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Van egy szó, van egy név ezen a világon, 

Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. 
Csupa virágból van, merő napsugárból.. 

Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. 
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, 

Örömében sir az, aki e szót hallja. 
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, 

Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya. 
 

Amikor a szíved már utolsót dobban, 
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. 

Mehetsz messze földre, véres harcterekre, 
Ez a szó megtanít igaz szeretetre. 

Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld, 
Hogyha elrebeged, már ez is imádság. 
És ha elébed jön könnyes szemű árva, 
E szóra felpattan szíved titkos zárja. 

 
Drága vigasztalás ez a  szó, ez a név, 

Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. 
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, 

Ha keblére borulsz és el kinek mondod? 
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, 

Virágos sírdombon a könnyed megered. 
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, 

Nekem a legdrágább ezen a világon. 
 

Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, 
Amikor kimondom: anyám, édesanyám. 

 
 (Nagy Ferenc verse) 

ANYÁK NAPJÁRA 

Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/
B-09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóvá-
hagyott 13.370.856,-Ft  támogatás és saját forrás fel-
használásával „Hercegkút közterületeinek felújítása 
(Járdaépítés)” beruházás megvalósításáról határozott.  
A képviselő-testület a márciusi ülésén döntött a kivite-
lező cég és a műszaki ellenőr kiválasztásáról. A kivite-
lezéssel megbízott  Magyar Aszfalt Kft részéről 2010. 
április 20-án megtörtént a munkaterület átvétele. 

A kivitelezési munkálatok  
május hónapban megkezdődnek,  

a befejezési határidő: 2010. június 30. 
Az építési engedély alapján a járdaépítés a Petőfi Sán-
dor utca 21-141. házszám közötti ingatlanok előtti 
szakaszt  érinti,   754 fm  hosszú és 1,5 méter szélessé-
gű, szegélykővel és aszfaltburkolattal ellátott lesz az új 
járda. 
Az önkormányzat valamennyi közintézménye, Köz-
ségháza,  Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda,  
az Orvosi rendelő, Idősek Klubja, a Művelődési Ház 
és az udvarán található Pihenőpark,  a Posta,  továbbá 
a Sváb tájház és a római katolikus templom és a teme-
tő egyaránt a főutcán keresztül közelíthető meg.  
A beruházással az önkormányzat célja volt, hogy a 
lakosság  számára e forgalmas út mellett  megteremtse 
a biztonságos közlekedés feltételeit, biztosítsa a zavar-
talan gyalogosforgalmat.  A járdafelújítás a település 
forgalmi rendjét nem befolyásolja,  az egyenetlen felü-
letű járda átépítésével balesetveszélyes szakaszt vált ki 
a beruházás. A tervezett járda a zöldfelületet nem 
csökkenti, a meglévő nyomvonalra lett tervezve. 
 
A kivitelezővel egyeztetett időpontban - melyről a la-
kosságot  a hangosbemondón keresztül is tájékoztatni 
fogjuk - az önkormányzat műszaki bizottsága be-
járást fog tartani az  érintett szakaszon.  
Saját ingatlanuk előtti járdát  érintő konkrét kérdései-
ket a lakosok a Hivatal felé továbbíthatják,  melyekre a 
tervező, műszaki ellenőr és  a kivitelező képviselőjé-
nek bevonásával kapnak választ.  

           
                                     dr. Stumpf Enikő körjegyző 

 
Kérjük a lakosság  megértését és 

 türelmét a munkálatok ideje alatt! 

