ha meglátjuk magunkban és magunk 
körül a most leírt jeleket, akkor ezekre az Egyház, édes-
anyánk és tanítónk, az igazság olykor keserű gyógyszeré-
vel együtt felkínálja számunkra a mostani nagyböjti idő-
szakban az imádság, az alamizsnálkodás és a böjt édes 
segítségét. 

Ha több időt szánunk az imádságra, lehetőséget 
adunk a szívünknek, hogy felfedezze azokat a titkos ha-
zugságokat, amelyekkel önmagunkat csapjuk be, hogy 
végre Istennél keressünk vigaszt. Ő a mi Atyánk, aki az 
életet akarja számunkra. 

A böjt elveszi az erőt az erőszakból, lefegyverez 
minket, jelentős alkalmat szolgáltat rá, hogy lélekben 
növekedjünk.  

Egyrészt lehetőségünk nyílik rá, hogy megértsük: mit 
tapasztalnak azok, akiknek a legszükségesebb dolgok is 
hiányoznak és ismerik a napi éhezés gyötrelmeit, másrészt 
kifejezésre juttatja lelkünk állapotát, amely Isten jóságára 
éhezik, és Isten életére szomjazik. A böjt felráz, figyelme-
sebbé tesz minket Isten és a felebarátaink iránt, felkelti 
akaratunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki egye-
dül képes betölteni éhségünket.” 

Nem az én gondolataimat volt szerencsém az eddigi-
ekben megosztani a kedves Olvasókkal, hanem Szent-
atyánknak, Ferenc pápának az ezévi nagyböjti időszakra 
szóló körleveléből idéztem. Nem véletlenül. A böjti idő 
évenként visszatérő időszaka mindig üzenetet hordoz. És 
ahogy változik a világ körülöttünk, s mi magunk is válto-
zunk a világgal együtt, minden évben újra kell értékelnünk 
az Egyháznak eme megszentelt gyakorlatát, és igyekez-
nünk kell újból és újból tartalommal megtölteni azt. Fe-
renc pápa pont emiatt szerette volna ezeket a gondolato-
kat valamennyi hívő, Isten akaratát kereső és az életre 
váltani szándékozó ember szívébe, gondolataiba vésni.  

Lassan a Nagyböjt felénél járunk. Mondhatjuk, még 
van idő. Lassan – ki tudja, hisz nem tudjuk sem a napot, 
sem az órát – életünk felénél járunk, vagy már azon is túl. 
Mondhatjuk-e, van még idő? Ha csak a Nagyböjt folya-
mán legalább egy kicsit sikerülne valamit valóra váltani 
pápánk szavaiból, vagy legalább gondolkodásunkat tud-
nánk efelé hajlítani, már nem lesz hiábavaló lélekben szá-
munkra ez a néhány hét. Hiszen a cél végül is nem keve-
sebb: ne legyen hiábavaló az a pár év, évtized sem, mely 
itt ezen a földön megadatik számunkra. 

 
Áldott Nagyböjtöt és lelkiekben eredményes 

húsvéti felkészülést kívánok valamennyi kedves Ol-
vasó számára. 

 
Mészáros Feri atya 
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 Hercegkút Község Önkormányzat 
 2018. évi képviselő-testületi üléseiről 

2018. február 5-i együttes  képviselő-testületi ülés 
 

Együttes testületi ülés 2018. február 5.  
A  Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal  fenn-
tartó öt önkormányzat - Bodrogolaszi, Hercegkút, 
Komlóska, Olaszliszka és Sárazsadány Község Önkor-
mányzatok képviselő-testülete - Komlóskán 2018. feb-
ruár 5-én az idei  együttes ülésén jogszabályi kötelezett-
ségként előírt napirendi pontokat tárgyaltak: 
Az 1. napirendi pont keretében  a „Beszámoló a Bod-
rogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi mun-
kájáról” összeállított jegyzői előterjesztést tárgyalták az 
önkormányzatok. 

Beszámoló a Bodrogolaszi Közös 
 Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3) be-
kezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszá-
mol  a képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról.  
Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve a Bod-
rogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi mun-
kájáról az alábbiakban számolok be.  
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati  Hivatal az 
együttműködésben részt vevő öt önkormányzat – Bod-
rogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka, Sárazsa-
dány – 2014.  december elején struktúra változtatással 
kapcsolatban meghozott döntése alapján 2015. január 1-
től működik a jelenlegi szervezeti keretek között. 
A jelenleg hatályos önkormányzati törvény hivatalokra 
vonatkozó előírásai keretszabályozást tartalmaznak, biz-
tosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testületek a helyi sajá-
tosságok figyelembevételével alakíthassák ki a hivatali 
szervezetet. A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hi-
vatal  az  Alapító Okiratában, az öt  önkormányzat kö-
zött létrejött Megállapodásban,  a Szervezeti és Működé-
si Szabályzatában, továbbá a jogszabályi előírásokban 
foglaltak alapján  látta el feladatait az elmúlt évben.  
A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása. 

