
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2018. AUGUSZTUS HÓ,  19. ÉVFOLYAM  8. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

KELLERFEST 2018 

 

Hercegkút Község Önkormányzata, Hercegkút Né-

met Nemzetiségi Önkormányzata, a Hercegkúti Vi-

lágörökségi Pincesorokért Egyesület és Hercegkút 

civil szervezetei együttműködésével idén nyáron 

2018. augusztus 4-én várta a látogatókat Hercegkút 

mindkét világörökségi védelem alatt álló pincesora.  

 

A fesztivált kora délután Rák József polgármester, 

dr. Stumpf István alkotmánybíró és dr. Hörcsik Ri-

chárd országgyűlési képviselői, Hercegkút díszpol-

gárai nyitották meg a Gombos-hegyi pincesoron.  

 

Az ünnepi köszöntők után Vajtó László műsorveze-

tő ismertette a délután programját, konferálta fel a  

fellépő művészeket, köztük az elsőként színpadra 

lépő  Détár Enikő és  Fésűs Nelly művésznőt.  

A délután folyamán felléptek a helyi hagyományőr-

ző csoportok, a Freundschaft Vegyeskórus Egyesü-

let, a Heimat Néptánc Egyesület, a Klang 

Singkapelle énekkar.  

A Gombos-hegyi-, valamint a Kőporosi pincesoron 

is 8-8 nyitott pince kínálta kiváló borait, továbbá 

mindkét helyszínen a szabadtéri színpadon  változa-

tos programkínálat szórakoztatta a közönséget. A 

sváb gaszrónómai különlegességeket késő estig kós-

tolhatták a fesztivál résztvevői.  A fellépők között 

volt  Csemer Boglárka, a Heimattöne Kapelle 

sramlizenekar, a Kőporosi pincesoron Ludas Matyi 

gyermekelőadás, Teddy Harpo különleges zenei vi-

lága. A Gombos-hegyi rendezvénytéren este tíztől 

hajnali háromig a  Boris and the Bacons koncert 

után DJ. Luigi szolgáltatta a zenét a fesztivál közön-

ségének. 
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2018. augusztus 13-án megtartott rendkívüli 

képviselő-testületi ülésről 

 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-

testületének 2018. augusztus 13-án megtartott 

rendkívüli ülésén a „Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása a Petőfi Sándor 217. hrsz-ú belterületi út 

vízelvezetése” beruházás kivitelezőjének kiválasztá-

sáról szóló előterjesztést tárgyalta meg.  

Rák József polgármester elmondta, hogy a  májusi 

testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően be 

lettek kérve a kivitelezői ajánlatok a beruházás kivi-

telezőjének kiválasztására.  A legkedvezőbb ajánla-

tot a REX-BAU Kft nyújtotta be, bruttó 

17.647.059,-Ft összegben.  

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által meghir-

detett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat 

keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítá-

sa”  alcélra elnyert támogatásból a    Hercegkút,  

Petőfi Sándor 217. hrsz-ú belterületi út vízelvezeté-

se beruházást meg kívánja valósítani.  A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a leg-

kedvezőbb ajánlatot benyújtó Rex-Bau Építőipari 

Tervező Kivitelező és Bonyolító Kft –vel ( 3980  

Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a  ) a vállalkozói szer-

ződést bruttó 17.647.059,-Ft vállalási díj ellenében 

megkösse.  

 

Az ülésen a polgármester tájékoztatta a képviselő-

testületet arról, hogy a BM felé 2018. májusában  

benyújtott rekortán sportpálya pályázat elbírálása 

megtörtént, 20 mFt összegű támogatásban része-

sült.  

 

Továbbá örömmel számolt be arról, hogy a  

Freundschaft Vegyeskórus Egyesület szintén sike-

resen pályázott a Csoóri Sándor Támogatási Alap-

ra, 1 mFt támogatásban részesült.  

