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HÚSVÉTI REMÉNYSÉGÜNK
Krisztus feltámadása nem csak hitünk legfőbb
igazsága, hanem annak a reménységnek a forrása is,
amelyre Krisztus hívott meg bennünket. A feltámadt
Jézus „első a halottak közül” aki a dicsőséges életre
kelt.
Őt
követi
majd
az
üdvözültek
megszámlálhatatlan serege, akik fehérre mosták
ruhájukat a Bárány vérében és akiket Ő vezet majd a
mindenható Atya elé, hogy magáénak vallja őket.
Ugyanakkor Jézus nem csak „első” a feltámadottak
között, hanem maga a „Feltámadás és az Élet”. Aki
benne hisz, még ha meg is hal, élni fog, mert
mindazok, akik hisznek benne, nem halnak meg
örökre! A Nikodémiussal folytatott párbeszédből
tudjuk, hogy ennek a Jézus szerinti életnek a „vízből
és Szentlélekből” való újjászületés, a keresztség a
nyitánya. Ezért az Egyház az ősegyház idejétől
kezdve összekapcsolja
a húsvét ünnepét a
keresztség ünnepélyes kiszolgálásával. A húsvéti idő
liturgikus imáit átszövik a keresztségre vonatkozó
utalások. Legfeltűnőbb ez a nagyszombat esti,
húsvéti vigilia liturgikus imáiban.
A zsidó húsvét az Egyiptomból való kiszabadulás
ünnepe volt. A keresztény húsvét a bűnből való
szabadulás ünnepe. Az Egyiptomból való
kiszabadulás a keresztény húsvét előképe volt. Előre
jelezte azt a szabadulást, amit Isten egyszülött Fia,
Jézus Krisztus hozott el nekünk, amikor
szenvedésével, kereszthalálával és dicsőséges
feltámadásával megsemmisítette az első bűn
elkövetése óta az Atyánál érvényben lévő
adóslevelünket. Akik vállalják a krisztusi életet,
azoknak meg kell halni a bűn számára, hogy új
emberként éljenek ebben a világban.
A keresztség ősi szertartása sokkal érzékelhetőbben
tudta kifejezni az újjászületést, mint a keresztség mai
szertartása. A keresztelendő lement a keresztelő
medencébe és alámerült. Ez az alámerülés jelentette
a
meghalást a régi ember, a bűn számára.

A keresztelendő úgy emelkedett ki a vízből, mint
újjászületett, új életet kezdő ember. Így lett
Krisztushoz tartozó, vagyis krisztusi ember, azaz
keresztény ember.
A keresztséget csak egyszer vesszük föl, mivel
eltörölhetetlenül ránk nyomja a Krisztushoz való
tartozás pecsétjét. Az egyházi év szertartásaiban
viszont évről évre átéljük újjászületésünk nagy titkát.
Így a nagyböjt folyamán igaz bűnbánatunkkal,
önként vállalt áldozatainkkal, önmegtagadásainkkal
mintegy meghalunk Krisztussal a bűnnek, hogy majd
húsvét titkát átélve, Krisztussal mi is feltámadjuk. Az
évenként visszatérő húsvét csak akkor lesz
számunkra igazi ünnep, igazi húsvét, ha ez
számunkra a krisztusi életben való folytonos
újjászületést jelenti.
Ugyanakkor minden húsvét előretekintés is a végső
feltámadásra. Az isteni kinyilatkoztatásból tudjuk,
azon a végső napon, akik még életben lesznek,
testük átalakul, akik már meghaltak, a föld porából
életre kelnek és magukra öltik a megdicsőült test
tulajdonságait. Így lesz az öröklét részese nem csak a
lelkünk, hanem a testünk is. Ennek a végső
megdicsőülésnek a záloga és reménysége a húsvét,
mivel Jézus ekkor önmagán mutatta be azt a
dicsőséget, amit azoknak készített, akik várják az Ő
eljövetelét. Az öröklétnek ez a húsvéti reménysége
adott erőt az ősegyház vértanúinak és minden idők
keresztényének a szenvedésben való kitartáshoz és a
Krisztus iránti, halálig tartó hűséghez. Ez a húsvéti
remény ragyogta be arcukat még a haldoklóknak is.
Krisztus feltámadt és fel fog támasztani minket is!
Ez a remény éltessen bennünket is halálunk órájáig!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a feltámadt
Krisztus kegyelmeiben gazdag húsvéti ünnepet az
Egyházközség híveinek és a „Hercegkúti Hírek”
minden Olvasójának.
Polyák József esperes-plébános
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A Nyugdíjas Klub hírei
Március 7-én délelőtt a Klub férfitagjai
összegyűltek, hogy a közelgő nőnap alkalmából
meglepetést készítsenek a hölgyeknek. 9 órára
érkeztek és munkaszobává változtatták a Klub
helyiségeit. Az egyikben szabászat, a másikban
„varroda” működött. Ügyes kezek nyomán
gyorsan készültek az ajándékok. Dicséretes és szép
gesztus volt a férfiaktól, hogy tűt, cérnát vettek a
kezükbe és olyan munkát végeztek, amit azelőtt
talán soha: pelenkaöltéssel szemüvegtokot
készítettek. Ezúton is köszönet illeti a
lelkesedésüket, kitartásukat, mert munkájuk
eredményeként szemnek is tetszetős, mutatós
ajándékok készültek.
A nőnapi ünnepség másnap, március 8-án délelőtt
9 órakor vette kezdetét. Szép számmal érkeztek a
Klub tagok, jó érzés volt látni, ahogy benépesültek
a szobák.

Polgármester Úr köszöntő szavai után, a férfiak
egy szál hóvirág kíséretében átadták a nőnapi
ajándékokat. Ezután elfogyasztottuk a tortát, amit
Braun János bácsi emlékére kaptunk a családjától.
Szívből köszönjük nekik ezt a gesztust….
Azt szokták mondani, hogy addig senki sem hal
meg igazán, amíg gondolnak rá. Mi pedig mindig
szeretettel gondolunk János bácsira, és örülünk,
hogy velünk is megosztotta életének utolsó
hónapjait.
A torta mellé Polgármester Úr gondoskodott a
finom innivalókról: az üdítők és rövid italok
mellett megkóstolhattuk a Polgármesterek Borát,
Jó
hangulatban,
beszélgetéssel,
emlékek
felidézésével töltöttük el a délelőttöt.
A klub dolgozói

Kellemes hangulatban telt a nőnapi összejövetel az Idősek Klubjában
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
A Művelődési Ház 2006. évi beszámolója
Oktatási, kulturális és
tartalmazza a fontosabb tudnivalókat a ház
sportbizottság ülése
munkájáról. Kiemeli, hogy az önkormányzat milyen
fontos szerepet tulajdonit a kultura ápolásának. Ez
2007. március 19.
sajnos egyre nagyobb anyagi terhet jelent az
A bizottsági ülésen a Művelődési Ház 2006. évi
önkormányzat költségvetésének. Egyre kevesebb a
beszámolóját, a 2007. évi munkatervét, a Heimat
pályázati lehetőség és nagyon kevés a sikeresen
Néptánc Egyesület és a Kórus tevékenységét
elnyert pályázat.
tárgyaltuk, illetve az általános iskola tagintézményé
A Művelődési ház alkalmas minden olyan
válásáról, továbbműködéséről rövid információkat
rendezvény és program lebonyolítására ami a
hallottunk a jegyzőtől.
közösség életében felmerül.
A berendezési tárgyak közül a székek és asztalok
cseréje egyre szükségesebbé válik. Az épület
általános állagának és berendezési tárgyainak óvása,
rendeltetésszerű használata mindannyiunk érdeke, és
a fiatalabb korosztályt is erre kell nevelni.
Az elmúlt évi rendezvények színvonalasak voltak,
nagy érdeklődés volt egy-egy rendezvényen. A
továbbiakban is az előkészítés és szervezés munkáit
alaposan, körültekintően kell elvégeznünk, hogy
rendezvényeink színvonala ne csökkenjen. Az
önkormányzat eddig minden rendezvénynek
valamilyen szinten a szervezője volt, és jó lenne ha
az egyesületek, a civil csoportosulások a
Az első részben a Heimat Néptánc Egyesület
kezdeményezésekben nagyobb szerepet vállalnának.
munkájáról számolt be a vezető, aki a fellépési
Jó példa erre a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
alkalmakról elmondta, hogy az év nagyobb részében
áprilisra szervezett bálja.
kevés, de a nyári főszezonban viszont túl sok
Az alpolgármester úr is jelen volt az ülésen, aki a
lehetőség kínálkozik. A fellépő ruhák hiányosságai a
2007. év program tárgyalásánál szalonnasütős
korábbi évekhez hasonlóan, most is felmerültek.
programot, illetve egy komolyabb alkotó tábor
Az egyesület a nyáron szeretett volna részt venni az
létrehozását javasolta. Ezeknek a programoknak a
Obersulmi utazáson, és nehezményezik, hogy most
lehetőségeiről a művelődési ház vezetője próbáljon
ebből kimaradnak. A 12 kiutazó fiatal egy EU-s
érdeklődni.
program keretében vesz részt az utazáson.
Az ülésen elhangzott, hogy a körjegyzőségen belül a
Egyébként a programban részt vevők közül sokan
komlóskaiak is sikeres rendezvényeket valósítanak
tagjai valamelyik tánccsoportnak.
meg, jó ötleteik vannak és a tapasztalatok cseréje
A Kisebbségi Önkormányzat vezetője is jelen volt az
segítheti munkánkat kulturális és oktatási téren
ülésen, aki elmondta, hogy a kiutazásra közösen
egyaránt.
lehetőséget kell keresni, ha a testvértelepülés ilyen
Tudom, hogy Hercegkútnak nem kellett a
meghívást intéz felénk.
szomszédba menni ötletekért, de a már bevált
A Vegyeskórus munkájáról a vezető szintén a férfiak
kitalált
módszerek
alkalmazása
segíthetik,
ruháinak hiányosságait említette, de jó volt hallani,
gazdagíthatják
munkánkat,
életünket.
Közösen
hogy a próbák kötelezettségei mellett ez a csoport
figyelnünk kell arra, hogy a fiatalabb korosztálynak a
közösen ünnepel, és tudnak örülni sikereiknek. A
Művelődési
házban
rendezett
programjain
bizottság nevében köszönjük nekik, hogy a közösség
valamilyen
felügyelet
legyen,
mert
jó
dolog,
hogy
minden rendezvényén szerepelnek, akár kulturális
önállóan
megszervezik
programjainkat
(pl.
programokon, akár egyházi szertartásokon. Ők azok,
Szilveszter)
de
ha
valamilyen
probléma
történik
a
akik a vendégek fogadásában, szórakoztatásában is
felelősség a működtetőt terheli.
részt vesznek, a szórakoztatás mellett ők is jól érzik
magukat. További sikereket kívánunk munkájukhoz.
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A bizottsági ülésen szó esett a felújított tájház
berendezési tárgyainak összegyűjtéséről. Ebben
mindannyian vegyünk részt. Reméljük a sok
jóindulatú felajánlás, biztatás, külső támogatások
révén ismét Hercegkút éke lesz tájházunk.
A Szent Erzsébet év kapcsán is várhatóan sokan
fognak ellátogatni községünkben, és a község
minden lakója tesz és tehet azért, hogy elsősorban
mi jól érezzük magunkat településünkön, de az
idelátogató jó véleménnyel távozzon innen.
Fokozottabban kell figyelnünk a tisztaságra, a
parkosításra, az információk biztosítására.
Az iskola ügyében a jegyző tájékoztatta a
résztvevőket.