A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal létreho-
zásáról szóló Megállapodás 3.3.szerint: 
3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 

Szakmai létszám: jegyző 1 fő, aljegyző 1 fő 
jegyzői referens 1 fő 
köztisztviselők  12 fő, ebből: 
Bodrogolaszi székhely  2 fő 8 órában 
Hercegkúti Kirendeltség 3fő 8 órában 
Komlóskai  Kirendeltség 2 fő 8 órában 
Olaszliszkai Kirendeltség 5 fő 8 órában 
Sárazsadányi Kirendeltség 1 fő 8 órában 
Létszám mindösszesen: 16  fő 

A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évben a fenti engedélyezett létszámban megfelelő köz-
tisztviselői állományt foglalkoztatott.A személyi állo-
mányban év közben ismét történtek változások: 
- 2017. november 20. napján Takács Tünde, a Sárazsadá-
nyi Kirendeltség köztisztviselője benyújtott lemondását. 
Jogviszonya a 2 hónap lemondási idő ledolgozását köve-
tően  2018. január 20. nappal szűnt meg. 
- Deák Katalin, a Komlóskai Kirendeltség határozott 
időre kinevezett köztisztviselője 2017. december 18. nap-
tól szülési szabadását töltötte, jogviszonya 2018. január 
31. nappal megszűnt.   
A megüresedett álláshelyekre a pályázatok kiírása még 
december hónapban megtörtént,  majd január hónapban 
újabb pályázati felhívás került megjelentetésre a www. 
kozigallas.gov személyügyi oldalon. A polgármesterekkel 
történt egyeztetést követően a  sárazsadányi  üres állás-
hely Takács Melinda – korábban adminisztrációs munka-
körben foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkavállaló -   
6 órás részmunkaidős köztisztviselői kinevezésével lett 
betöltve az igazgatási feladatok ellátására, a gazdálkodási 
feladatokat Bodrogolaszi székhely település gazdálkodási 
főelőadója végzi. A Komlóskai Kirendeltségen 2018. 
február 1-től Haluska Szabina kinevezésére kerül sor a 
megüresedett álláshelyre. 
A hivatal ügyfélfogadási rendje az elmúlt évben a szék-
helytelepülésen és kirendeltségeken a Megállapodásban 
rögzített rendben alakult. A gyakorlat azonban a kis tele-
püléseken továbbra is az, hogy munkaidőben – ügyfélfo-
gadási időn kívül is – minden esetben fogadjuk a hoz-
zánk forduló polgárokat.  A Sárazsadányi Kirendeltségen 
a részmunkaidős foglalkoztatás miatt változik az ügyfél-
fogadás rendje.  
 

A Hivatal önkormányzati döntések  
előkészítésével és  munkája 

A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi településen 
ellátja  a képviselő-testületek, bizottságok és nemzetiségi 
önkormányzatok döntéseinek előkészítésével, végrehajtá-
suk szervezésével kapcsolatos feladatokat. 
A Megállapodás 3.2.5. pontja szerint „A képviselő-
testületi, nemzetiségi és bizottsági üléseken történő rész-
vétel szabályai: 
A képviselő-testületi (bizottsági, német, roma és ruszin 
nemzetiségi) üléseken történő jegyzői, aljegyzői, jegyzői 
referensi részvétel szabályait, a helyettesítés rendjét a 
jegyző határozza meg.  
A jegyző és az aljegyző,jegyzői referensi távolléte vagy 
akadályoztatása esetén a testületek ülésein való részvétel 
a munkaköri leírásukban rögzített helyettesítési rend 
szerint történik 

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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 Jegyzőként valamennyi önkormányzat képviselő-
testületi, a német és ruszinnemzetiségi önkormányzatok 
képviselő-testületi ülésein részt vettem. Az aljegyző 
Olaszliszka képviselő-testületi ülésein,roma nemzetiségi 
ülésein és bizottsági ülésein vett részt, a jegyzői referens 
Bodrogolaszi és Sárazsadány képviselő-testületi ülésein 
és bizottsági ülésein vett részt. A képviselő-testületi ülé-
sek jegyzőkönyvei határidőben történő felterjesztési kö-
telezettségének a jogszabályi előírásnak megfelelően a 
hivatal igyekszik eleget tenni, azonban ehhez minden 
esetben szükség van a polgármesterek, nemzetiségi elnö-
kök együttműködésére is.  
A képviselő-testületi ülések jellemző adatai: 

 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodá-
sok alapján a  nemzetiségi önkormányzatok működésé-
vel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatokat is.  
 
A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülései-

nek jellemző adatai: 

 
Államigazgatási hatósági feladatok ellátása 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a Hivatal látja el a 
polgármester, illetve a jegyzői feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehaj-
tásával kapcsolatos feladatokat is.  
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a  jegyző, 
míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-
testület, illetve a polgármester hatáskörébe taroznak.  
 

  Bod-
rogolas

zi 

Her-
cegkút 

Kom-
lóska 

Olasz-
liszka 

Sárazsa-
dány 

Testületi 
ülések 
száma 

17 17 17 19 14 

Határo-
zatok 
száma 

61 58 100 73 47 

Megal-
kotott 

rendele-
tek szá-

ma 

10 10 8 10 9 

  Hercegkút 
Német 

Nemzetiségi 
Önkor-
mányzat 

Komlóska 
Ruszin 

Nemzetisé-
gi Önkor-
mányzat 

Olaszlisz-
kai Roma 
Nemzeti-
ségi Ön-

kormányz
at 

Testületi 
ülések 
száma 

7 8 10 

Határo-
zatok 
száma 

29 23 28 

Bodrogolaszi és Olaszliszka Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete önkormányzati hatósági hatáskörét a Szo-
ciális Bizottságára ruházta át. 
Hercegkút, Komlóska és Sárazsadány Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete az önkormányzati hatósági 
hatáskörét a polgármesterre ruházta át.  
Önkormányzati hatósági ügyek: települési támogatás 
(lakhatási, rendkívüli, temetési, rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás) 
A nagyobb számban előforduló  hatósági ügyek: 

 szociális igazgatás területén települési támogatás 

 adóügyi ügyintézés (iparűzési adó, magánszemélyek 
kommunális adója, gépjárműadó) 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultság, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása 

 hagyatéki ügyintézés 

 kereskedelmit tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés 

 anyakönyvi ügyintézés (halálesetek anyakönyvezése, 
utólagos anyakönyvi bejegyzések teljesítése, anyakönyvi 
kivonatok kiállítása, EAK, ASZA rendszer kezelése)  

 népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés 
(lakcímváltozás, lakcím igazolások kiadás) 