2018. augusztus 17-én megtartott rendkívüli        

képviselő-testületi ülésről 

 

A 2018. augusztus 17-én  megtartott  rendkívüli ülé-

sen a képviselő-testület az alábbi napirendi  pontokat 

tárgyalta: 

1./Az  önkormányzati vagyonról és a vagyongazdál-

kodás egyes szabályairól szóló 6/2013.(VI.1.) önkor-

mányzati rendelet módosítása 

2./ Hercegkút 034/8 hrsz-ú területre megállapodás 

megkötése 

3./ Hercegkút 4. hrsz-ú ingatlan értékesítése 

4./ Döntés a településrendezési eszközök módosítá-

sáról  

5./ „90 éves a hercegkúti iskola épülete” rendezvény 

szervezése 

6./ Hercegkút 383 hrsz és 384 hrsz földrészletek te-

lekhatár rendezése 

 

Az  önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálko-

dás egyes szabályairól szóló 6/2013.(VI.1.) önkor-

mányzati rendelet módosítása a településen jelenleg 

folyamatban lévő és tervezett beruházások miatt vált 

szükségessé.  

Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-

testületének  5/2018. (VIII.18.) önkormányzati ren-

delete az  önkormányzati vagyonról és a vagyongaz-

dálkodás egyes szabályairól szóló 6/2013.(VI.1.) ön-

kormányzati rendeletének módosításáról 

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, 6.§ (5) bekezdésében, 

6.§ (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ 

(1) bekezdésében, 18.§ (1) bekezdésében; a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109.§ (4) bekezdé-

sében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 97.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

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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1.§ Hercegkút Község  Önkormányzatának az ön-

kormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 6/2013. (VI.1.) önkor-

mányzati  rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 6. 

§ (6) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) Az Nvtv. 13. §-ára figyelemmel a bruttó 30 

millió forint forgalmi érték feletti, a helyi önkor-

mányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont és 

egyéb önkormányzati vagyont elidegeníteni, a hasz-

nálat, illetve hasznosítás-, illetve tulajdonjogát áten-

gedni, átruházni csak versenyeztetés útján, az ösz-

szességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával 

lehet. 

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

 

A 2./ Napirendi pont keretében a  Hercegkút 

034/8 hrsz-ú területre megállapodás megkötése 

előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület. Rák 

József polgármester összefoglalta a közösségi inf-

rastruktúrát érintő aktuális helyzetet: az  Önkor-

mányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi  a hercegkúti 

034/8 hrsz alatt felvett, szántó művelési ágban 

nyilvántartott földterület. Magyarország Kormánya 

a Központi költségvetés Földművelésügyi Minisz-

térium fejezet terhére  támogatásba részesítette  a 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács szakmai fel-

adatai ellátását, melynek segítségével  Tokaj- Kö-

zösségi Infrastruktúra Alap Projekt valósul meg a 

Tokaji Borvidéken.  

 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács a Projekt  

végrehajtására létrehozta a Tokaji Szőlő- és Borter-

melési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonpro-

fit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mellyel az ön-

kormányzat 2016. október 26-án megállapodást 

kötöttek. 

 

 Az Önkormányzat hozzájárult, hogy a Társaság az 

ingatlanra saját költségén megépítse a Projekt ré-

szét képező, Hercegkúton megvalósítandó szőlő- 

és borfeldogozó üzemét,  előszerződéses kötele-

zettséget vállalt az ingatlan tulajdonjogának egymás 

közötti átruházására az üzem használatba vételi 

engedélyének megszerzését követően.  

 

A használatbavételi engedély kiadása az üzemre a na-

pokban megtörtént, így a megállapodás alapján a tu-

lajdonjog rendezése van folyamatban.  Javasolta a 

képviselő-testületnek, hogy a „Megállapodás föld-

részlet művelésből történő kivonásának és tulajdon-

jog ráépítés jogcímen történő ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséről” dokumentumot hagyja jóvá.  