JÁRDAÉPÍTÉS  
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Képviselő-testületi ülés 
Hercegkút Önkormányzat képviselő-testülete április 26-
án tartotta legutóbbi ülését.  Az  I. napirendi pont kereté-
ben az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló rendeletet tárgyalta a testület az alábbi 
előterjesztés alapján.  
„Előterjesztés  Hercegkút Község Önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének végrehajtásáról 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
82.§ (l)  előírt kötelezettségnek megfelelően  jegyző által 
elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármes-
ter a költségvetési évet követő négy hónapon belül ter-
jeszti a képviselő-testület elé.  A képviselő-testület a zár-
számadásról rendeletet alkot.   
A mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza a teljesítési fő-
összegeket, valamint az  1. és 2. számú mellékletként 
csatolt táblázatok részletezik  a bevételi és kiadási elői-
rányzatok  teljesítési adatait. A 3. számú melléklet a 
pénzmaradvány kimutatást, 3/A sz. melléklet a pénzma-
radvány felhasználását, a 4.  számú melléklet az önkor-
mányzati vagyonmérleget tartalmazza.  
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
Hercegkút Község Önkormányzata 2009. évben a jog-
szabályokban  kötelezően előírt feladatait  az előző évek-
hez hasonló színvonalon teljesítette. A működés körében 
kiemelt gondot fordított az intézmények (Általános Isko-
la és Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház, Herceg-
kút-Komlóska Körjegyzőség)  racionális működtetésére.  
A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
nyújtott közszolgáltatások között a helyi önkormányzat 
feladatellátást segíti: a Sárospatak székhelyű Központi 
Orvosi Ügyelet működtetése, a Társulás Munkaszerveze-
tén belül működő  belső ellenőrzési csoport munkája, 
továbbá a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok közös ellá-
tása.  A Társuláson keresztül kiegészítő normatív támo-
gatásban az önkormányzat nem részesült.  
Bevételi források és azok teljesítése, kiadások alakulása 
Hercegkút Község Önkormányzata  2009. évi költségve-
tésének elfogadásakor  10.716 eFt összegű működési hi-
telfelvételt  tervezett.  Önhibáján kívül hátrányos helyze-
tű települések kiegészítő támogatására az önkormányzat 
nem volt jogosult.  Az  átmeneti finanszírozási gondok 
enyhítése, a gazdálkodás biztonsága érdekében az OTP 
Bank Nyrt-vel megkötött szerződés alapján folyószámla 
hitel-keret  szerződés áll rendelkezésre, melynek igénybe-
vételére szeptember 30-ig nem került sor.  
A Nemzetiségi iskolák fenntartására igényelhető közpon-
tosított előirányzatból az önkormányzat  az óvoda és 
iskola működtetésére  összesen  3.015 eFt támogatásban 
részesül 2009-ben.  A normatív állami hozzájárulások 
teljesítése eredeti előirányzathoz viszonyítva időarányos.  

Az átengedett központi adók  és a helyi adóbevételek 
teljesítése időarányos. A támogatásértékű bevételek kö-
zött időarányosan teljesült a védőnői szolgálat OEP fi-
nanszírozására, a mozgókönyvtári feladatellátásra a Sá-
rospataki Többcélú Kistérségi Társulástól, mezőőri szol-
gálatra, az értékteremtő  közhasznú munkavégzés támo-
gatására átvett pénzeszköz és a háziorvosi többletköltség 
finanszírozására Makkoshotyka Önkormányzatától  át-
vett pénzeszköz. Az eseti pénzbeli szociális ellátások 
szakfeladaton 100 %-ban teljesül a mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatására átvett pénzeszköz.  A működé-
si bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva ösz-
szesen   92,4 %-os szinten teljesültek.   
Kiadások alakulása 
A folyó működési kiadások az önkormányzati intézmé-
nyek fenntartása, közszolgáltatások ellátása terén az év 
során időarányosan teljesültek, a takarékos és ésszerű 
gazdálkodás szempontjait figyelembe véve. A forráshiá-
nyos költségvetés mellett  a megítélt pályázati támogatá-
sok elnyerésével volt lehetőség felújítási, fejlesztési fel-
adatok megvalósítására. Az önkormányzat által pályázati 
forrásból megvalósítani tervezett fejlesztési és felújítási 
feladatok (járdafelújítás, iskola épületének felújítása)  a 
következő költségvetési évre (2010.)húzódnak át.  A mű-
ködési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz 
viszonyítva összesen 90,8 % . Pénzmaradvány változásá-
nak tartalma: A 2009. évi módosított pénzmaradvány -
286  eFt. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:  Az 
önkormányzat 2009. december 31-én  3.000 eFt hitelállo-
mánnyal  (munkabérhitel) rendelkezik.  Vagyon alakulá-
sa: Az önkormányzat vagyona 2009. évben a befejezett 
beruházások értékével gyarapodott. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesz-
tést vitassa meg és az önkormányzat 2009. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló rendeletet  fogadja el.” 
Hoffman Imre a pénzügyi-költségvetési bizottság elnöke 
az elmúlt év gazdálkodására és az összeállított előterjesz-
tésre vonatkozóan ismertette véleményét és  a rendeletet 
elfogadására tett  javaslatot.  
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 3/2010. (IV.27.)  rendelete  a helyi ön-
kormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
82. §-ának felhatalmazása alapján a képviselő-testület a 
2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendele-
tet alkotja: 
1.§ Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 