A közigazgatási szerv az ügy érdemében határozattal 
dönt, még közbenső intézkedéseit végzés formájában 
hozza meg. Az államigazgatási ügyek intézésének, iktatá-
sának helye részletesen a Bodrogolaszi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
került  rögzítésre, ennek megfelelően kerültek az ügyek 
iktatásra is. Valamennyi településen szoftver használatával 
elektronikusan történik az iktatás. Az ügyiratforgalom a 
különböző ágazatok között e beszámolóhoz csatolt ható-
sági statisztika szerint oszlik meg az egyes településeken 
és összesítve. A csatolt táblázatok jól mutatják, hogy a 
határozatok döntő többsége szociális, gyermekvédelmi 
területen, illetve adóügyekben születik. 
 

Egyéb, az igazgatási feladatokhoz szorosan nem 
kötődő feladatok ellátása 

- Termőföld adásvétel és hasznonbérlet-földforgalmi tör-
vényben rögzített feladatok ellátása 
- Katasztrófavédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások 
teljesítése  - a településeken főállású közbiztonsági refe-
rens foglalkoztatására nincs lehetőség, így a B-A-Z Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére az adatszol-
gáltatási kötelezettségeket a hivatal teljesíti 
- Takarnet program kezelése, elsősorban hagyatéki ügyek, 
adó- és értékbizonyítványok kiállításához, szociális ügyek-
ben vagyoni helyzet vizsgálatához 
- BURSA rendszer kezelése, kapcsolattartás a Támogatás-
kezelővel 
- KSH felé statisztikai jelentések készítése 
- Egyéb titkársági, adminisztrációs feladatok ellátása  
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Költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása 
A költségvetési gazdálkodási feladatokat a településeken 
helyben – Komlóska esetében  2015. április 1. naptól 
Hercegkúton, Sárazsadány esetében 2018. január 22-
tőlBodrogolasziban - államháztartási szakon mérlegké-
pes könyvelői végzettséggel rendelkező pénzügyes köz-
tisztviselők látják el az alábbi intézményekre vonatko-
zóan is.   
Bodrogolaszi székhelyen:  
- Bodrogolaszi Község Önkormányzat 
- Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 
- Bodrogolaszi Óvoda  
- Bodrogolaszi Konyha (2017. január 1-től) 
 
Hercegkút Kirendeltségen: 
- Hercegkút Község Önkormányzat 
- Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
- Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda 
- Hercegkúti Konyha (2017. január 1-től) 
 
- Komlóska Község Önkormányzat 
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
-Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola  
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda és Konyha  
 
Olaszliszkai Kirendeltség 
- Olaszliszka Község Önkormányzat 
- Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda 
- Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
- Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény (2017. január 1
-től) 
Sárazsadányi Kirendeltség 

 Sárazsadány Község Önkormányzat  
 
A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából ere-
dően 2012. január 1. napja óta valamennyi államháztar-
tási szervezet önálló törzskönyvel bejegyzett szervezet, 
ebből eredően önálló bankszámlával, önálló házipénz-
tárral rendelkezik.  A Magyar Államkincstár felé a fent 
felsorolt 17 szervezet külön-külön készít költségvetést, 
beszámolót, havonta pénzforgalmi jelentést, mérlegje-
lentést. A NAV felé szervezetenként áfa bevallást kell 

benyújtani.  
A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs fel-
adatok munkaügyi, adminisztrációs feladatainak 
ellátásamind az öt  településen közfoglalkoztatott admi-
nisztrátor(ok) bevonásával történik.  A munkaviszony 
létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézést 
a KIRA rendszerben köztisztviselő  ügyintéző végzi.  

A belső ellenőrzési feladatok a Sárospatak és Térsége 
Önkormányzati Társulás keretben a  Sárospataki Pol-
gármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr látja 
el.  A belső ellenőrzési terveket minden évben a képvi-
selő-testületek elé terjesztjük, beszámolunk a belső el-
lenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.  

ASP rendszerhez csatlakozásra felkészülés 

2017. augusztus hónaptól jogszabályi rendelkezéseknek 
és a Magyar Államkincstár utasításainak megfelelően a 
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztvi-
selői számára is megkezdődött az ASP rendszerre felké-
szülés e-learning és MÁK által szervezett jelenléti okta-
tások keretében. 

 

A csatlakozási folyamat keretében a szakrendszerek 
adattisztítását, adatmigrálás előkészítése is a köztisztvi-
selők aktív közreműködésével történt.  
 

Pályázatok kezelésében közreműködés 
A településfejlesztési elképzelések megvalósítása érde-
kében szükséges és indokolt a kiírásra kerülő pályázato-
kon való részvétel. Ehhez kapcsolódóan a Hivatal va-
lamennyi településen ellát projekt  generálási és nyomon 
követési feladatokat. Külön pályázati referenst a Közös 
Önkormányzati  Hivatal nem foglalkoztat, így elsősor-
ban a jegyző,  aljegyző, jegyzői referens, illetve pénz-
ügyesek munkakörébe tartozik  ezen tevékenységek el-
látása 

A pályázatok  összeállítása, lebonyolítása esetleges  kül-
ső szakértői közreműködés mellett is  jelentős mérték-
ben igényli a Hivatal  személyi erőforrásait. A 2017. év 
az előző évekhez képest ebből a szempontból különö-
sen intenzívnek mondható, ami az alábbi projekt össze-
foglalóból is látható:  