Az iskola megkapta a továbbműködéshez az
engedélyt, ami a 2008-as tanévtől tovább működhet.
Ennek akadálya, hogy az anyagi fedezet már-már
meghaladja anyagi lehetőségeinket. A szükséges
gyereklétszám biztosítása is bizonytalan. A
tagintézményé válásról még folynak tárgyalások, de
nem kedvező irányba haladnak, mert a környező
településeken is az iskolák működtetése, fenntartása
nagyon
nagy
gondot
jelent
minden
önkormányzatnak.
A bizottság a Művelődési ház 2006-os beszámolóját,
illetve a 2007. évi munkatervét a testület felé
elfogadásra javasolja. A Művelődési ház munkájához
sikereket, megítélt pályázatokat kívánunk.
Pandák Tibor bizottsági elnök

Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elnökének beszámolója
A kórusunk 2002. év augusztusától
mint német nemzetiségi vegyeskórus
egyesület
tevékenykedik
községünkben. A Kórus szakmai
vezetője Csehi Ferenc karnagyúr,
Hercegkút díszpolgára. Jelenlegi
taglétszámunk 31 fő, ebből aktívan
28 fő vesz részt a Kórus énekkari
munkájában.
Bevételünk tagdíj
bevételből – ami 1.200.- Ft/fő/év –
és SZJA 1 % felajánlásából áll, amit
ebben az évben kaptunk először
60.839.- Ft és itt meg is köszönöm minden
felajánlónak a támogatását. Kiadásaink között banki
költség és kegyeleti költség szerepel, így 2006.
december 31-én mintegy 149 e Ft pénzkészletünk
volt.
2006. április 21.-én pályázatot nyújtottunk be a
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány által az Anyanyelű kulturális és
hitéleti programok témakörben kiírt pályázatra. Itt a
német testvérkapcsolat ápolása, anyanyelv használat
bővítése című pályázati programunk megvalósítására
80.000 Ft elszámolás – köteles támogatást nyertünk.
Ezt az összeget 2006. május 25-27. között
megrendezett
Obersulm,
Sülzbach
nevű
településrészének 45 fős csoportjának - akik
kórustagok voltak - a vendéglátására használtuk fel.
Tevékenységünk az egész falu előtt ismert, mert úgy
a művelődési ház, mint az önkormányzat
szervezésében megrendezésre kerülő kulturális
műsorokon, rendezvényeken az egyesület jelen van
egyrészt, mint fellépő, másrészt mint a rendezvény
lebonyolításában tevékenyen részt veszünk.












2006. évi
eseménynaptárunk az
alábbiak szerint
alakult:

2006. március 11én
a
Sárospatakon
megrendezésre
kerülő
VII. Megyei Amatőrgálán léptünk fel.
(a
fotó
a
2007.
novemberi Partnerségi
Ünnepségen készült)
Húsvétkor a nagypénteki és virágvasárnapi
passió énekeltük.
2006. április 30-án szabadprogramként szalonnát
sütöttünk
a
Gombos-hegyi
filagóriánál,
nosztalgiáztunk a tábortűznél.
2006. május 1-én Budapesten jártunk a
Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete
meghívására tisztújító közgyűlésen és a Szent
Ferenc Sebei templomban májusi ájtatosságon
vettünk részt.
2006. május utolsó vasárnapján a Hősök Napján
a templomban énekelt a kórus
2006. május 25-26. a Sülzbachi kórus fogadása
volt, gulyásparti a Gombos-hegyi filagóriánál,
másnap műsort adtunk a művelődési házban
amit lakodalmas vacsora zárt a vendégekkel.
2006. május 27-én 14 órától Amatőr Gálán volt
fellépés a Múzsák templomában Sárospatakon.
2006. június 5-én a XIV. Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepségen és körmenten vettünk
részt Sárospatakon.
2006. július 29-én műsort adtunk a Hegyközség
által rendezett borversenyen.
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 2006. július 30-ra meghívást kaptunk Zalkod
község 250 éves templombúcsújára, ahol egyházi
műveket adott elő a kórus.
 2006. augusztus 12-én részt vettünk a Zempléni
Művészeti napok keretében szervezett kulturális
műsoron, annak lebonyolításában.
 2006. szeptember 14-én Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepén részt vettünk a
keresztúti ájtatosságon.
 2006. november 18-án Obersulm-Hercegkút
partnerség ünnepen aktívan kivette részét az
egyesület, mind a vendéglátásban, mind a
vendégek szórakoztatásában.
A kórus „hétköznapjairól” elmondhatom, hogy
minden vasárnap este kóruspróba, ahol több új
német és magyar szerzők műveit tanuljuk, a régi
dalcsokrokat is elővesszük, és ezzel készülünk nagy
lelkesedéssel a németországi vendégszereplésre.
Terveink között szerepel a fellépő ruhatárunk
cseréje, minden pályázati kiírást figyelünk és
szeretnénk pályázni a férfiaknak cipőre, és nadrágra,
de a női kórustagoknak is lecserélésre szorulna a már
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közel 10 éves viselet. Mivel minden pályázathoz saját
forrás kell, aminek egy részét az egyesület saját
bevételeiből kívánja biztosítani, a további forrás
kiegészítéshez az Önkormányzat segítségét kérjük.
Szerepel további elképzeléseink között egy
visszamenőleges eseménynaptár felgöngyölítése.
Jelenleg, 1986-ig visszamenőleg vannak események
feldolgozva és napjainkig közel 100 rendezvényről,
eseményről számolhatunk be ahol a kórus szerepelt.
Javaslom, hogy egy viseletbe öltözött fényképet
készítessen az egyesület, természetesen egy
szakemberrel, mely lehet az egyik közös ajándék a
vendégül látó Sülzbachi kórusnak.
Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, hogy
biztosítja számunkra a művelődési házban a
kóruspróbák megtartását, továbbá a német
kisebbségi önkormányzatnak, mely finanszírozza a
karnagyúr tiszteletdíját.
Nádasi Bálintné egyesület elnöke

A képviselő-testület márciusi üléséről
Hercegkút Község Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása
E téma tárgyalását az államháztartásról szóló
törvény előírásai miatt tűzte napirendjére a testület,
mivel a jogszabály szerint „ A képviselő-testület
negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv
számára a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez
történő
megküldésének
külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december
31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
ennek megfelelő módosításáról. A képviselő-testület
döntése szerint időközönként, de legkésőbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló
felügyeleti
szervhez
történő
megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja
emiatt a költségvetési rendeletét.
E módosítások jóváhagyásával a költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatok főösszege az alábbi
rendeletben foglaltak szerint alakult:
/2007. (III.22.) sz. rendelete a helyi
önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
2/2006. (II.1.) sz. rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1.§ (l) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: „ A képviselő-testület a helyi
önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét
124.995 eFt-ban állapítja meg.”