A képviselő-testület a „Megállapodás földrészlet mű-

velésből történő kivonásának és tulajdonjog ráépítés 

jogcímen történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzésé-

ről” dokumentum tartalmát megismerte és felhatal-

mazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szőlő- 

és borfeldogozó üzem megépítése az előírásoknak 

megfelelően megtörtént, amit a csatolt változási váz-

rajz 034/8/A helyrajzi számmal jelöl. Az önkormány-

zat  hozzájárul, hogy az  épületre a tulajdonjogot rá-

építés jogcímén a Társaság javára 1/1 arányban az 

ingatlan-nyilvántartásba jegyezzék be. 

A 3. napirendi pont keretében a  Hercegkút 4. hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú területre vonatkozóan be-

nyújtott vételi szándékot tárgyalta  a képviselő-

testület. A beruházó az ingatlanon pályázati támoga-

tással falusi szálláshely épületet kíván kialakítani 8 db 

szobaegységgel, étkezővel, melegítő konyhával, vala-

mint a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. 

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott hogy az önkormányzat tulaj-

donát képező Hercegkút 4.  helyrajzi szám alatti,  be-

építetlen terület művelési ágú ingatlanát 5.000.000,- 

Ft összegért értékesíteni kívánja . A képviselő-testület  

felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés 

előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve 

az adásvételi szerződés aláírására. 

 

A 4./ Napirendi pont keretében a hatályos település-

rendezési eszközök módosításának lehetőségét vitatta 

meg az önkormányzat és az alábbi döntést hozta:  

„A Képviselő-testület a település beruházással érin-

tett 4. hrsz-ú ingatlant is magába foglaló telektömb 

területét kiemelt fejlesztési területévé nyilvánítja. 

A Képviselő-testület hozzájárul a község igazgatási 

területén lévő telektömbre vonatkozó településrende-

zési eszközök, ezen belül Településszerkezeti Terv és 

a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv mó-

dosításának megindításához.  
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A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepci-

óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekez-

dés c) pontja értelmében támogatja, hogy Hercegkút 

község igazgatási területén megvalósítandó beruhá-

zás érdekében a kiemelt területre a településrendezé-

si eszközök tárgyalásos eljárásban kerüljön módosí-

tásra 

A településrendezési eszközök módosított terve ké-

szítésével az Önkormányzat a Németh és Társa Épí-

tészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.-t 

bízza meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

arra, hogy a településrendezési eszközök módosítása 

érdekében  a szükséges intézkedést tegye meg.” 

 

Az 5./ Napirendi pont keretében a   „90 éves a her-

cegkúti iskola épülete” rendezvény szervezésével 

kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetése történt 

meg.  

 

Rák József polgármester beszámolt arról, hogy a 

szeptember 8-ára tervezett jubileumi rendezvény 

előkészületei jól haladnak. Készül a könyv Naár Já-

nos szerkesztésében. Javaslatként  elhangzott, hogy 

minden elszármazott kapjon meghívót és  mintegy 

Hercegkútiak Találkozója is legyen a rendezvény.  

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2018. 

szeptember 8. napján megszervezi a „90 éves a her-

cegkúti iskola épülete” rendezvényt. A rendezvény 

kiadásait az önkormányzat 2018. évi költségvetése 

terhére biztosítja.  

 

A 6./ Napirendi pont keretében lakossági megkere-

sés alapján a  Hercegkút 383 hrsz és 384 hrsz föld-

részletek telekhatár rendezéséről hozott döntést a 

képviselő-testület.  