MÁK je-
lenléti 
képzés 

Vizsgával 
záruló 

e-learning 
képzés 

2017 
(alkalom) 

2018 
(alkalom) 

Keretrend-
szer 

x 1   

Gazdálko-
dási szak-
rendszer 

x 5 3 

Adó szak-
rendszer 

x 4 2 

Ingatlanva-
gyon szak-
rendszer 

x 1   

Ipar- és 
kereskedel-
mi igazga-
tás szak-
rendszer 

x 1   

Iratkezelési 
szakrend-
szer 

x 1   

Hagyatéki  
szakrend-
szer 

x 1   
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Bodrogolaszi, Hercegkút, Olaszliszka Önkormány-
zat konzorciumban (Sárospatak, Tokaj és Sátoraljaúj-
hely gesztorságával)  megvalósuló pályázatai 
EFOP – 3.9.2-16 azonosítószámú „Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben” , EFOP –1.5.3-16 azono-
sítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben”  
Bodrogolaszi, Hercegkút, Olaszliszka és Komlóska 
Önkormányzat konzorciumban (Hercegkút gesztorsá-
gával)  megvalósuló pályázata  
TOP-5.3.1-16  „A helyi identitás és kohézió erősítése”    
Bodrogolaszi  Község Önkormányzat  
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-
rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16)’’ 
„Interaktív falumúzeumhoz gasztronómiai épület és ki-
szolgáló épületének kivitelezése” Világörökség részét ké-
pező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fej-
lesztéséről szóló 1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 
által biztosított támogatásból 
VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létre-
hozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 
Bodrog Varázsa „ – Hálózatos Viziturizmus Fejlesztés a 
Bodrog partján TOP – 1.2.1-15-BO1-2016- 
56’ Hőseit és áldozatait soha nem felejtjük” - 1956-os 
emlékmű állítása Bodrogolaszi  Községben 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (BM) 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása (BM) hivatali épület felújítása 
TOP-3.2.1-16. „Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése”  
„Bodrogolaszi Arany János utcában keletkezett károsodá-
sok helyreállítása” vis maior pályázat 
EFOP-3.7.3-16-2017-00179 - Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bodrogolasziban  
Hercegkút  Község Önkormányzat  
Hercegkút Kőporosi pincesor helyreállítása”Világörökség 
részét képező tokaj -hegyal jai  borvidékhez 
tartozótelepülések fejlesztéséről szóló 1799/2016. (XII. 
20.) Korm. határozat által biztosított támogatásból 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (BM) 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -  Petőfi Sándor 
utca 205. és 217. hrsz-ú belterületi utak felújítása 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása (BM) belterületi utak felújítása (2017) 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejleszté-
seinek támogatása 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(TOP) 
Hercegkút Kőporosi pincesor területén történt pincebe-
szakadások kárainak helyreállítása vis maior (2016) 
Hercegkút belterületén 2017.05.07-én történt pincebesza-
kadások, út- és árok helyreállítási munkái” vis maior 
GUL-16-E-00072,  GUL-16-A-2016-00039, GUL-15-D-
2016-00030, GUL-15-B-2016-00027, GUL-15-A-2016- 

00057,GUL-16-B-2016-00018, GUL-16-B-2016-00019, 
GUL_16_D_2016_00020 elszámolásai 
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költ-
ségvetési támogatására  NEMZ-KUL-18 
Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, táborok     
megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatására  
NEMZ-TAB-18 
„I. világháborús emlékkereszt és környezete, valamint 3  
db  I. világháborús síremlék felújítása Hercegkúton 
CSSP-NEPTANC-MO-2017 Csóri Sándor Program 
pályázata 
Olaszliszka Község Önkormányzat  
Turisztikai szálláshely kialakítása beruházás a Világörök-
ség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez 
tartozótelepülések fejlesztéséről szóló 1799/2016. (XII. 
20.) Korm. határozat által biztosított támogatásból 
EFOP-1.6.2-16-2017-00064 „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása Olaszliszkán”  
EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása Olaszliszkán (ERFA)  
TOP-1.1.3-15 – Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői 
piac létrehozása Olaszliszkán” beruházás 
Konyhafejlesztési pályázat (BM) 
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 
beruházás (BM) 
Belterületi útfelújítás beruházás (BM) 
Bodrog Varázsa „ – Hálózatos Viziturizmus Fejlesztés a 
Bodrog partján TOP – 1.2.1-15-BO1-2016- 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesz-
téseinek támogatása (hivatal klíma) 
Komlóska Község Önkormányzat 
EFOP-3.7.3-16-2017- Az egész életen át tartó tanulás-
hoz hozzáférés biztosítása Komlóskán 
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési ön-
kormányzatok  fejlesztésének támogatás 
56’ Hőseit és áldozatait soha nem felejtjük” - 1956-os 
emlékmű állítása Komlóska 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesz-
téseinek támogatása 
„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező 
közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetke-
zetek támogatási program” felhívására benyújtott 
FOKUSZ-0222 jelű pályázat 
Sárazsadány Község Önkormányzat  
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesz-
téseinek támogatása 
Vis maior  pályázat, REKI pályázat, 2014. évi fejlesztési 
pályázatok elszámolásai 
Rendezvények szervezésében és lebonyolításában 
közreműködés, egyéb feladatok 
A köztisztviselők valamennyi településen aktívan közre-
működtek az önkormányzati rendezvények előkészítésé-
ben, szervezésében és lebonyolításában.Az előző évek-
hez hasonlóan az egyes önkormányzatok által meghatá-
rozott sajátos feladatokat is végeznek az egyes ügyinté-
zők (civil szervezetek tevékenységének koordinálása, 
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A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal kap-
csolattartása 