2.§ A rendelet 2.§ (l) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: „ Az 1.§-ban jóváhagyott kiadások
fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 124.995
eFt-ban állapítja meg.”
3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(Az eredeti és módosított bevételi – kiadási
előirányzatokat a rendelet 1. és 2. sz. melléklete, a
2006. IV. negyedévi
előirányzat módosítási
javaslatot a 3. sz. melléklet tartalmazza)
Művelődési Ház 2006. évi munkájának
értékelése és 2007. évi munkaterve
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke a
bizottsági ülésen elhangzottakról készült összegzést
a fentiek szerint ismertette.
Rák József polgármester hozzászólásában elmondta,
hogy Joósz Antal Művelődési Ház vezető
előterjesztésében és a szakbizottság ülésén
elhangzottak is azt tükrözik, hogy pezsgő kulturális
élet van Hercegkúton. Ugyanakkor egyre nehezebb
helyzetben, csökkenő finanszírozás mellett kell
felvállalnia az önkormányzatnak, hogy támogatja az
öntevékeny kulturális egyesületeket és a különböző
programok lebonyolítását. Köszönetét fejezte ki a
csoportok vezetőinek és az egyesületek tagságának a
töretlen lelkesedéssel végzett munkáért.
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Heimat Néptánc Egyesület és Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület tevékenységéről
beszámoló a testületi ülésen
E napirendi pontot a Művelődési Ház munkájának
értékelésével együtt tárgyalta a képviselő-testület. Az
ülésen Nádasi Bálintné, a Freundschaft Vegyeskórus
Egyesület elnöke ismertette beszámolóját.
A Heimat Néptánc Egyesület elnöke, Gujdiné Götz
Julianna a bizottsági ülésen adott tájékoztatást a
tánccsoportok munkájáról. Ezen ülésen elhangzott,
hogy a fiatalok egy része sérelmezi, hogy a
tánccsoport tagjai kimaradnak az idei obersulmi
utazásból. A körjegyző tájékoztatta a képviselőtestület, hogy 2005-ben az obersulmi diák-csere
programban résztvevők közül 8 fő volt táncos
(Hoffmann Kinga, Horváth Gábor, Horváth Eszter,
Stumpf Zsanett, Schmied Nikoletta, Stumpf Noémi,
Tusori Eszter, Rák Balázs). A 2007. évi obersulmi
táborozásra jelentkezők közül 9 fő – Braun Réka,
Deák Erika, Hoffmann Gréta, Frikker László,
Hoffmann László, Naár Csilla, Pandák Péter, Jaskó
Bettina, Stumpf Diána – is részt vesz valamelyik
tánccsoport munkájában, tovább a futballcsapat
júniusi meghívásával még további két főnek – Kiss
Gábor és Kiss Attila – lesz lehetőség megismerni a
partnertelepülést.
Rák József polgármester megjegyezte, hogy a idén a
meghívás a kórusnak és a futballcsapatnak érkezett,
az EU-s diákcsere program pedig ismét jó
lehetőséget nyújt 12 főnek + 2 kísérőnek. A négy
évvel ezelőtt létrejött németországi kapcsolat révbe
ért, a meghívások azt bizonyítják, hogy komolyan
gondolják az obersulmi vezetők, amit a novemberi
hivatalos aláírási ceremónián hangsúlyoztak:
kölcsönös
látogatásokkal
erősíteni
az
együttműködést.
ÖNHIKI pályázat benyújtásához nyilatkozat
elfogadása
Az április 20-i pályázat benyújtási határidőre
tekintettel a körjegyző előterjesztése alapján
határozatot fogadott el a képviselő-testület az
ÖNHIKI pályázat benyújtásához.
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános
Iskola tagintézménnyé átszervezése
A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
1-4. évfolyammal történő továbbműködtetését az
Oktatási Hivatal a benyújtott fenntartói kérelem
alapján engedélyezte. A januári ülésen hozott
határozatot megerősítve úgy döntött a képviselőtestület, hogy az iskola Sárospataki ÁVG, illetve a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményévé
válását kezdeményezi a finanszírozási feltételek
javítása érdekében. A polgármester és a körjegyző

tájékoztatta a jelenlévőket a Sárospataki Többcélú
Kistérségi Társulás informális tanácsülésén és a
Jegyzői Kollégium ülésén e témában elhangzott
álláspontokról. A testület egyetértett azzal, hogy
Sárospatak Város Önkormányzatának döntése
ismeretében, azt mérlegelve hoz majd határozatot az
iskola
Hercegkút
számára
legkedvezőbb
konstrukcióban való továbbműködtetéséről.
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendelet elfogadása
A szociális törvény 2007. január 1-től hatályba lépett
módosítása
miatt
jogszabályban
előírt
kötelezettségének eleget téve vizsgálta felül e helyi
rendeletét a testület. A körjegyző előterjesztése
alapján elfogadott egységes szerkezetű rendeletet a
lap következő számaiban két részletben közöljük.
Hercegkút Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.(I.16.)
számú rendelet módosítása
Az SZMSZ módosítására legutóbb az októberi
alakuló ülésen került sor. A körjegyzőségi szervezet
alakítása miatt bekövetkezett változások átvezetése
történt meg a márciusi ülésen.
Egyebek
- Határozatot fogadott el a képviselő-testület az
Észak-magyarországi
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz benyújtandó – Kossuth utca és Kőporosi
pinceút felújítása – pályázatokhoz saját erő
vállalásáról
- Döntött a testület a Zempléni Fesztivál 2007. évi
programjának támogatásáról
- Tájékoztatást kapott a testület a Közútkezelő Kht
megkereséséről, melyben a Föld Napja alkalmából
szervezett takarításra 5 fő biztosítását kérte
- Sátoraljaújhely Önkormányzata polgármesterének
megkeresésében foglaltakkal egyetértett a testület,
mely szerint a térségben élő nők emlőrákszűrővizsgálatát a jövőben e város intézményébe
szervezzék
- Seregély István kezdeményezését ismertette a
polgármester, melyben a Szent Erzsébet év kapcsán
közterületek elnevezését javasolják a szentről.
- Bejelentette a polgármester, hogy a májusi Szent
Erzsébet ünnepségeken Obersulm polgármestere,
Harry Murso és Reinhold Gall parlamenti képviselő
vesz részt a partnertelepülésről
- A körjegyző tájékoztatást adott a március 4-én
megtartott területi és országos német kisebbségi
választásról. A polgármester gratulált a Területi
Német Önkormányzat megválasztott elnökének,
Stumpf Andrásnénak.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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15/2. RÉSZ
A MATHES / MATISZ famíliáról
Henricusnak (Henriknek) a családfája az 1800-as évek végén
férfi ágon megszakadt, Félixnek viszont ma is élnek
leszármazottai a falunkban. Bartholomeaus (Bertalan) utódai két
generáció után kihaltak.
A Mathes família harmadik csoportjába azokat soroltam, akik
a szomszédos falvakból (Dürbheim, Bitz, Kolbingen) más
családokhoz csatlakozva, vagy házastársként érkeztek.
Naár János

A família második nagy ágát azok a Böttingenből származó
Mathes-ok alkották, akik együtt indultak a Grimm, Gerteisen,
Stehle/Stehlin, Osterwald, Welte/Weltin családok képviselőivel.
Ez utóbbi nevek közül mára csak a Velti maradt fenn
károlyfalvi ágon. Kunigunda Stehle, Johannes Mathes
özvegyeként négy gyermekével (Henricus, Felix, Maria,
Bartholomeaus) hagyta el Böttingent és remélt boldogulást itt
az újhazában. A fiúk közül a háromszor megözvegyült
Anna Mattesz
1864.07.13-†