„A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ön-

kormányzat tulajdonában lévő Hercegkút 383 hrsz 

és 384 hrsz földrészletek telekhatár rendezése a Per-

illa Bt Mérnöki Iroda változási vázrajzában foglaltak 

szerint megvalósuljon. A képviselő-testület felhatal-

mazza a polgármestert a változási vázrajz aláírásá-

ra.” 

dr. Stumpf Enikő jegyző 

 
Hercegkút Község Önkormányzata, 

 Hercegkúti Német Nemzetiségi   
Önkormányzat, a 

Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség  
és Hercegkút civil szervezetei  

tisztelettel  meghívják  
 

Önt és kedves családját a 
2018. szeptember 8-án 

a hercegkúti iskola építésének  
90. évfordulója alkalmából 
tartandó  emlékünnepségre! 

 

Program: 
15.00 Köszöntő  -   Rák József polgármester és      
         Götzné Frikker Mária igazgató 
15.10 Gyöngyszem Német Nemzetiségi     
 Általános Iskola ünnepi műsora 

15.20 Ünnepi beszéd - dr. Stumpf István             
 alkotmánybíró, Hercegkút díszpolgára 

15.30 Helyi kórusok előadása 
15.40 „A kultúrának ezen hajléka - 90 éves a  
     hercegkúti iskola épülete”  kiadvány  

      bemutatása – Naár János helytörténész 
16.00 Estebéd 

 

Helye: Hercegkút, Kossuth u 2.  
(iskolaudvar) 

 
 

Részvételi szándékát kérjük a   
47/346-101 telefonszámon vagy a  

hercegkut.onkormanyzat@gmail.com 
 e-mail címen jelezze  

Meghívó 

2018. szeptember 8. 
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1968-ban kapta vissza városi rangját Sárospatak, így az  
idei augusztus 20-i ünnepségen erről is megemlékeztek a 
Rákóczi várban. Ünnepi beszédet mondott dr. Stumpf 
István alkotmánybíró, dr. Hörcsik Richárd, a térség or-
szággyűlési képviselője és Aros János, Sárospatak polgár-
mestere Dr. Stumpf István, öreg pataki diák, alkotmány-
bíró ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta:. „Nagy meg-
tiszteltetés, hogy itt állhatok Önök előtt és megemlékez-
hetek Szent István királyról és Patakról, az 50 éves város-
ról. A hazafiság mélyen gyökeredzik a város történetében. 
Pataki öregdiákként azok az értékek melyeket itt kaptam, 
amelyek végigkísérték az eddigi életem határozzák meg az 
alkotmánybírói munkámat is. 50 évvel ezelőtt, 1968-ban 
kapta vissza Patak városi rangját. A pataki öregdiákok és 
három elkötelezett lokálpatrióta akadályokat nem ismerő 
lobbizásának eredményeként újra várossá lett a Bodrog-
parti Athén. Patak évszázadokon keresztül világítótornya 
és szabadságküzdelmei révén erős végvára volt a térség-
nek.” – mondta az alkotmánybíró.  
Sárospatakon az augusztus 20-i nemzeti ünnep minden 
évben alkalom arra, hogy kitüntető díjakat és elismerése-
ket adjanak át azon személyeknek, közösségeknek, akik 
tevékenységükkel kimagasló eredményeket szereztek a 
megye és a város fejlődésében. Sárospatak Város Önkor-
mányzata Sárospatak Város Díszpolgára címet adomá-
nyozott Dr. Stumpf István részére. 
Stumpf István részére Sátoraljaújhely Önkormányzata 
2000. évben,  Hercegkút Önkormányzata  2001. évben 
adományozott díszpolgári címet..  