      140.413   eFt bevétellel 
    138.645  eFt kiadással  jóváhagyja. 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu 
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2.§ Bevételek részletezése (1. sz. melléklet) 
- állami támogatás         58.369 eFt 
- átengedett központi adók       30.733 eFt 
- helyi adók                    2.724 eFt 
- szakfeladatok bevétele        11.969 eFt 
- támogatásértékű bevételek              12.819 eFt 
- felügyelet alá tartozó int. Fin.           18.713 eFt 
- működési célú pénzeszköz átvétel     776 eFt   
- központi költségvetési visszatérülés  1.250 eFt 
- működési pénzmaradvány                1.886 eFt 
- felhalmozási bevételek            1.762 eFt 
- hitel, értékpapír bevétel                       500 eFt 
- átfutó,pénzforgalom nélküli bevét.  - 1.088 eFt 
 Bevételek összesen        140.413 eFt 
3.§ Kiadások részletezése (2. sz. melléklet) 
- működési kiadások               137.412 eFt 
- felújítási kiadások                413 eFt 
- felhalmozási kiadások                    273 eFt 
- átfutó kiadás                                        547 eFt 
 Kiadások összesen          138.645 eFt 
4.§ A képviselő-testület a 2009. évi pénzmaradvány-
kimutatást a  3. és 3/A sz.,  a működési és felhalmozási 
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 4. 
sz., az egyszerűsített mérleget az  5. sz.,  a vagyonkimuta-
tást a 6. sz., a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormány-
zat beszámolóját a 7. sz.  mellékletben foglaltak  szerint 
jóváhagyja. 
5.§  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
A második napirendi pont keretében a  Sárospataki Több-
célú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési munkacsoportja 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés 
jóváhagyása történt meg.  
 Az ülésen határozatot hozott a képviselő-testület a folyó-
számla hitel-keret  megújításáról, a beruházásokhoz szük-
séges saját forrás finanszírozása miatt a 7 millió Ft össze-
gű hitelkeret 10 millió Ft-ra lett megemelve.  
Önálló napirendi pont keretében adott tájékoztatást a pol-
gármester az önkormányzat folyamatban lévő beruházása-
iról (Iskola épület felújítása, Járdaépítés). Az iskolaépület 
felújítása 50 %-os készültséget ért el, így az első kifizetési 
kérelem benyújtására április 30-ig megtörténik.  
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet az újabb pályázati ered-
ményekről, melyek  Hercegkút közművelődési tevékeny-
ségére a következő évekre jelentős támogatás nyújtanak.  
A Sárospataki Művelődési Házával és Erdőhorváti Ön-
kormányzatával közösen benyújtott „Kreativitás, hagyo-
mány és közösség”, nem formális és informális tanulási 
lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében” című, 
TÁMOP – 3.2.3/08/2-2009-0036 azonosító számú pályá-
zaton elnyert támogatás révén jelentős összeg használható 
fel a hagyományőrző kulturális csoportok működtetésére, 
programok szervezésére. A program megvalósításának 
ideje:  2010. június 1 – 2012. február 28., a Hercegkútra 
eső támogatási összeg: 11.689 000- Ft.  

A megvalósítandó tevékenységek: 
- Hagyományőrző kórus tevékenység – a helyi zenei 
hagyományok feltárása, feldolgozása és bemutatása 
- Hagyományőrző tánccsoport két korosztályban. Ha-
gyományos tánckultúra feltárása és közreadása 
- A helyi hagyományok feltárása a szokás és tárgyi kul-
túra emlékeinek szisztematikus gyűjtésével. 
Az elvárt tevékenységi mutatók: összesen 65 fő folya-
matos részvétele a különböző csoportok munkájában, 
30 gyermek táboroztatása, 20 fő felnőtt táboroztatása, 
Összesen 432 óra 15 hónap alatt, 60 óra a táborban 
( csoportbontással), 1000 db könyv kinyomtatása, 
Tananyag kidolgozása 3 témában (15 ív) 
A pályázat tartalmazza továbbá egy-egy darab video 
kamera, digitális fényképezőgép és laptop beszerzését. 
 