P186
Catharina Mattesz
1844.11.24-†1917.09.27
∞1867.01.28

Philippus Ulimájer

Maria Matisz
1855.02.24-†1858.06.11
1860.09.02-†1935.04.30
∞1884.10.13

1840.01.19-†1879.11.26

Antonius Stump

Lazarus Mattesz

1860.04.21-†1912.12.21

Rosalia Matisz

1840.05.30-†1841.02.10
1841.12.16-†1847.06.07
1869.02.12-†1869.03.23

1858.04.26-†1915.08.24
∞1875.01.12

Matisz József

Ulimájer Antal

1849.02.15-†1850.03.20

1851.09.06-†1924.02.27

Anton Matisz

Agnes Matisz

1853.07.09-†

P186
Josephus Matesz

Joannes Matisz
1804.01.25-†1806.01.23

Rosina Hoffmann

1807.03.02-†1807.03.08

Maria Braun
1813.08.13-†1851.01.08
∞1852.06.20

Maria Braun
1823.12.06-†1862.06.11

Joannes Matisz
1795.03.27-†1795.07.28

Mathias Matisz

P139
Ignatius Mattesz
1838.02.01-†

Maria Mattesz

Apollonia Mattesz

Matisz József

1835.01.25-†1879.09.12

1834.04.03-†1862.07.27
∞1852.11.23

1844.01.29-†1847.05.24

Benedictus Stump

c.1846 -†1850.02.21

∞

Joannes Mattesz

Maria Novák

1837.02.08-†1837.01.15

-†

Franciscus Mattesz
1827.12.04-†1879.09.23

Elisabetha Mattesz
1829.03.24-†1830.07.26

Michael Mattesz
1840.09.24-†1844.06.03

Joannes Mattesz
1843.12.11-†1887.11.01

Catharina Matesz
Elisabetha Matesz
1810.03.14-†1812.02.01

Genovefa Matesz
1813.01.03-†1869.03.01

Catharina Matesz
1816.05.30-†1846.02.02
∞1835.02.08

Joannes Stumpf
1815.02.06-†1877.06.14

Elisabetha Mattesz

P139
Conradus Matesz

Stephanus Matesz

1794.11.29-†1869.02.01
∞1827.11.27

1808.08.15-†

Elisabetha Kántor

1810.01.16-†

c.1802 Tállya-†1869.01.19

Agatha Matisz
1796.02.22-†1829.10.02

Susana Matisz
1798.01.13-†

Antonius Matesz
1800.05.20-†1802.09.11

Mathias Matisz
1802.02.24-†1808.07.21

Antonius Matesz
Maria Matesz
1813.01.22-†1813.10.26

Maria Matesz
1814.08.09-†1862.02.10
∞1834.06.08

Casparus Hoffmann

illegitim
1826.07.15-†

P103
Josephus Matis

Cleopha Matisz

1809.09.28-†1847.10.05
∞1832.01.15

1804.03.31-†1843.12.21
∞1827.02.11

Maria Braun

Lasarus Krommer

1813.08.13-†1851.01.08

1788.01.07-†1843.06.05

Josephus Matis

Mariana Matis

1808.02.28-†1808.10.08

1791.12.30-†1791.02.31

Catharina Matisz

Maria Matisz

1800.11.25-†1806.10.25

1793.03.22-†1862.01.31
∞1814.01.09

Ignatius Matesz

1807.01.04-†1848.02.17
∞1848.03.06

1807.02.01-†1807.02.11

Posch Mihály

1795.11.17-†1853.01.09
∞1818.06.07

1826.01.28-†

Francisca Matisz
Philippus Frikker
1794.09.11-†1845.03.03
∞1849.05.17

Braun Fridrich

Eva Matisz

1801.02.01-†1803.01.20

Laurentius Matesz

1841.09.30-†

1805.11.21-†

Joannes Matesz

Joannes Joosz

Ignatius Mattesz

Adam Matisz

1799.07.20-†1799.08.22

Helena Mattesz

1837.08.16-†1888.09.08

1803.11.24-†

Jacobus Matisz

Matisz Erzsébet

1836.01.01-†1864.02.03
∞1856.11.26

Maria Mattesz

1831.04.10-†1832.11.16

Franciscus Matisz

1796.09.08-†1808.09.14

1826.10.17-†1893.09.30

1834.05.16-†

1864.01.16-†1864.12.10
1867.02.05-†1867.03.10

1820.05.12-†1902.02.04
∞1840.02.02
1816.09.01-†1847.10.09
∞1848.02.20

Catharina Mattesz
1865.10.23-†

1794.03.04-†

1805.11.21-†1805.11.30

Caspar / Balthasar
Kharreiszer
c.1792-†1816.11.14
∞1817.01.28

Joannes Kleiner
1795.06.17-†1849.11.30

Helena Matisz
1798.10.03-†1846.11.29
∞1821.02.21

Mathias Khult
1799.11.21-†

P186
Martinus Mathes
1774.11.04-†1775.08.21
1777.12.04-†1838.03.02
∞1794.03.02

Marianna Piechi
c.1777-†1809.05.04
∞1809.06.04

Rosina Fetter
1778.12.25-†1847.06.09

Maria Mathes
1780.06.21-†1781.10.08

Eva Mathes

P118
Joannes Mathes

1766.12.25-†1831.08.04
∞1788.08.17

1761.06.26-†1817.09.17
∞ c.1793

Mathaus Stumpp
1765.09.13-†1815.03.05

Maria Magdalena
Mathes
1754.07.22-†1762.11.30

Anna Mathes
1758.09.16-†
∞1781.02.25

P103
Josephus Mathes
1763.04.11-†1813.10.22
∞1791.01.16

Maria Gomboda

Matthias Mathes

-†
∞1807.04.26

1761.03.15-†1790.09.12
∞1791.02.27

1771.02.16-†1835.12.14

Anna Hochwarth

Ignatz Fischer

1753.04.14-†1754.12.31

c.1770/1776-†1808.09.24
∞1808.11.20

Catharina Rackh
1781.11.23-†1830.10.16

1770.10.04-†

Valentinus Mathes
1765.02.14-†1773.03.18

Veronica Kerlin
Matthias Mathes
Anna Maria Mathes
1756.08.11-†

Josephus Mathes
1753.04.14-†1754.09.01

Maria Mathes
1760.05.01-†

Mauritius Mathes
1770.08.16-†1778.03.25

Bartholomeaus
Mathes
1772.08.20-†1778.01.04

P105
HENRICUS MATHES c.1725/29-†1788.05.04 Tr.
∞1752.06.18

Rövidítések:
J.falva, Jf.= Józseffalva
K.falva, Kf.= Károlyfalva
M.hotyka= Makkoshotyka
Renq. = Renquishausen
Spatak, Sp.= Sárospatak
Tr.= Trautsonfalva

Helena Mayerin c.1737-†1771.04.10 Tr.
∞1771.08.06

Elisabetha Kramerin c.1739-†1775.01.20 Tr.
∞1776.07.22

Maria Dilgerin 1735.03.23 Dürbheim-†1780.10.25 Tr.
∞1781.02.26

Magdalena Rackhin 1756.08.03-†Újhely

Mai címe:
P: Petőfi u.
R: Rákóczi u.
T: Táncsics u.
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Matisz János dr.
1948.05.02∞1972.08.12

Matisz Katalin
1959.07.11∞1979.06.25

Siska Veronika

Joósz Attila
1955.02.26-

1950.12.16-

Matisz Miklós

1921.12.06-†
∞1947.10.__

Matisz János Vince
1936.10.06-†1936.10.10

Matisz András

Matisz Magdolna
1944.09.22-†1944.10.05

1932.12.01-†

Matisz István

Matisz Anna
1941.07.20∞1964.08.24

Rák Antal
1940.05.01-†1965.11.14

Matisz Erzsébet

1934.03.23-†

1955.09.23-†1958.10.02

P160
Matisz Miklós

Matisz Márton
1930.10.12-†1944.01.15
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1944.08.03-†1944.09.28

Matisz Erzsébet

P66
Matisz Márton

Matisz Anna

P51
Matisz Vendel

1904.06.16-†1992.12.18
∞1922.01.30

1905.12.15-†1944.09.28
∞1928.11.05

1907.08.02-†1983.08.02
∞1927.11.08

1914.08.23-†1983.06.20
∞1939.11.13

Naár Bálint

Kiss Mária

Stumpf András

Frikker Mária

1907.07.16-†1941.03.19
∞

kovácsmester
1902.11.28-†1973.03.24

1921.05.22-†2004.05.24

Matisz Julianna

1898.02.16-†1928.05.28
∞1930.02.17

1921.12.06-†1999.04.16
∞1942.01.13

Naár József

Géressy Rozália

1909.10.28-†1976.01.03

1914.01.02-†1997.04.30

Matisz Mária

1910.05.29-†1912.04.09

Götz Katalin
1927.11.25-

Boós János

P51
Matisz Márton

1893.11.08-†1971.09.14
∞1918.07.07

1874.11.09-†1916.06.12
I.vh. hősi h. Kotozov,
Galicia
∞1902.05.14

Matisz Erzsébet
1901.05.26-†1990.08.14

Göttli Julianna
1885.11.05-†1949.07.06

Joannes Matisz

Matisz Regina
1871.09.27-†
∞1897.02.01

Naar István
1872.10.07-†

Matisz József
1873.09.10-†1873.10.03
1885.03.31-†

1867.08.15-†1867.09.20

Vinkler József
1944.09.10-

Matisz János
1945.03.23-†1945.04.01

P1
Matisz János
1920.09.03-†II.vh.hősi h.
∞1944.05.08

Stumpf Rozália
1923.07.03-

Matisz Anna
1938.07.281958.05.14

Hoffmann Antal
kántor
1936.05.22-†2005.04.16

1909.11.01-†

P51
Matisz Miklós
Göttli Julianna

1912.02.03-†1962.04.24
∞1934.01.31

Frikker Ferenc

1917.02.11-†1987.12.28

1885.11.05-†1949.07.06
∞1949.08.29

Matisz József

Matisz Mária
1950.08.15∞1970.08.01

Maria Matisz

Anna Matisz

P1
Matisz János

1867.08.15-†
1878.03.30-†1879.05.29
1880.12.25-†
∞1902.10.06

1865.07.09-†1911.05.02
∞1886.01.26

1896.05.15-†1948.02.06
∞1920.01.12

Göttli Ignác
1881.01.01-†1937.03.02

Matisz Vince
1887.11.11-†

Georgius Götz

Matisz Erzsébet

1862.05.11-†1923.05.13

1901.05.26-†1990.08.14

Matisz Katalin
1890.10.17-†

Matisz Márton
1870.07.06-†1771.01.11

Matisz Alajos
1883.04.22-†1896.03.12

Maria Mattisz

Matisz János

Martha Mattesz

P51
Josephus Mattesz

Theresia Mattesz

Matisz Márton

1840.11.20-†1840.11.28

c.1880 J.falva-† J.falva
∞1930.06.16

1841.04.04-†1907.10.13 Kf.
∞1885.11.15

1839.01.02-†1923.04.17
∞1863.11.16

1836.05.02-†1912.10.10
∞1855.11.20

1846.10.27-†1846.11.02

Joannes Mattesz
1842.09.27-†1843.05.21

Joósz Katalin
1890.03.15-† J.falva

Vinkler János

Ursula Ulimajer

Florianus Frikker

1863.05.13 K.falva-†K.falva
∞1895.02.12

1842.01.24-†1870.08.19
∞1870.10.10

1834.05.04-†1908.04.27

Georgius Hochwart

1854.02.21-†1920.03.15

Elisabetha Matesz

Susanna Matisz

P51
Martinus Matesz

1817.10.23-†1821.01.08
1821.01.10-†1887.02.11
∞1843.02.05

1825.04.25-†1873.10.13
∞c.1849 J.falva

1812.09.05-†1861.08.21
∞1831.11.20

Pachman József

Anna Kerchner

c.1821J.falva-†c.1861J.falva
∞1861.11.08

1803.01.20-†1880.11.17

Tóbiás Pál

1807.10.17-†1807.10.23

Josephus Matesz

P99
Nicolaus Mattesz

1814.03.15-†1842.09.15
∞1839.01.24

1831.12.01-† J.falva
∞1864.01.10

Sabina Braun

Catharina Joósz

1819.05.21-†1886.12.23

1843.11.23-† J.falva

Joannes Pachman

Magdalena Mattesz

c. 1818 J.falva-†1869 előtt
∞c.1873

Joannes Matesz
1823.12.29-†

Catharina Mattesz
1834.10.12-†1841.04.18

1828.03.19-†1897.07.01
∞1848.03.06

Ladislaus Stump
1821.03.16-†1882.12.15

Andreas Stumpf
1829.05.02-†1887.12.24

Martinus Matesz
1826.11.11-†1827.01.02

Joannes Mates

Maria Matiß

1793.08.11-†1834.11.24
∞1813.02.28

Magdalena Mathes

Maria Braun
1795.11.15-†1862.06.11

1796.06.12-†1796.12.19
1788.02.05-†

Elisabeth Götz

c.1841K.falva-†K.falva

Laurentius Matisz
1799.07.17-†
∞

Anna Kardos
-†

Josephus Mates
1790.10.13-†1808.02.05

c.1831 Nyíri-†

1761.12.31-†1808.01.05
∞1785.05.08

Elisabetha
Porubsky

Joannes Michael
Mathes
1767.09.29-†1773.04.08

Anna Mathes

Ignatius Mathes

1765.09.12-†1767.09.04
1776.05.01-†1801.01.02
∞1797.01.15

Maria Mates
1789.09.26-†
∞1818.08.30

Gabriel Schmid
c.1786 K.falvensis-†
∞1833.04.22

1772.03.31-†c.1772
1773.04.20-†1774.03.06

1773.07.22-†1827.08.30

1766-†1816.12.18

Joannes Stump

P79
Felix Mathes
c.1730 Böttingen-†1785.04.12
∞1752.06.18 Maria Agatha Rackin
1721.06.12 Renq.-†1753.11.16
∞1754.01.24 Euphrosina Kistnerin
-†1767 után