Napi munkakapcsolatban volt a Közös Hivatal az önkor-
mányzati intézmények vezetőivel, a Sárospataki Járási 
Hivatal munkatársaival, ügysegédeivel, a Magyar Állam-
kincstár ügyintézőivel, a számlavezető pénzintézettel, 
azegyes pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan a támo-
gatást nyújtó szervezetek (MVH, Szechenyi Programiro-
da) munkatársaival, az önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzése miatt folyamatos volt a kapcsolattartás a B-A
-Z Megyei Kormányhivatal  törvényességi referensével. 
A Közös Önkormányzati Hivatalban a B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal részéről közszolgálati ellenőrzés, illetve 
a B-A-Z Megyei Levéltár részéről iratkezeléssel kapcsola-
tos ellenőrzés történt.  
 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
A magyar közigazgatási rendszer átalakításának kereté-
ben megalakított Bodrogolaszi Közös Önkormányzati 
Hivatal működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és 
az elvégzett munkát illetően a lakosság és a kormányzati 
szervek által támasztott elvárásoknak is.   
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője-
ként  célom továbbra is az, hogy  a köztisztviselők mind 
az öt település lakosságának megelégedésére dolgozza-
nak, együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagok-
kal és Bodrogolasziban - Hercegkúton – Komlóskán – 
Olaszliszkán – Sárazsadányban  egyaránt hatékonyan 
működő, a hatósági ügyeket határidőben, udvariasan, 
szakmailag kifogástalanul  ellátó   hivatal működjön.    
Bízunk benne, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a 
2018. január 1. naptól bevezetett ASP rendszer elvárásai-
nak meg tud felelni és a jövőben is hozzá tud járulni az 
öt település további  dinamikus fejlődéséhez.  
Kérem, hogy a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolómat elfogadni 
szíveskedjenek. „ 
 
A 2. napirendi pont keretében a  Bodrogolaszi Közös 
Önkormányzati Hivatal   2017. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló beszámoló került előterjesztésre. A 
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolóját 
61.787 eFt bevételi és 61.787 eFt  kiadási összeggel fo-
gadták el a képviselő-testületek.  
 
A 3. napirendi pont keretében Bodrogolaszi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadá-
sa történt meg.   A 2018. évi  összes bevétel : 62.100 eFt 
A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és az 
azzal kapcsolatos járulékok, közterhek teszik ki.  A kép-
viselő-testületek egyhangú szavazattal fogadták el a 2018. 
évi költségvetést.  

Hercegkút Község Önkormányzat 
 február 6-i  képviselő-testületi ülése 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2018. február 6-án   megtartott  ülésén  a következő napi-
rendi pontokat tárgyalta:  
1./ Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2018. évi munkatervéről 
2./ Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kö-
telezettségeiről 

3./ Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről 

4./ Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat és Her-
cegkút Község Önkormányzat által megkötött megál-
lapodás felülvizsgálata 

5./ Egyebek 
 
Az 1. napirendi pont keretében a képviselő-testület az 
alábbiak szerint fogadta el 2018. évi munkatervét: 
 
A 2./ Napirendi pont keretében jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve a Hercegkút Község Önkormányzata 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele-
zettségeiről szóló határozatot fogadta el a  képviselő-
testület.  
A 3./ Napirendi pont keretében a részletes előterjesztés 
megvitatását követően a  2018. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést tárgyalta a   képviselő-testület:  
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 1/2018. (II.07.) önkormányzati rendelete 
Hercegkút Község Önkormányzatának 2018. évi költ-
ségvetéséről 
Hercegkút  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva  a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bi-
zottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szervekre terjed ki. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
költségvetését: 

242.241.530 Ft Költségvetési bevétellel 
242.241.530 Ft Költségvetési kiadással 

állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevéte-
lek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszíro-
zási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete 
alapján határozza meg a képviselő-testület. 
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(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, ki-
emelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja 
meg. 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében 
a képviselő-testület az előző év költségvetési maradvá-
nyának igénybevételét, rendeli el. 
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az 
adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió 
forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkezte-
tő ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szüksé-
ges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adós-
ságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszí-
rozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségveté-
si maradványának, vállalkozási maradványának igénybe-
vételével történik. 
 

3. A költségvetés részletezése 
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
költségvetését részletesen a következők szerint állapítja 
meg: 
(1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. 
melléklet részletezi. 
(2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fize-
tési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartal-
mazza.      
(3)Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető 
fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       
(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruhá-
zások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. 
melléklet szerint határozza meg. 
(5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítá-
sok kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részle-
tezi. 
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és 
projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvaló-
suló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és 
kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szerven-
kénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirány-
zatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező felada-
tok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban a 9.1-9.3.1., mellékletek szerint hatá-
rozza meg. 

 

  

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehaj-
tásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a 
Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős. 
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évköz-
ben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. 
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon 
túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának 
mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves ere-
deti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven 
millió forintot, az irányító szerv a  költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost jelöl ki. 
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékle-
tében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról 
adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – 
nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi 
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-
ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgál-
tatást teljesíteni. 
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképessé-
get veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gon-
doskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcso-
latos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 
 

5. Az előirányzatok módosítása 
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsopor-
tosításról a Képviselő-testület dönt. 
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirány-
zatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenn-
tartja magának. 
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirány-
zatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat 
végre. 
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és 
(5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivéte-
lével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségve-
tési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-
ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év 
közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézke-
dés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módo-
sítását. 
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szel-
lemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő 
igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a sze-
mélyi juttatások terhére növelhető. 
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6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségve-
tési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez 
jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a pol-
gármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt elő-
irányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az 
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. A gazdálkodás szabályai 
6. §  (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott 
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető 
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabály-
zatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcso-
lódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a 
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe 
vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a minden-
kori intézményvezetőt terheli. 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőr-
zése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesz-
téséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmé-
nyek esetében az intézményvezető felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról 
Hercegkút Község Önkormányzata és a Sárospatak és 
Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött 
„Megállapodás a belső ellenőrzési feladatok ellátására” 
keretében gondoskodik. A  megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. Záró rendelkezések 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 
 