A polgármester bejelentette, hogy az Önkormányzat 
harmadik „nagy pályázata”, az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér” kialakítása is támogatásban részesült. 
„2010. április 6-i dátummal döntött az ÚMVP Irányító 
Hatóság az IKSZT-pályázat eredményeiről, ezáltal ösz-
szesen 25,4 milliárd forint uniós támogatás segítségével 
közel 600 kistelepülés lehet gazdagabb az ott élők szá-
mára kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató térrel. 
Az egyes pályázók - akik egy címbirtokosi pályázaton 
már sikerrel helyt álltak - különféle, a helyi igényeket 
leginkább kielégítő funkciókat terveztek be az általában 
felújítandó épületek falai közé. 
A forrás lehetővé teszi az épületek rekonstrukcióján, 
bővítésén túl a szükséges eszközök beszerzését, vala-
mint három éven keresztül hozzájárulhat a működtetési 
költségekhez is. A várakozások szerint a nyertes falvak 
lakói ezentúl számos olyan szolgáltatáshoz juthatnak 
hozzá helyben, amelyekhez eddig utazniuk kellett, 
emellett pedig lendületet kaphatnak az eddig infrastruk-
turális hiányosságok miatt megakadt, vagy döcögve 
haladó közösségfejlesztési folyamatok.” 
Hercegkút Község Önkormányzata a pályázaton össze-
sen 34.738.228,-Ft támogatást nyert, melyből 
6.499.950,-Ft működési célú támogatás, nettó 
28.238.278,-Ft pedig az épület felújítására használható 
majd fel.                 
                                      dr. Stumpf Enikő körjegyző 
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Borsósné Fischinger Henrietta a képviselő-testület ápri-
lisi ülésén számolt be a Heimat Néptánc Egyesület 
2009. évi tevékenységéről, melyet az alábbiakban 
olvashatnak:  
Tisztelt Képviselő-testület 
A 2009-es év örömteli változásokkal és a korábbi 
évekhez hasonlóan tevékenyen telt. Csoportjaink az 
iskolakezdéssel a következőképpen alakultak: A 
középső és a nagy csoport összevonásra került sor, 
mely aktuálissá vált az életkor, fiú-lány arány és a 
létszám tekintetében is. Így immár a nagy csopor-
tunk létszáma 28 táncos. 
Nagy örömmel töltött el, hogy pár év kihagyás után 
ismét van kis csoportunk, tagjai alsó tagozatos kis-
iskolások. Ezúton szeretném megköszönni a gyere-
kek tánchoz való kedvét és a szülők támogatását, 
hogy ebben a segítségünkre voltak. Megköszönném 
továbbá a Német Kisebbségi Önkormányzat és a 
Hercegkúti Önkormányzat anyagi és egyéb támoga-
tását, melyekkel segítik egyesületünk működését. 
További bevételeink SZJA felajánlásából, egyéb 
felajánlásokból származnak. 
Előző éven is megtartottuk évnyitó ülésünket, ahol 
feladatainkról, céljainkról valamint fellépési lehető-
ségeinkről beszéltünk. Decemberben pedig össze-
geztük egész éves munkánkat és egy játékos vetél-
kedővel, majd bállal zártunk a 2009-es évet. 
A kulturális rendezvényeket tekintve egyesületünk 
számár az év eleje aktív pihenéssel telt, hiszen ek-
kor a fellépések ritkábbak, a próbákon viszonyt fo-
lyamatosan szinten tartjuk és bővítjük a repertoárt. 
Év elején szerepeltünk a Sváb Bálon  Sárospatakon, 
majd a Kisebbségi Önkormányzat és a Hercegkú-
tért Közalapítvány közös rendezésű bálján. A ha-
gyományos, SAMI-val közös Önálló Estünket az 
elmúlt éven is megtartottuk, ahol bemutatkozott az 
óvodás csoportunk, a középső és a nagy csoport 
pedig német és magyar táncokkal örvendeztette a 
hazai közönséget.  
 
Mindhárom csoport aktívan részt vett a hagyomá-
nyossá vált Hercegkút Napja rendezvény kulturális 
programján. A B.AZ Megyei Német Kisebbség Te-
rületi Kisebbségi Önkormányzata által Károlyfalván 
megrendezésre került találkozón is méltón képvisel-
te egyesületünk Hercegkút. Csoportunk augusztus-
ban a lengyelországi Jaslovba (ahol egy hosszú hét-
végét töltöttünk el) is elvitte hírét a magyar táncok 
mellett a  német táncnak is. 
 

Szeptemberben Kótajon arattak sikert táncosaink. 
Immáron sokadik alkalommal vendégszerepeltek 
Bódvaszilason is. A Hercegkúti Öregek napján elő-
ször debütált a  kis csoportunk, aminek a vendégek, 
szülők és mi oktatók egyaránt nagyon örültünk. 
A fentieket tekintve nem panaszkodhatnak a tánco-
sok, hisz nekik nem kell jobb motiváció, mint hogy 
bemutathassák minél többször a közönségnek mun-
kájuk eredményét. 
Továbbra is szívesen teszünk eleget felkéréseknek, 
ahol megörvendeztethetjük szeretteinket, illetve el-
visszük, öregbítjük Hercegkút hírnevét. 
Céljaink továbbra is hagyományaink ápolása és kul-
túránk tovább örökítésre.  
Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat ápolását az önkor-
mányzatokkal a Művelődési Ház vezetőjével és a 
civil szervezetekkel. 
 