Thecla Mathes
1783.09.23-†1854.10.17
∞1805.07.07

Joannes Götz
1789.08.29-†1837.08.21

Antonius Matis
1793.01.23-†

Anna Maria Mathes

Josephus Mathes

P51
Martinus Mathes

1763.06.24-†1812.05.24
∞1783.08.11

1770.02.22-†1845.04.12
∞1791.07.10

1756.09.23-†1812.09.05
∞1777.__.__

Antonius Kleiner

1825.03.28-†1825.06.10

Josephus Matesz
1808.10.11-†1808.10.23

Josephus Mattesz

Lazarus Braun

1763.02.13-†

1810.06.17-†1810.06.22

Franciscus Matesz

1828.03.25-†

1802.12.15-†1838.12.07

Joannes Mathes

Anna Matesz

eÎ
Joannes Matesz

Maria Trisznerin
1766 Rátka-†1836.04.07
∞1836.06.07

Maria Kerchner
1783.12.08-†1846.02.01

Margaretha Götzin

dÎ
P51
Josephus Mathes
1781.01.24-†1838.02.01
∞1804.02.05

Elisabetha Winkler
1786.09.16-†1869.12.14

Antonius Mathes
1778.11.14-†1785.03.20

cÎ
Sibylla Mathes
1779.03.06-†1834.02.23
∞1817.04.27

Stephanus Torda

c.1751-†1820.04.01

c.1777Hotyka -†1821.11.12

Michael Mathes

Maria Anna Julia
Mathes

1773.04.20-†1773.09.19

Catharina Mathes
1759.09.30-†1763.04.17

1755.03.02-†
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Matisz György
1940.03.02-†1940.06.06

Matisz Katalin
1940.03.02∞1959.05.11

Ulimayer János
1935.03.28-

Matisz Mária
1897.01.10-†1898.08.14
1902.09.13-†1902.09.27
1903.10.16∞1928.01.17

Stumpf József
1903.08.02-†1934.03.17

Matisz Anna
1899.03.13-†1899.03.19
1914.01.24-†1914.07.31
1922.06.25-†1924.12.19

Matisz Rozália
1900.07.22-†1902.10.06

Matisz Antal
1907.02.14-†1909.02.28
1915.07.28-†1915.10.21
1924.10.03-†

R15
Antonius Mattesz

Matisz Erzsébet
1909.12.19-†
∞1937.01.18

Braun Vince
1913.01.22-†

Boos/Poósch Ilona

Hutka János

1914.03.23-†1980.11.20

1918.05.06-†1986.11.11

Matisz Mária
1923.11.01-†1994.05.23
∞1948.01.15

Hutka József

1918.06.04-†1939.09.17

1919.11.07-†1985.07.27

Matisz János

Matisz Márton
1913.11.07-†

Matisz Anna
1917.07.19-†
∞1941.07.05

Vitányi Lajos
c.1910M.hotyka-†

Matisz Erzsébet
1920.10.05-†1996.02.10
∞1950.12.05

Szemán Péter

1906.01.10-†

1924.05.01-†

Matisz János

Matisz Ilona

1924.11.04-† Mezőzombor

1923.02.12-† Szu.elhurcolt

1871.03.15-†1871.03.24

Matisz József
Matisz Antal

T3
Matisz János

1878.05.30-†1956.06.23

Matisz János
1880.02.16-†1880.09.15

Matisz Vendel
1881.10.07-†

Matisz Mária
1887.10.12-†Olaszliszka
∞1908.06.02

P74
Matisz József

1883.12.19-†1969.03.23
∞1912.01.22

1897.02.17-†1969.09.14
∞1919.01.27

Feigel Anna

Májer Franciska

Kerchner Mária

1904.07.23-† Mezőzombor

1890.03.08-†1958.01.17

Matisz Katalin

Naár István

R2
Matisz Flórián

1900.05.06-† Mezőzombor
∞1923.01.15

1874.07.10-†1874.08.02
1877.01.08-†1879.04.30
1884.04.22-†1969.04.29
∞1901.02.05

Matisz Katalin
1932.04.29-†1934.08.20
1943.05.30∞1966.04.16

Hermann Gyula
1944.01.09Sp.Dorkó-

Matisz Mária
1936.03.25∞1959.11.14

Kajati Ferenc
1935.08.17-†1982.04.__

1925.06.01-†1996.04.06

1927.12.28-† Mezőzombor

Matisz Erzsébet

Matisz Flórián
1929.05.03-†1929.05.06

Matisz Julianna

Matisz Ignác

Bosch Mária
1873.07.11-†1874.04.30

Matisz Magdolna
1921.12.14-†2001.10.21
∞1948.01.15

Matisz Ágnes

1870.01.28-†1870.01.28

Matisz Franciska

Stumpf János
1950.09.16-†1997.04.03

1913.08.05-†2003.02.19
∞1939.01.16

1911.10.25-†1914.03.05

1869.12.29-†1948.03.24
∞1895.01.14
1877.02.05-†1940.05.14

Matisz Ilona
1955.06.28∞1974.05.04

R7
Matisz Flórián

Matisz Katalin
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1896.06.14-†

Matisz Anna

Matisz Katalin

1886.01.23-†1888.01.13
1888.06.14-†1959.09.12
∞1909.02.17

1895.04.29-†1896.02.16

P98
Matisz
Vendel

P159
Matisz
István

1887.10.17- 1897.02.12†1957.12.01 †1949.02.20
∞1913.01.21 ∞1924.11.04

Matisz
Schmied
Franciska
Mária
1894.04.24- 1901.04.06†1928.02.08 †1976.06.13

Türk Antal

Matisz Anna

Matisz Anna

1889.03.04-†1956.04.07

*Theresia Matisz

1871.10.05-†1943.03.13
∞1892.02.01

Matisz Vince

illeg. gyermekei:

1891.04.12-†1935.04.05

Matisz Márton

Matisz József

1889.11.10-†1894.08.09
1895.08.11-†1896.02.13

Joannes
Baumgartner
1868.04.20-†1942.10.29

Matisz Rozália
1893.04.29-†

Matisz István

1884.05.21-†1884.06.16

Matisz Mária

1885.05.03-†

Matisz Erzsébet

1886.09.12-†1886.11.14

1901.06.14-†1902.09.27

1874.08.20-†

Oreskó János
c.1881-† Olaszliszka

P174
Michael Mattesz
1843.10.01-†1874.04.22
∞1866.11.13

Agnes Kerli
1845.02.28-†

Elisabetha Mattesz
1834.04.27-†1903.05.07

P19
Vendelin Mattesz

P25
Matisz János

Elisabetha Matisz

P74
Matisz János (Vincze)

P98
Martinus Matisz

1842.10.20-†1842.11.06
1843.10.20-†1893.02.15
∞1869.01.26

1851.11.20-†1899.05.21
∞1870.02.28

1854.03.05-†1905.03.19
∞1872.11.18

Rák Lőrintz

1861.03.26-†1930.08.30
∞1884.01.21

Catharina Türk

Catharina Götz

1851.06.19-†1919.09.20
∞1880.02.03

1838.12.28-†1899.01.28

1850.01.08-†1873.06.23
∞1873.10.28

1850.05.06-†

Catharina Matisz
1857.01.01-†1929.07.05
∞1878.02.25

Joannes Hoffmann

Matisz Erzsébet
1846.10.01-†

Maria Matisz
1860.08.11-†1861.05.11

Winkler Márton
1835.11.08-†1886.03.13
∞1901.06.03

Braun Antal
1849.10.24-†1917.03.04

1854.05.13-†1915.07.01

Catharina Kerchner

Elisabetha Türk

1861.12.17-†1938.06.18

1860.10.28-†1931.11.03

Theresia Matisz*

Elisabetha Matisz

1857.07.14-†1912.04.26
∞1876.02.08

1854.10.28-†1945.02.04
∞1876.01.18

Antonius Winkler

Antonius Rák

1854.11.17-†1881.02.19
∞1888.01.30

1852.11.23-†1916.06.05

Martinus Götz
1855.02.03-†1907.11.09
∞1909.05.03

Vendelin Frikker
1852.10.20-†

Íe
Maria Matesz
1815.09.06-†
∞1836.01.19

Josephus Kherle
1814.04.26-†

Joannes Matesz
1818.10.24-†1836.02.13

Antonius Matesz
1826.05.28-†

P19
Josephus Matesz
1821.10.21-†1860.06.22
∞1841.02.18

Maria Matesz
1819.12.19-†1897.10.28

P94
Stephanus Mattesz
1828.08.14-†
∞1850.01.21

Anna Leitner
1830.09.19-†

Íd

Íc

cÎ
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Matisz Frigyes János
esperes-plébános
1938.05.04-

Matisz Magdolna
1941.09.17∞1959.08.31

Matisz Ferenc
1948.10.10-†
∞1973.09.29

Hoffmann Mária
1951.11.09-

Matisz János
1932.03.28 Dorkó ∞1955.12.26

Dévald Mária
1935.08.21 J.falva-

1936.09.04-

1905.12.16-† Kanada

Matisz István
1910.03.22-† Kanada

Matisz József

P137
Matisz Frigyes
1913.03.08 Sp.-†1971.02.19
∞1937.08.21

Götz Anna
1918.08.07-

Dorkó
Matisz Antal
1908.06.10-†
∞1930.05.30 S.patak

Nagy-Pál Melánia
∞1960.11.24 S.patak

Koncsol Erzsébet

? -† Kanada

Matisz Mihály

-†

P137
Matisz János

Matisz Franciska

Matisz Margit

1881.09.05-†hősi h. I. vh.
∞

1900.03.20-†1939.11.30
∞1922.01.16

1880.10.13-†1961.01.24

Matisz Vendel

Matisz Magdolna

1887.10.17-†1957.12.01

1887.03.04-†1893.06.03

Nagy Vendel
1899.04.30-†

Matisz Mária

Matisz Antal
1939.07.12 Dorkó∞1964.07.25

Feigel Erzsébet
1944.10.31 Dorkó-

Matisz Júlia
1935.03.02 Dorkó∞ 1955.01.08

Barnai András
1930.09.20-†2003.07.__

1937.01.28-†2005.05.__
∞ Pálóczi János
1933-†2005 Bodroghalom

Stumpf Vendel

Matisz János

Matisz József
1933.11.01 Dorkó∞ Vojtkó Erzsébet
1936.04.14 Cigánd -
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Götz Ilona