A 4./ Napirendi pontban Hercegkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Hercegkút Község Önkormányzat 
által megkötött megállapodás felülvizsgálatára került sor. 
A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht.) 
27.§ (2) bekezdése alapján  Hercegkút Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatával az 52/2014.(XII.3.) számú hatá-
rozattal elfogadott  Együttműködési Megállapodást felül-
vizsgálta és hatályában fenntartja. 
 
Egyebek 
Rák József polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy 
Sárospatak központtal egy Paktum Iroda került felállítás-
ra munkahely támogatásokkal kapcsolatban, melyben 
Hercegkút Önkormányzata is részt kíván venni és  2 fő 
gondnokot alkalmazni három hónapos futamidőre 100 
%-os támogatással.. Az egyik gondnok feladata lenne 
majd  a két pincesorunkat rendben tartása, a másik gond-
nok a  művelődési házban kerülne foglalkoztatásra.  

A 2018. február  23-án megtartott rendkívüli képviselő-
testületi ülésen az „Egészségügyi alapellátás infrastruktu-
rális fejlesztése” című felhívás keretében, megítélt „Az 
egészségügyi alapellátás fejlesztése Hercegkút és Mak-
koshotyka településen” című és TOP-4.1.1-15-BO1-2016
-00057 azonosító számú pályázat tervezési, nyilvánosság 
biztosítás és előkészítési feladataival kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára került sor.  
 
 A két település által konzorciumi formában benyújtott 
pályázaton összesen 42.590.000,-Ft támogatást ítélt meg 
az Irányító Hatóság, mely összegből Hercegkút község 
orvosi rendelő felújítására és eszközbeszerzésére 
29.815.000,-Ft a támogatás. A felújítás bruttó összértéke 
20.690.000,-Ft,  az eszköbeszerzés 4.832.000,-Ft, a 
projektelőkészítés (építész, szakági tervek, energetikai 
tanúsítvány) és projektmenedzsment, nyilvánosság költ-
ségek 3 mFt, tartalék 1,2 mFt. 

Tájékoztatta a polgármester  a képviselő-testületet a 
Hercegkút Önkormányzat gesztorságával elnyert TOP-
5.3.1-16  „A helyi identitás és kohézió erősítése”  pályá-
zat kapcsán Hercegkúton megtartott konzorciumi egyez-
tetésről, a pályázat megvalósításának tervezett ütemezé-
séről. 
 
Döntést hozott a képviselő-testület a Hercegkút 063/21 
hrsz ingatlan (út, kisfocipálya, parkol) megosztásáról. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Kor-
mányhivatal szakmai segítségnyújtásának megfelelően 
jóváhagyta a képviselő-testület.  
 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző 
 
 

Hercegkút Község Önkormányzat 
 február 23-i  képviselő-testületi ülése 
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Zöldhulladék gyűjtés 

 
A BMH Nonprofit Kft. (ZHK) a zöld-

hulladékot kizárólag az erre a célra rend-
szeresített, zöld színű ZÖLDHULLA-

DÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiai-
lag            lebomló zsákokban szállítja el. 

 
A zsákokba helyezhetőek a falevelek,              
ágnyesedék, vágott fű, gyomok, stb.                 

A közterületet nem szennyező módon a                 
nagyobb méretű faágak max. 2 cm  át-
mérőig, 1 méter hosszúságúra darabol-
va,                kötegelve helyezhetőek el a 

zsákok  mellett.  
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat 

nem szállítják el! 
 

Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag 
zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munka-
társaink a zöldhulladékos zsákokban háztar-
tási vagy egyéb nem odavaló anyagot talál-

nak, a zsákot nem szállítják el. 
 

A megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak 
megfelelően reggel 6 óráig  
helyezze ki ingatlanja elé.  

A továbbiakban a gyűjtőjáraton dolgozó 
munkatársunk annyi zsákot dob a postaládá-
jába, amennyi teli zsákot Ön előzetesen ki-

helyezett. 
A zöldhulladék gyűjtése 

 2 heti rendszerességgel történik. 
 

 A zöldhulladék gyűjtőzsák/edényzet elszállításá-
nak az Ön ingatlanára vonatkozó pontos időpont-
járól az településnevére kattintva megjelenő aktuális 

hulladéknaptárból tájékozódhat a  
http://bmhnonprofit.hu/ honlapon! 

 
BMH Nonprofit Kft. (ZHK)  

 

Idén Hercegkúton az  

FELHÍVÁS A GAZDÁK  
RÉSZÉRE 

 

Hercegkút Község Önkormányzat 
képviselő-testülete, mint a  

helyi közutak kezelője a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.  

szabályozása alapján  felhívja a 
mezőgazdasági munkagépet 

(egyéb gépjárművet)  használó 
gazdák figyelmét arra, hogy a   
mezőgazdasági földutakról  

szilárd burkolatú útra  
felhajtás előtt gondoskodjanak 
a járművek sármentesítéséről  

a közlekedés biztonsága,  
a helyi közutak állagának  

megóvása érdekében.  
 

A közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

együttes rendelet (KRESZ) 
ugyancsak meghatározza az utak                   

igénybevételének feltételeit.  
 