„Stumpf István Sárospatakon született, Hercegkúton nevelkedett. 
Középiskolai tanulmányait a Rákóczi Gimnáziumban végezte. 
Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen előbb jogi, majd szocio-
lógiai diplomát szerzett, később politikatudományi PhD fokoza-
tot. 1982-ben megalapította az ELTE Bibó István Szakkollégi-
umot. Tanulmányokat folytatott az Egyesült Államok egyetemein. 
A tapasztalatokat arra használta, hogy elindítsa a Századvég 
Politikai Iskolát, amely elsőként tett kísérletet a gyakorlatorientált 
politológiai képzés hazai meghonosítására. Az első Orbán kor-
mány idején kancelláriaminiszterként irányította a Miniszterelnö-
ki Hivatal munkáját. Az egyetem elvégzése óta folyamatosan 
tanít az ELTE-n, illetve egyetemi tanárként a Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karán. Alkot-
mánybíróvá választását nagy kihívásként élte meg, a testület mun-
kájában szakmai meggyőződése és az alkotmányos értékek tiszte-
letben tartásával vesz részt. 
Szerzőként és szerkesztőként több tanulmányt és önálló kötetet 
jegyez, legutóbbi monográfiája 2017 decemberében jelent meg. 
Kimagasló szakmai munkájának erőforrása felesége és négy gyer-
meke, valamint a szülői házból vitt, egész életre szóló útravaló. 
Ennek fő sarokpontjai a hit, a család és a szűkebb közösséghez 
való tartozás értékei. 
Egész eddigi pályája során soha nem feledkezett meg szülőfalujáról 
és iskolavárosáról, azok támogatását mindig szem előtt tartotta. 
Tisztelettel adózik a magyar borászok nagy közössége előtt, szű-
kebb pátriájának a Világörökségi tájegység borainak népszerűsí-
tését fáradhatatlanul végzi. 
A díszoklevél Aros János adta át, majd Alkotmánybíró Úr kéz-
jegyével látta el az almanachot.” 

Sárospatak díszpolgára lett dr. Stumpf  István alkotmánybíró 
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HERCEGKÚTI POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ  
EGYESÜLET CSALÁDI NAPJA 

Régi hagyományt felelevenítve három csapatra osz-
tottuk játékosainkat: alvég, középső falurész és fel-
vég. A csapatok tagjai teljes gőzzel vetették bele ma-
gukat a versenybe, melynek végén a középső falu-
rész versenyzői bizonyultak a legjobbnak. Minden 
résztvevőt emléklappal jutalmaztunk, mely reméljük 
még emlékezetesebbé tette számukra ezt a napot.  
 
Egy örömteli eseményről is beszámolhattam a jelen-
lévőknek. Jó barátunk, Kőrössy Árpád jelezte fe-
lénk, hogy szeretne a csapatunkba tartozni. Miután a 
vezetőség elfogadta jelentkezését már őt is tagjaink 
közt köszönthettük ezen a délutánon.  
 
Jó volt újra együtt játékos keretek közt gyakorolni, 
szórakozni, vetélkedni. Reméljük mindenki jól érez-
te magát ezen a délutánon.  
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a 
segítségét, mely nélkül ez a rendezvény nem jöhetett 
volna létre.  

                                                                                                                                                  

Matisz Antal egyesületi elnök 

 

2018. augusztus 25-én, szombaton délután rendezte 

a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a szak-

mai programmal is kiegészített Polgárőr és Tűzoltó 

családi napot. 

 

Kihasználva a nyár utolsó napjait, a szabadban elké-

szített ételekkel, hideg italokkal várta meghívott 

vendégeit és azok családjait a vezetőség. A résztve-

vők köszöntése után tájékoztattam a tagságot, hogy 

egy nyertes pályázatnak köszönhetően rendezhettük 

meg ezt a családi napot.    

 

A közösen elkészített finomabbnál finomabb ételek 

elfogyasztása után játékos vetélkedőkre invitáltuk a 

jelenlévőket, melynek keretében felelevenítettük a 

már régen tanult tűzoltó gyakorlatokat: osztott su-

garat szereltünk, a gyorsbeavatkozó egység műkö-

dését gyakoroltuk és a legvégén élesben a tűzoltást 

is gyakoroltuk égő szalmabálák segítségével.  
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Ifjúsági csereprogram  
2018. július 30 - augusztus 6. 