1889.07.01-†1893.06.05
1894.04.24-†1928.02.08
∞1913.01.21

1884.07.21-†1886.09.28

Matisz Katalin
1927.05.20-†
∞ Darmos János Kenézlő

Matisz Ilona
1922∞ Várhomoki Vince
1917-†1991

P137
Matisz István
1891.11.20-†
∞1920.01.19

Matisz Ilona
1932.03.16∞1957.11.16

Kovács István
1934.12.21S.patak-

Matisz Anna
1926.02.25∞1950.01.16

Fischer János
1926.09.08-†1975.09.30

Matisz Mária
1930.04.02-†

Matisz Antal

P135
Matisz Mihály

Matisz Katalin

1899.02.10-†1974.05.15
∞1925.01.26

1880.10.13-†1961.01.24

1906.12.01-†1992.04.04
∞1925.01.26

1903.08.22-†1979.05.10

Götz Ilona

1903.02.17-†

Matisz Katalin

Hoffmann Boldizsár

1896.11.30-†1920.07.12
∞1920.01.19

1901.01.06-†1972.01.13

Sánta Péter

1909.06.20-†1910.11.25

c.1894-†

Matisz Ilona

Fischinger Mária
Matisz Mária
1900.12.07-†
∞1925.01.26

Jaskó József
c.1897 J.falva-†

Matisz Anna

Maria Matisz

P137
Stephanus Mattesz

Helena Matisz

Martinus Matisz

1850.10.28-†1880.12.08
∞1874.01.12

1853.09.17-†1860.02.02
1861.03.24-†1863.11.22

1852.08.18-†1915.04.16
∞1879.08.18

1857.06.10-†1935.01.03
∞1879.01.27

1864.12.02-†1864.12.19

Helena Braun

Joannes Kleiner

1859.02.10-†1924.12.21

1856.11.23-†1890.10.04
∞1890.11.24

1866.10.12-†1866.11.07

1871.09.05-†1871.09.23
1872.10.26-†1908.10.17
∞1898.02.08

Anna Matisz

1876.04.11-†1955.09.02

Aloysius Rák
1838.04.16-†1879.12.04
∞1880.01.19

Francisca Matisz
1858.07.28-†1863.02.19

Matisz Rozália

Joannes Braun

1875.09.19-†
∞1896.01.28

1852.12.20-†

Maria Matesz
1811.09.07-†1855.11.17
∞1831.02.14

Stephan. Ulimajer

Catharina Matisz
1863.10.07-†1863.10.07

Thecla Matesz

P172
Joannes Matesz

Margarita Mattesz

Agnes Matesz

1814.07.12-†1871.01.17
∞1833.02.12

1824.06.06-†1874.04.21
∞1849.04.29

1833.11.06-†1835.12.13

1823.01.21-†1823.01.24

Franciscus
Xaverius Joosz

Francisca Braun

Maria Mattesz

Rosina Matesz

1821.10.01-†1893.02.05

1836.10.14-†1836.10.29

1827.03.26-†1854.01.01
∞1846.02.13

1813.10.24-†1855.04.07

Catharina Matesz

Stephanus Matesz

1819.06.04-†1819.06.05

Martinus Matesz

Joannes Stumpf

1870.11.03-†1923.05.09

Michael Mayer
1808.09.13-†1824.08.17
1822.11.09-†1822.11.10

1866.02.17-†1921.09.26

1868.07.31-†1945.04.18
∞1890.01.27

Fischinger Márton

1808.08.04-†1842.06.14
∞1842.07.31
1820.09.26-†

Mathias Hoffmann

Margaretha Matisz

1817.08.08-†1855.08.25

Margarita Mattesz
1838.04.29-†1838.05.21

Martinus Mattesz
1840.09.07-†1840.09.09

Josephus Matesz

1866.07.17-†1921.12.09

P135
Matisz Mihály

Fischer Anna
Matisz Magdolna
1879.05.19-†1879.05.27

Apollonia Matisz
1854.01.23-†1854.02.05

Joannes Stumpf
1815.02.06-†1877.06.14

Rosina Matesz
1821.01.02-†1822.04.09

1825.02.03-†1825.04.07

P135
Michael Mattesz
1830.09.29-†1904.08.30
∞1850.01.28

Margaretha Braun
1830.06.11-†1863.10.12
∞1864.01.18

Magdalena Stump
1839.05.01-†1879.05.31
∞1879 után

Rozina Hochwart
c.1835-†1898.06.23

Clemeus Matesz
1806.11.22-†1807.02.11

Joannes Mathes

P135
Michael Matisz

Maria Matisz

Rosina Matisz

1786.06.22-†1842.04.19
∞1805.06.04

1794.09.13-†1864.02.13
∞1818.01.11

1798.01.28-†1859.06.12
∞1817.04.27

1801.10.21-†1883.01.28
∞1827.02.13

Susanna Bosch

Anna Tirk

1787.08.07-†1825.11.04

1792.09.27-†1843.01.11
∞1843.06.05

Susanna Matis

Carolina Pfeiffer

1792.01.13-†1792.01.30

Íc
Maria Mathes
1761.07.09-†1796.12.06

Joannes Mathes
1765.07.28-†1765.09.15

Sibylla Mathes
1767.04.25-†1767.05.11

Josephus Mathes
1762.11.08-†

Maria Theresia
Mathes
1764.06.14-†

1791.11.04-†1853.12.10

Joannes Mathes
1762.01.08-†1762.05.15

Laurentius Mathes

Ignatius Mathes
1773.03.31-†1786.02.28

Antonius Mathes

1764.08.14-†1765.01.23
1766.02.19-†1779.10.21

1775.11.28-†

Martinus Mathes

1777.04.27-†

Maria Mathes

Balthasar Hoffmann
1796.12.06-†1861.11.20

Joannes Chrystohp
Matisz
1804.11.14-†1808.10.17

Magdalena Mathes
1781.07.08-†1781.06.22

Margaretha Mathes
1783.07.25-†1787.04.17

Catharina Mathes
1786.04.30-†1786.09.17

1768.09.10-†

MARTINUS MATHES
-†1776 előtt
∞1761.04.23

Martinus Frikker
1808.05.14-†

P184
BARTHOLOMEAUS
MATHES

Regina Stegerin

c.1744-†1788.11.25
∞1761.01.25

c.1741/46-†1767.04.29

Christina Schmidtin
c.1743-†1808.05.10

P184
Josephus Mathes
1771.03.29-†1805.12.31
∞1796.07.10

Theresia Götz
1776.02.29-†1831.10.19
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Területi és Országos Kisebbségi Választások
Az Országos Választási Bizottság 2007.
március 4-re tűzte ki az országos és a területi
(megyei, fővárosi) német önkormányzatok
választását. Az országos és területi kisebbségi
önkormányzati választáson választó és
választható volt, aki a települési kisebbségi
önkormányzat tagja (elektor).
Hercegkút 2007. október 1-én megválasztott
Német Kisebbségi Önkormányzatának tagjai: Stumpf
Andrásné, Joószné Naár Erika, Naár József, ifj. Götz
István, Naár Judit a választás napján délelőtt 10 óráig

adták le szavazatukat a területi és országos német
kisebbségi listákra.
A német nemzetiségi jelölő szervezetek
előzetesen megállapodtak arról, hogy az országos
német önkormányzati választáson egy lista indul,
melyet a legtöbb elektorral rendelkező Baranyai
Német Önkormányzatok Szövetsége állított,
felvéve rá a többi jelölő szervezet jelöltjeit is.
B-A-Z Megyében a területi listát a B-A-Z Megyei
Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete
állította.
(drse)

Megalakult a Területi Német Kisebbségi Önkormányzat
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei német kisebbség
Területi Kisebbségi Önkormányzata 2007. március
13-án tartotta alakuló ülését Miskolcon a Megyeháza
Szemere termében.
A napirendi pontok között szerepelt a B-A-Z Megyei
Területi Választási Bizottság tájékoztatója a kisebbségi
választás eredményéről, a megválasztott képviselők
megbízó leveleinek átadása, név szerint a következő
személyeknek:
Csáki Károlyné – Sajószentpéter
Endrész Árpádné – Rátka
Grezmayer István – Bódvaszilas
Karl Márton – Szendrő
Dr. Lange László – Miskolc
Stumpf Andrásné –Hercegkút
Stumpf Bálint- Sárospatak
Szabó Béláné – Ináncs
Szebényi Gáborné – Sátoraljaújhely (Károlyfalva)
A képviselők eskütétele után a Területi Kisebbségi
Önkormányzat
elnökét
választottuk
meg
személyemben. Elnökhelyettes Szebényi Gáborné lett.
Sok feladat vár a Területi Önkormányzatra, elnökként
már nem csak Hercegkút kisebbségét, hanem egész

Borsod-Abaúj-Zemplén megye német kisebbségét kell
képviselnem.
Március 23-án meghívottként vettem részt a B-A-Z
Megyei Közgyűlés Kisebbségi ülésén. Napirendi
pontként
szerepelt
a
területi
választások
tapasztalatainak ismertetése. A német, lengyel, roma,
ruszin, szlovák kisebbség alakíthatott területi
önkormányzatot. A német kisebbség 50 elektorából
48-an szavaztak március 4-én, 48 érvényes szavazattal.
A továbbiakban Farkas Félix a Megyei Közgyűlés
Kisebbségi Bizottságának elnöke köszöntötte a
Területi Kisebbségi Önkormányzatok elnökeit,
valamint vázolta azokat a lehetőségeket, melyeket a
szűkös keretek között összefogással ki lehetne
aknázni. Többek között egy Integrációs Hivatal
létrehozását javasolta. Dr. Lázár Mariann a bírósági
ülnökök választásáról adott tájékoztatást.
Stumpf Andrásné,
Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
B-A-Z Megyei Területi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS (06-30/6549304)
RENDELÉSI IDŐ
Hercegkút