A KRESZ 63. §-a szerint: „(2) 
Földútról szilárd burkolatú útra 
való ráhajtás előtt a járműről a        
rátapadt sarat - amely a szilárd 
burkolatú utat beszennyezheti -         

el kell távolítani.” 
 

 Hercegkút Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
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Nyugdíjas klub hírei 

A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület 

keretén belül működő nyugdíjas klub február 6-án 

megtartotta a hagyományos farsangi fánksütését. 13 

órakor a művelődési házban találkoztunk, ahol elő-

készültünk a fánksütéshez. Az asszonyok egyik ré-

sze pillanatok alatt bedagasztotta a fánkot,  a többi-

ek megterítették az asztalokat.  A férfiak 14 órára 

érkeztek a helyszínre, s míg a fánkok sültek beszél-

getéssel múlatták az időt. Hamar elkészült a hagyo-

mányos fánk és valami újat is szerettünk volna, ezért 

készítettünk rózsafánkot, és túrófánkot is. 

Rendezvényünkre meghívtuk polgármester urat, 

jegyzőnőt, továbbá a hivatal dolgozóit is, akik öröm-

mel vettek részt az eseményen. A jóízű falatozás 

közben megnéztük az 1991. február 2-án készült 

farsangi műsor videofelvételét. A felvételen láthat-

tuk a Hercegkúton vendégeskedő Berkenyei Hagyo-

mányőrző csoport műsorát, és az akkori tánccso-

portunk fellépését. Ezt követően polgármester úr 

végigpörgette az előző héten megrendezett sváb 

bálon készített fényképeket. 

A farsang a jókedv és a vidámság ideje, így tettünk 

mi is, Joósz Anti kezelésében előkerült a tangóhar-

monika, énekeltünk, jól éreztük magunkat, megint 

együtt voltunk és ezzel a farsangi fánksütéssel elbú-

csúztattuk a telet.  

 

Nádasi Bálintné 

egyesületi elnök 
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FEBRUÁRI BABA-MAMA KLUB 

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 
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Iskolánk február 8-án tartotta farsangi mulatságát a 
Művelődési Házban.  
A magyar farsangi szokások jellemzően néphagyományok-
ra épülnek, mégpedig elsősorban német eredetű népha-
gyományokra. Legrégebbi képviselői a farsangi köszöntők 
valamint a maszkos-jelmezes felvonulások, az úgynevezett 
maszkos alakoskodások. A farsang szó germán eredetű, 
így a szokások túlnyomó része is onnan ered. A legkorábbi 
adatok az 1500-as évekből származnak az egyik legnépsze-
rűbb alakoskodó játékról, a Cibere vajda és Konc király 
párviadaláról. Cibere vajda neve a böjti ételeket jelképezi, 
Koncz király pedig a húsokat, húsos ételeket. A hagyo-
mány szerint vízkereszt napján és húshagyó kedden küz-
denek meg egymással. Az első esetben a hedonizmust jel-
képező Koncz király, a másodikban pedig a böjtölést jelző 
Cibere vajda nyeri a párviadalt. A farsangi szokások kere-
tében maszkos emberekkel és szalmabábokkal is eljátszot-
ták a tréfás összecsapást. A farsangi ünnepkör leglátványo-
sabb elemei a jelmezes felvonulások. A világ sok országá-
ban zajló vidám felvonulások közös jellemzője, hogy az 
utolsó farsangi hétvégére esnek. Hazánkban a legismer-
tebb farsanghoz kötődő maszkos felvonulás a mohácsi 
busójárás. 
A mi jelmezes felvonulásunkra már hetek óta készülőd-
tünk, gyerekek, szülők, pedagógusok, hogy mindenki jól 
érezze magát ezen az estén.  A jelmezek fantasztikusak, a 
produkciók ötletesek voltak, remélhetően a közönségnek 
is elnyerte a tetszését. 
A gyerekek felvonulását a tanítók műsora nyitotta meg egy 
hangulatos tűztánc előadásával. A jelmezes felvonuláson 
mind a klasszikus, mind a mai mesék szereplői megjelen-
tek, valamint volt lehetőségünk mulatós zenére és modern 
táncra is szórakozni. A másodikosok segítségével betekin-
tést nyertünk az indiánok különleges világába, aztán egy 
szépséges leány lépett a színpadra, Jázmin hercegnő sze-
mélyében. 
Megjelent Villám Mc. Queen, a piros verda, az autós me-
sék egyik leggyorsabb figurája is, majd a mulatósvilág köz-
ismert szereplői következtek – Postás Józsiék, akik pro-
dukciójukkal megalapozták a mai vidám farsangi este han-
gulatát. 

 Később Minni egeret, a cicát, egy Star Wars Klónt és 
Merida hercegnőt csodálhattunk meg a színpadon.  
Ezután a negyedik osztályosok elevenítették meg egy 
régi közkedvelt rajzfilmet a Mézga családot egy jelenet-
tel, amiben feltűnt a híres rokon, egy horgász és egy 
rendőr is. 
A szépség és a szörnyeteg történetéből egy mindenki 
számára ismerős szereplő Bell bűvölte el a közönséget, 
majd a Star Wars-ból Thripiót láthattuk. A következő 
fellépő talán nem volt mindenki számára ismerős, egy 
többrészes történet érdekes szereplőjét ismerhettük 
meg a titokzatos Vadonjáró jelmezében. 
Mi más is zárhatta volna a felvonulás végét, mint egy 
vidám tánc, Luis Fonszi és táncosai - a harmadikosok-, 
akik saját koreográfiájukat adták elő, a tavalyi év legna-
gyobb slágerére a Despasító-ra. 
A jelmezes felvonulás után minden gyereket egy kis 
falatozásra vártunk a terem végén elhelyezett asztalok-
nál. 
Az este további részében táncos programok és csillám-
tetoválás között választhattak a gyerekek, végül az este 
befejezéseként tombolasorsolás volt. Köszönhetően a 
szülők és az önkormányzat felajánlásának nagyon sok 
tombolatárgy gyűlt össze, így mindenkinek volt lehető-
sége a nyerésre. 
Az est farsangi hangulatban, vidáman telt el, a gyerekek 
jól szórakoztak, reméljük a telet is sikerült elűzni! 