2005 óta működik településünkön az ifjúsági csere-

program obersulmi testvérvárosunkkal. Ezen a nyá-

ron 11 német fiatal látogatott el hozzánk, hogy egy 

izgalmas hetet töltsenek el községünkben.  

Izgalmas és változatos programokat igyekeztünk ösz-

szeállítani, hogy mind az újonnan, mind a már évek 

óta ide látogató német barátaink számára érdekessé 

tegyük az itt töltött időt.  

A programot - mint évek óta mindig - a Polgármeste-

ri Hivatalban kezdtük, ahol Polgármester Úr köszön-

tötte a vendégeket.  

A nagy hőség ellenére a Tengerszemen folytattuk a 

délutánt, amit egy hűsítő záporral sikerült befejez-

nünk.  

Az első estén a pihenőparkban ismerkedtek a fiata-

lok egymással és a hercegkúti táncokkal, egy han-

gulatos estét töltve a kemencében sült pizza és lán-

gos mellett. 
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A következő napon Debrecenbe látogattunk. Első-

ként az NI amerikai céget tekintettük meg, ahol a -

modern technológiával dolgozó, elektronikai alkat-

részeket előállító- vállalat munkafolyamataiba nyer-

tünk betekintést. A látogatás létrejöttében segítsé-

günkre volt Nagy Dániel szoftverfejlesztő mérnök, 

akinek ezúton is köszönjük a segítséget.  

A délutánt az Agóra Szórakoztató és Élménypark-

ban töltöttük, ahol érdekes játékokat próbálhat-

tunk ki, belecsöppentünk a virtuális valóságba és a 

Planetárium különleges, német nyelvű előadását is 

élvezhettük. Ezúton is köszönjük Besenyődi Ani-

kónak a lehetőséget, aki szeretettel fogadta a cso-

portot.  

A csütörtöki nap a pihenés jegyében telt, ugyanis a 

mádi tóhoz látogattunk el. Ide minden alkalommal 

szívesen látogatnak vissza német barátaink. 
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Pénteken is a medence szélén élveztük a nyári nap 

melegét, a Miskolc-Tapolca területén található Bar-

langfürdőben. Az estét pedig a kőporosi pincék hű-

vösében töltöttük, ahol az általunk kitalált és nagy 

sikernek örvendő mini pincefesztivált rendeztük meg. 

Ennek lényege, hogy csoportonként lehet egy-egy 

pincébe bejutni, meghatározott feladatok teljesítésé-

vel.   

  

 

A hét talán legizgalmasabb napja a hercegkúti Pin-

cefesztivál volt, ugyanis a fiatalok még soha nem 

vettek részt ezen a magas színvonalú eseményen. 

Élvezettel utaztak a kisvonattal, jókedvűen hallgat-

ták a koncerteket és nagyon szívesen kóstolgatták a 

hercegkúti borokat.  

A hét zárásaként megrendezésre került a hagyomá-

nyos ügyességi és szellemi vetélkedő, ami az idén is 

nagyon jó hangulatban telt. Az utolsó, együtt töl-

tött estét vidám, baráti beszélgetéssel, zenével és 

kártyázással töltöttük. Hétfő reggel a búcsúzás után 

elindultak barátaink Budapestre, ahol még egy iz-

galmas kirándulás tettek a fővárosban, Rák Sza-

bolcs vezetésével.  

Összességében elmondhatjuk, hogy ismét egy tar-

talmas, érdekes és eseménydús hetet tudhatunk 

magunk mögött, ahol, reméljük mindenki nagyon 

jól érezte magát. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Polgár-

mester Úrnak, a Német Nemzetiségi Önkormány-

zatnak és a konyha dolgozóinak, akik nélkül ez a 

program nem valósulhatott volna meg ilyen szín-

vonalasan. Köszönjük a hercegkúti fiataloknak is, 

akik aktívan részt vettek a programok lebonyolítá-

sában.  