Makkoshotyka

HÉTFŐ
8.00 - 9.30
10.00 – 12.00
KEDD
12 .00 - 13.30
14.00 – 16.00
SZERDA
8 .00 - 9.30
10.00 – 12.00
CSÜTÖRTÖK
14.00 - 16.00
12.00 - 13.30
PÉNTEK
10.00 - 12.00
8.00 - 9.30
KÖZPONTI ÜGYELET SÁROSPATAK RENDELŐINTÉZET ÜGYELETI SZOLGÁLATA
du. 16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 513110, 06-30/4215403

Hercegkúti Hírek
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Hercegkút Község Önkormányzat
Gazdasági Programja 2007-2010
BEVEZETŐ
A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 91.
§ (1) bekezdése a képviselő-testület át nem ruházható
hatásköreként határozza meg a ciklusidőre szóló gazdasági
program elfogadását, mely kötelezettségnek a választást
követő hat hónapon belül kell eleget tenni.
E program Hercegkút Község Önkormányzata rendezési
tervével összhangban rögzíti a községfejlesztés és a
közszolgáltatások szervezésének fő irányát és az
önkormányzat ezzel kapcsolatos célkitűzéseit . Körvonalazza
azokat a helyi közügyeket is, amelyekben az adott feladatokat
vállaló helyi önszerveződő közösségek, vállalkozások
közreműködését várjuk. Meghatározza azokat a fő
célkitűzéseket, irányelveket, feladatokat, amelyet a
költségvetési gazdálkodás során meg kell valósítani. A
program célja, a település és intézményeinek zavartalan és
kiegyensúlyozott működtetése, fejlesztése, az önkormányzat
gazdasági lehetőségeinek feltárása, az eddig megszerzett
rangjának megőrzése, az itt élő lakosság életkörülményeinek
javítása és hosszabbtávon is a magasabb színvonalon tartása,
a területfejlesztési és az EU források hatékony kihasználása.
Tartalmazza a meglévő sajátosságokat, előnyöket,
hátrányokat és a lehetőségeket. valamint a gazdasági
beruházásokat, a fejlesztési irányokat, a közösség erősítési
szándékot, a település nyújtotta programokat.
Az önkormányzat gazdasági mozgástere meglehetősen
korlátozott, a fejlesztésekre fordítható források optimalizálása
az adott költségvetés elfogadásához kötött.
A program elkészítésénél figyelembe vettük a Nemzeti
Fejlesztési Terv II. és a kormány hosszú távú gazdasági
programjának főbb célkitűzéseit, a költségvetési törvényből
fakadó korlátokat
Sajnos az Önkormányzat anyagi lehetőségei nem elegendőek
arra, hogy fejlődést indukáljanak, ezért ebben az évben el kell
kezdeni a belső források felkutatását a célok sikeres
megvalósítása érdekében. Ez a Képviselőtestület által
decemberben meghozott rendeletekkel (adó emelések,
díjemelések, stb.) részben már megkezdődött, ugyanakkor
tény, hogy ez a forrásnövekedés még a működési
kiadásainkban jelentkező többletszükségletet sem fedezi.
Ezért olyan intézkedésekre is szükség van, amely a jelenlegi
intézménystruktúrát érinti, azt költségvetési oldalról
racionalizálja.
A
később
benyújtandó
pályázatok
előkészítéséhez szükséges, hogy az önkormányzatnak kész
tervei legyenek. A tervezési feladatokra, valamint a
pályázatokhoz elengedhetetlen önrész biztosítására megfelelő
összeget kell biztosítani!
HELYZETÉRTÉKELÉS
A település területe, népessége, népsűrűsége
Területe összesen
781 ha 4703 m2
- belterület
70 ha 6354 m2
- külterület 642 ha 1374 m2
- zártkert
68 ha 6975 m2

Demográfiai helyzet és folyamatok
A település népességszáma az elmúlt években csökkenő
tendenciát mutat, mivel az elhalálozások száma minden évben
meghaladja a születések számát.
2007. január 1-jén a lakosság létszáma 721 fő.
Népsűrűség: 97,6 fő /km2
Munkanélküliség, munkanélküliségi ráta
A két város Sárospatak és Sátoraljaújhely közelsége
meghatározó
a munkalehetőségek vonatkozásában, a
munkaképes korú lakosok nagy része ezen települések
üzemeiben és intézményeiben dolgozók. Ennek következtében
a munkanélküliségi ráta 5 % körül mozog.
Közigazgatási feladatok ellátása
2007. január 1-től Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség
működik Hercegkút székhellyel
Civil szervezetek:
Hercegkútért Közalapítvány, Hercegkút Gyermekeiért
Alapítvány, Hercegkúti Tornaklub, Hercegkúti Polgárőr és
Tűzoltó Egyesület, Heimat Néptánc Egyesület, Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület
Infrastruktúra:
Villany, víz, gáz és csatorna hálózat, kábel Tv és szélessávú
internet rendszer teljes egészében kiépült, szilárd hulladék
szállítás megoldott, közutak állapota megfelelő
PRIORÍTÁSOK
A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan
stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon
megszabják az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat.
Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem
a település feladatcentrikus működtetésének és fejlesztésének
stratégiai terve. A lehetséges fejlesztési irányok és programok
között elsőbbséget élveznek azok, amelyek forrásteremtő
partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen
értékesnek tekintjük azokat a programokat, amelyek a civil,
magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.

A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre
fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztésorientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a
programokat, amelyek a község fenntartható fejlődését segítik
elő.

A község fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő
kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van
népességmegtartó képességének.

A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező
önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást,
ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek
teljesítését szolgáló programoknak.
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HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
FORRÁSSZABÁLYOZÁSA
Az 2007-10. évi költségvetési törvénytervezetekben a helyi
önkormányzatok
pénzügyi
szabályozása
bizonyára
változásokat tartalmaz majd. A forrásszabályozás alapját
képező feladat- és hatásköri rendszer változása az azt követő
konkrét lépések megtétele csak a későbbiekben, az
önkormányzati törvény, az ország közigazgatási átalakításával
konkretizálható. Új elemként lépett be a finanszírozási
rendszerbe a társulásos feladatellátások pénzügyi ösztönzése.
A település a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társuláshoz
tartozik. Az elmúlt években az alábbi célokra kapott a
társuláson keresztül
biztosította az önkormányzat az
egészségügy területén a központi orvosi ügyeleti szolgáltatást,
az oktatás területén a pedagógiai szakszolgáltatást, szociális
területen a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, belső
ellenőrzés ellátást. 2007. január l-től a mozgókönyvtári
rendszeren belül a könyvtári ellátás is belép a rendszerbe.
PÉNZÜGYEK, VAGYON
Az önkormányzat bevételei körében
továbbra sem
számolhatunk a szabad felhasználású állami támogatás
növekedésével. A saját bevételek növekedése, pályázati
pénzek elérése teremthet forrást a fejlesztéshez, a
közszolgáltatásokhoz.
A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból
származók, a kommunális és iparűzési adóbevétel. Az
igazságos közteherviselés elve alapján az önkormányzati
feladatok finanszírozhatósága érdekében az adóviselési
képességgel rendelkezők továbbra is hozzá kell járuljanak a
közösségi kiadásokhoz.
Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon
részének (pl. utak, közterületek, intézmények) funkciója a
közszolgáltatások biztosítása, amelynek állagát javítani,
értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással,
felújítással, beruházással).
Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek
legalább pályázati saját részének biztosíthatósága érdekében a
működést szolgáló költségvetési kiadások a legszükségesebb
mértékűek, valós igényeket szolgálók legyenek.
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
A települési önkormányzati közszolgáltatásokat szerződés
formában (szemétszállítás, hó eltakarítás) oldja meg, illetve
két saját alkalmazottal (karbantartó, mezőőr) látja el a
település karbantartást, a kisebb fejlesztéseket. Az
egészségügyi szolgáltatást a háziorvos Bt keretében oldja
meg. Az oktatást, a közigazgatást pedig saját költségvetési
szervvel látatja el az önkormányzat. A szolgáltatók helyzete,
az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala az átlagosnál
jobb, ám fejlesztésük természetes igény. A humán
közszolgáltató intézményhálózat (Művelődési Ház, könyvtár,
iskola, óvoda) korszerűsítését, fejlesztését részben
jogszabályok írják elő szakmai követelményekként, részben a
település jellege, fejlettsége, további fejlődésének igényei
indokolják. A jogszabályi követelményeknek megfelelően ki
lett építve az önkormányzati intézményi étkeztetésben a
HACCP-rendszer, az iskola, óvoda, egészségügyi ellátás
feltétele és részben az akadálymentesítés.