tanítók 

Suli-☼tár 
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A Farsang a Vízkereszttől, Hamvazószerdáig tartó hosz-
szú, vidám télbúcsúztató időszak. Az idén rövidebb ideig 
tartott, február 14-ével véget is ért. Óvodánkban évek 
óta nagy hagyománya van a farsangnak. a gyerekek min-
den évben nagyon várják ezt az időszakot. Az óvodában 
igen mozgalmas hetek ezek. Beszélgetünk a régi farsangi 
szokásokról, jelmezeket tervezünk, fejfedőket, álarcokat 
készítünk; munkáinkkal, vidám színekkel feldíszítjük a 
csoportszobákat; énekeket, verseket, táncokat (egyszerű 
kis tánclépésekkel) tanulunk. 

„Száll az ének hív a nóta. 
Táncot ropunk reggel óta. 

Gyors ritmusra dobban lábunk, 
Ma éjfélig meg sem állunk.” 

A gyerekek nagyon szeretik ezt a napot, hiszen nem telje-
sen a megszokott napirend szerint telik el. Ez a nap kicsit 
kötetlenebb, szabadabb, megengedőbb, ugyanis a nagy 
izgalom miatt nyüzsgőbbek, hangosabbak ők is, mint egy 
átlagos napon. Az idén is megnevettettük a gyerekeket az 
általunk előadott bohókás tánccal és a vidám bábelőadás-
sal. A nagyoknak egész délután is folytatódott a tréfás 
találós kérdésekkel, vetélkedőkkel tarkított vidám nap. 
A télűzés jellegzetes szimbóluma a Kiszebáb égetés-
amikor a gyerekekkel közösen készített szalmabábot (ami 
a telet, rosszat, gonoszat jelképező) télűző rigmusok kísé-
retében elégetünk. 
A Hamvazószerdát megelőző napon (a Farsang 
„farkán”) Kiszebáb égetést szerveztünk, ahol az együtt 
elkészített bábot énekkel, versikékkel, hangkeltő eszkö-
zök kíséretében égettünk el. 

Az ünnepkör másik szokása még a busójárás, amiről 
szintén szót ejtettünk a Farsang kapcsán. Ezen a napon a 
busó maszkot, bundát, bő gatyát…. volt alkalmuk a gye-
rekeknek megnézni és megismerni az egyik szülő által. 
Voltak bátor jelentkezők, akik magukra öltötték a jel-
mezt, de többen a háttérben maradva figyelték az esemé-
nyeket.  
A farsangi napok vidámsággal, játékokkal, alkotással, 
nagyon jól készítik elő a mulatság napját, de a legfonto-
sabb értéke, hogy a gyerekek jól érzik magukat. 

Óvónők 

Farsangoltunk és telet búcsúztattunk az oviban 



. 14 

2018. február 2. - Sváb Bál az ÁVG-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei Sváb bál nyitóbeszédében Rák József polgármester a 
következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket:  
„Jó érzés körültekinteni a teremben, látva, hogy az idén is sike-
rült  megtöltelteni az Árpád Vezér Gimnázium auláját, hiszen a 
korábbi évekhez hasonlóan most is szép számú vendégsereg gyűlt össze. 
A mai estén fiatalok és kevésbé fiatalok együtt mulatnak, szórakoz-
nak, ahogyan azt előideink is tették farsang idején. Ezek a rendezvé-
nyek fellépési lehetőséget nyújtanak a kulturális csoportjaink számára, 
lehetőséget a bemutatkozásra. A hercegkúti és sárospataki kulturális 
csoportokon kívül ma este köreinkben köszönthetjük a több, mint 400 
km távolságból érkezett, Tolna megyei Mórágy község táncegyüttesét is. 
Köszönjük, hogy vállaltátok a hosszú utat! Ma este általatok betekin-
tést nyerhetünk  a délmagyarországi svábok kulturális életének egy 
szeletébe. Erősítve ezáltal is az együvé tartozás érzését. 
Azt gondolom, kiváló társaság gyűlt ma itt össze, Összeköt bennünket 
a közös múltunk, - amit mindig büszkén vállalunk,- a mindennapok 
munkakapcsolata, barátsága. Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult a ma este sikeréhez. Mindazoknak, akik időt 
és energiát áldoztak arra, hogy az előkészületek és a végrehajtás gördü-
lékeny és zökkenőmentes legyen. A kulturális csoportoknak, vezetőik-
nek, a lelkes felkészülést és a színvonalas műsorokat. Támogatóink-
nak és a szórakozni vágyóknak, akik akár a belépők megvásárlásá-

val, tombolatárgy adományaikkal, vagy egyéb módon hozzájárultak 
a ma estéhez. Köszönöm a konyhánknak a várhatóan kiváló étele-
ket, amit, mint minden alkalommal, most is ők készítettek el.S 
nem utolsó sorban köszöntöm a zenekart, akik ugyan első alkalom-
mal jöttek zenélni nekünk és szórakoztatni a közönséget, de remél-
jük nem utoljára.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A német nyelvű köszöntőt követően Stumpf Andrásné 

elnökasszony konferálta be a fellépő 

 hagyományőrző csoportokat.  
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Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora 
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