Nagyné Vinkler Klára és Naár Ágnes 
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A HEIMAT Néptánc Egyesület  

Szlovákiában  vendégszerepelt 
2018.08.19-re csoportunk meghívást kapott a Szlo-
vákiai Zemplén település falunapi rendezvényére. 
Délutáni érkezésünk során szíves fogadtatásban ré-
szesültünk a falu polgármestere részéről. Polgármes-
ter Úr megmutatta az öltözőnket, és mivel sok 
időnk volt a fellépésünkig leültünk és megnéztünk 
egy pár fellépő csoportot.  
Fellépésünk után megvendégeltek bennünket, majd 
kezdetét vette az utcabál, ahol késő estig mulattunk. 
Innen is köszönjük, hogy részt vehettünk egy felet-
tébb színes programú falunapon. 
                                            Stumpf Soma, táncos 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
mély fájdalommal tudatja, hogy hosszan tartó, méltó-
sággal viselt, súlyos betegség után augusztus 20-án 
elhunyt Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke. 

Emlékét örökké megőrizzük. 
 
Heinek Ottó 1999 óta az országos német önkormányzat elnö-
ke. A 2014-es országgyűlési választáson az MNOÖ listave-
zetőjeként szószólói mandátumot szerzett, parlamenti helyét 
azonban még az alakuló ülés előtt átadta Ritter Imrének. 
 
Heinek Ottó 1960-ban született Mohácson. A pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar-német szakán 1983-ban szerzett diplomát, majd a 
magyarországi németek hetilapja, a Neue Zeitung munkatár-
s a  l e t t  1 9 9 0 - i g .  
Az 1990-es években a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hiva-
talnál vezető, 1995 és 1999 között a hivatal elnökhelyettese 
volt. Nős, egy gyermek édesapja.  

 

GYÁSZJELENTÉS 

1960-2018 
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Lomtalanítás családi ház 
Lomtalanítás 
A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalaní-

tást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal 

előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszál-

lítás időpontja. A lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal vehető igénybe. 

Az igénybejelentés történhet: 

 személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, 

 telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon, 

 a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével(településnévre kattintva az 

ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein), 

 e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen, 

az oldalon található elektronikus űrlap segítségével melyhez, kérjük válassza ki az Ön települését 

(főoldal/szolgáltatási terület) és kattintson a „Lomtalanítási igény bejelentése elektronikus űrlap segít-

ségével” lehetőségre. 
 

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra lesz szükségünk: 

 lomhulladék típusa, 

 lomhulladék várható mennyisége (m3), 

 lomok elszállításának kívánt időpontja, 
az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail). 
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső 

járattervének figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkezzenek igényeik-

kel, mivel azokat csak ütemezve tudjuk elvégezni. 

Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk, kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és cégünk lehetősége-

it, majd visszajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt 

napra Ön kikészíti a lom hulladékot ingatlanja elé, és munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra között 

begyűjtik a hulladékot. 

 

A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 

rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. 
A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, 

edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: 

ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen 

mozgatható legyen. 

 

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladéko-

kat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szer-

ves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olaj-

szűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós 

tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület 

bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, 

elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.  

 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖR-

TÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL! 
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket 

www.bmhnonprofit.hu 
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Hála és köszönet a Jóistennek és a Szűzanyának, hogy megélhettük ezt szép 
napot! Köszönjük mindenkinek a sok-sok gratulációt és a jó kívánságokat! 

Naár József  és Stumpf  Mária  50. házassági évfordulója 
2018. augusztus 18. 
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Sporthírek 
2018/2019-es Borsod-Abaúj-Zemplén  

megyei III. osztályú bajnokság 

 
Minden érdeklődőt és borkedvelőt  
sok szeretettel várnak a szervezők  

szeptember 8-án a Kőporosi pincesoron  
Hercegkúton, kapunyitás: 17 órától. 

 
A talpalávalót az este folyamán az  

Agyagbanda és Dj Luigi szolgáltatja.  