13

A szociális gondoskodás, gondozás céljaira szolgáló
pénzeszközök reálértéke legyen összhangban a lakosság
szociális helyzetével, az önkormányzat anyagi lehetőségeivel.
Kívánatos a civil szervezetek támogatásának hatékonyabbá
tétele, a működésekhez kapott pénzekkel arányban a
települési közösségi lét erősítés, programok szervezése az
újonnan megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat
bevonásával, szerepének erősítésével.
A kommunális közszolgáltatások körében alapvető feladat az
elért jó színvonal megtartása, lehetőség szerinti fejlesztése.
Például a megkezdett szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének
folytatása. Meg kell vizsgálni a komposztáló edények további
kihelyezésének lehetőségeit, ezzel összhangban a településen
a tűzgyújtási tilalom bevezetését vagy esetleges időbeli
további korlátozását.
Szennyvízhálózatra a rákötések száma közel 100%-os. Az
időjárási szélsőségek egyre gyakoribb bekövetkezése
nélkülözhetetlenné teszi a csapadékvíz-elvezető hálózat
karbantartásának folytatását, a rendkívüli időjárás (pl. nagy
havazás, esőzés) káros következményeinek elhárítását.
Továbbra is feladat a járdák állagának javítása, felújítása.
Községünk szépülő településképe, közterületeink javuló
állapota fontossá teszi a közterületek, fásított, parkosított
zöldterületek megóvását, fejlesztését a köztisztaság magas
szintű biztosítását. Ezekhez az önkormányzat hatékonyabb
munkája mellett, a szervezeteknek, lakosságnak is teljesíteni
kell a jogszabályok által a rájuk hárított teendőket. A
tisztaság, rendezettség sokkal inkább igényesség, szemlélet,
semmint pénz kérdése
Erősségek:
- Sárospatak város közelsége, földrajzi adottságaink
- Világörökségi cím, mint idegenforgalmi adottság
- jövedelemtermelő-képes lakosság
- teljes közmű ellátottság
- fő útvonal melletti fekvés
- jó közbiztonság
- jó levegő, csendes környezet
- parkok, zöldfelületek jó állapota
- kiépített szolgáltatási rendszer
- megfelelő infrastrukturális ellátottság
Gyengeségek:
- népességcsökkenés
- a városból kiköltözők beilleszkedésének kis mértéke
- a vállalkozások zöme kistőkéjű egyéni vállalkozás
- egyedülálló idős lakosság viszonylag magas száma
Lehetőségek:
- idegenforgalom, turizmus fejlesztése
- a térségi együttműködés erősítése
- kulturális lehetőségek erősítése
- pályázati, forrásteremtő lehetőségek felkutatása
- település hálózta fejlesztése, utak erősítése, járdák építése
- a civil szervezetek erősítése
Veszélyek:
- forráshiány, nem lesz anyagi keret a fejlesztésekre,
tervezésre
- magasan képzett fiatalok elvándorlása

Hercegkúti Hírek
STRATÉGIAI PROGRAM
Ahhoz, hogy a településünknek jövője legyen, az itt élők
életkörülményei
és
lehetőségei
megfeleljenek
az
elvárásoknak, a fejlesztésekhez, programokhoz meg kell
találni a megfelelő hazai és uniós pályázati rendszert Az
önkormányzat mellett a civil szervezetek is beadhatják a
pályázatok fejlesztésekre.
- gazdasági versenyképesség javítása: kapcsolat a helyi
vállalkozókkal, számukra információ adás az esetleges
pályázatokról, a település programjairól
- turizmus fejlesztés: a meglévő adottságok kihasználása,
magánszálláshely kialakítás ösztönzése
- az infrastruktúra fejlesztése: utak karbantartása
- foglalkoztatás: közhasznú- és közcélú foglalkoztatás,
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OPERATÍV PROGRAM
- pályázatok előkészítése, fejlesztési beruházásokhoz
meglévő kész tervek aktualizálása
o Művelődési Ház felújítása
o Általános Iskola épületének felújítása
o Világörökségi pincesorok rekonstrukciója
o Szociális célú kisbusz beszerzése
o Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése
o Kossuth utca felújítása
o Kőporosi pinceút felújítása
o Vízelvezető árkok felújítása
o Zöldfelület karbantartáshoz gépek, eszközök beszerzése

Fenti célkitűzések maradéktalan végrehajtásához minden településért tenni vágyó és akaró polgár együttgondolkodására
és összefogására van szükség, mert a ma élő nemzedékeknek is kötelessége, hogy
megtegye mindazt, amit a lehetőségekhez képest megtehet.
Rák József polgármester

Suli- naptár
Március 14-én megemlékeztünk az iskolában az 1848-as forradalomról, amely egyike a magyar történelem legfontosabb
eseményeinek. Az ünnepség elején dalokkal, versekkel idézték fel a gyerekek az ünnep hangulatát. Ezt követően az ünnep
jelképeit, - zászlókat, kokárdát, huszárokat- készítettek, színeztek, festettek, hajtogattak, amelyek a gyerekek életkorának
megfelelően leginkább felkeltik az érdeklődésüket, rajtuk keresztül megérezhetik annak a dicsőséges kornak, időszaknak a
jelentőségét, fontosságát. Munka közben beszélgettünk velük a márciusi ifjakról, akik tevékenyen részt vettek az események
formálásában, máig élő példát nyújtva hősiességről, bátorságról. Közülük is kiemelkedik Petőfi Sándor, aki nemcsak verseivel
lelkesítette az embereket, de részt vett a harcokban is, és életét áldozta a hazáért. Kemény szél fúj című verse is ebből az időből
való, de ma is találhatunk benne aktuális mondanivalót.
Petőfi Sándor: Kemény szél fúj
Kemény szél fúj, lángra is kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik
Tűzben állunk már tetőtől talpig.
Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned?
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard?
Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Lész-e megint, ami voltál egykor?
Oly hatalmas harcos, ki szemével
Jobban ölt, mint más a fegyverével!
A világot védtük hajdanában
A tatár és a török világban;
Vajon most, ha eljön a nagy munka,
Meg bírjuk-e védeni magunkat?
Oh, magyarok Istene, add jelit
Ha a kenyértörés elközelít
Hogy az égben uralkodol még te
A magad, és néped dicsőségére.

Hercegkúti Hírek
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Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Közgyűlése
2007. március 9-én a Községházán tartotta idei évi első
Közgyűlését a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
tagsága. Az Egyesület elnöke, Rák József tájékoztatást
adott az elmúlt időszak eseményeiről. Ennek keretében
beszámolt arról, hogy a bírósági bejegyző végzés
jogerős, megtörtént az APEH felé a regisztráció és
folyamatban van a bankszámlanyitás. A Megyei
Polgárőr Szövetség elnökével, Csóra György úrral
folytatott egyeztetés alapján javasolta a jelenlévőknek,
hogy kérje az Egyesület a felvételét a Megyei Polgárőr
Szövetségbe. Ahhoz, hogy az Országos Polgárőr
Szövetség által kiírt pályázati lehetőségekkel élni tudjon a
szervezet, szükséges a Megyei Szövetség támogatása.
Ugyanezen okok miatt indokolt a Megyei Tűzoltó
Szövetségbe történő belépés is. A javaslatokkal az
Egyesület tagjai egyetértettek és felhatalmazták az
elnököt
a
Megyei
Szövetségekkel
történő
kapcsolatfelvételre.
Stumpf Ferenc nyugalmazott
tűzoltó szakmai előadása előtt az egyesület elnöke
beszámolt arról, hogy a tűzoltó felszerelések
számbavétele megtörtént és baráti kapcsolatokon

keresztül sikerült még 7 tömlőt szerezni. Az általános
tűzoltási tudnivalókról tartott tájékoztatót követően a
tűzoltószertár eszközeinek megtekintésével és a
településen lévő tűzcsapokat feltüntető térkép
tanulmányozásával folytatódott a közgyűlés munkája,
illetve a tagok elérhetőségeinek és a riasztási tervnek a
pontosítása is megtörtént. Utolsó napirend keretében a
Polgárőrparancsnok, Matisz Antal adott tájékoztatást az
aktuális tudnivalókról. Az alapvető felszerelések
(mellény, sapka) beszerzésére pályázat benyújtását
javasolta az Egyesületnek, valamint az Országos
Polgárőr Szövetség általános ismereteket tartalmazó
kiadványára hívta fel a tagok figyelmét. Javasolta
továbbá, hogy rendezzen az Egyesület április 14-én a
Hercegkútért Közalapítvánnyal közösen egy Bált,
melynek célja nem elsősorban a bevételszerzés, hanem a
hogy a tagság összekovácsolódása, együtt szórakozás.
Tájékoztatást adott az elnök továbbá arról, hogy van egy
szeptemberre tervezett program is,
búcsú előtti
hétvégén szeptember 7-re, Berecz András mesemondó
előadása, amit remélhetőleg nagy érdeklődés kísér majd.
(drse)

A Hercegkútért Közalapítvány és a
Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
hagyományteremtő céllal idén először közösen

2007. április 14-én BÁLT rendez,

melyre minden érdeklődőt szeretettel meghív.
Program: 19.00 Gyülekezö
19.30 Köszöntő, műsor
20.00 Svédasztalos vacsora
Táncmulatság
24.00 Tombola
Helye: Művelődési Ház Hercegkút,
Részvételi díj: 3000,-Ft/fö,
ZENÉL: PENTAGON EGYÜTTES
Információ és jegyvásárlás a Kuratórium tagjainál,
az Egyesület elnökségi tagjainál, valamint a
Körjegyzőség dolgozóinál.
Rák József és (P. 169.), Matisz Antal, Hoffmann Imre,
Stumpf Imréné, Rák Józsefné, Borsósné Fischinger Henrietta,
dr. Stumpf Enikö, Stumpfné Balázs Edit Tel: 346-101
Kérjük támogassák részvételükkel Hercegkút új civil szervezetét!
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Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés
2007.03.15
Hercegkút TC – Kenézlő 3:1

Szemán P, - Kiss G, Zajácz Á(Egyed A), Vinkler Zs, Fedor P, - Rák Zs,
Kiss A, Egyed S, Kobák B, - Bársony Gy, Stumpf G(Braun Zs)
Góllövő: Bársony Gy (3)
Nemzeti ünnepünkön játszotta csapatunk a Magyar Kupa labdarúgó
mérkőzés első fordulóját. A szövetség lehetőséget biztosított a csapatoknak, hogy amennyiben a feleknek sikerül
egymással megegyezniük, akkor a korábban kiírt március 28.-a helyett, március 15.-én is lebonyolítható a Kupa
meccs első fordulója. Kenézlő csapata ebben partnernek bizonyult és így egy sportszerű, kimondottan jó iramú
mérkőzésen, egy jól felkészült ellenféllel szemben sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. A győzelem csapatunk
egységének és egy kiváló csatárteljesítménynek köszönhető. A három gólból kettő szépségdíjas találat volt,
amelyeket - akik látták - biztosan sokáig nem fogják elfelejteni. A mérkőzés elején kapusunk átvette, - a februári
teremtornán nyújtott teljesítményéért járó - a Torna legjobb kapusa díjat. Bízunk a további sikeres folytatásban.

NŐNAPI MOZAIK

A Hercegkúti Hírek
minden kedves olvasójának
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!

Hajrá Hercegkút!

(FOTÓ: drse)
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