A 2010-es évben az előző évekhez hasonlóan kitar-
tó, rendszeres munkával folyamatosan „dolgozunk.” 
 Terveink között szerepel a hagyományos önálló est 
megrendezése, valamint augusztus 25-én lesz 25 
éve, hogy a német néptánc oktatás működik Her-
cegkúton Gujdiné Götz Julianna vezetésével, melyet 
e szép évszámhoz méltóan szeretnénk megünnepel-
ni.  
 
Megteszünk mindent azért, hogy gyermekeink 
örömmel minél tovább táncoljanak csoportjainkban, 
örömet szerezve ezzel szülőknek, nagyszülőnek, 
rokonoknak, a közönségnek, az oktatóknak és leg-
főképp saját maguknak.  

Borsósné Fsichinger Henrietta  
a Heimat Néptánc Egyesület  elnökhelyettese 

A Heimat Néptánc Egyesület 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Fergeteges tánc az idei  locsolóbálon 
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 Az Országgyűlési képviselők választása I. fordulójának 
napján, 2010. április 11-én Hercegkúton 6.00 perckor je-
lent meg a szavazóhelyiségben az első választópolgár, aki-
nek jelenlétében a Helyi Választási Bizottság tagjai az ur-
nákat lezárták és elhelyezték az ellenőrzőlapokat. A válasz-
tási bizottság munkájában az 5 választott tagon kívül há-
rom párt delegáltja vett részt, Szolnoki Attila (FIDESZ), 
Majoros Krisztián (MSZP) és Naár Pál (Jobbik) .  
A választópolgárok (összesen 558 fő) 80.82 % -a (451 fő) 
adta le szavazatát a nap folyamán, ami magasan felülmúlta 
az országos átlagot (64.38% ). A megyében ezzel 7. helye-
zést értünk el. Hercegkutat csak Alsógagy (81.72), 
Becskeháza (87.5), Debréte (90.91), Meszes (80.92), 
Teresznye (84.85) és Viszló (84.72) települések előzték 
meg a részvétel arányát illetően, Sárospatakon  szintén az 
országos átlag alatt volt az  arány,  63.37%.  
 
Dr. Hörcsik Richárd, a FIDESZ-KDNP  10. számú or-
szággyűlési egyéni választókerült jelöltje az I. fordulóban 
megszerezte az érvényes szavazatok több mint 50 %-át,  
(54,8 %-át), így a 10. sz. OEVK területén II. forduló meg-
tartása nem volt szükséges.  
A képviselő úrnak, Hercegkút díszpolgárának ezúton is 
gratulálunk és képviselői munkájához sok sikert kívánunk. 
 
A szavazóköri eredmény az alábbiak szerint alakult:  

Országgyűlési képviselők választása 2010. április 11. 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Dr. Hörcsik Richárd FIDESZ-KDNP 360 

2 Koleszár Sándor LEHET MÁS A POLITIKA 14 

3 Németh Károly MDF 3 

4 Szabó Attila TORGYÁN-KISGAZDA-
KOALÍCIÓ 0 

5 Szajkó Gábor Jobbik 46 

6 Vécsi István MSZP 24 

  Lista neve 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Lehet Más a Politika 13 

2 Összefogás Párt BAZ M-i Lista 1 

3 MDF 4 

4 MSZDP 1 

5 FIDESZ-KDNP 341 

6 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 29 

7 MUNKÁSPÁRT 0 

8 JOBBIK 59 

9 MIÉP 0 
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A következő időszak programjai közül a kiemelte a 
hagyományos április 30-i Gombos-hegyi  szalonna-
sütést és tábortűzgyújtás,  ez utóbbi előkészítéséhez  
Naár Pál szervező segítséget kér az Egyesület tagjai 
részéről. Új kezdeményezésként május 30-án, vasár-
nap délután Hercegkúton Gyermek- és Ifjúsági Nap 
szervezésére kerül sor a településen működő többi 
civil szervezettel közösen. 
Július 31-én szombaton öregfiú csapatok részvételé-
vel „Kiss János emléktorna” lesz, melyen a Polgárőr 
és Tűzoltó Egyesület is kiállíthat egy önálló csapatot.  
A Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Családi Napja  vár-
hatóan augusztus végén lesz megtartva, a pontos 
időpont az egyéb programokkal történő egyeztetést 
követően lesz kitűzve.  
Rák József polgármester az éves beszámolóhoz és 
költségvetéséhez kapcsolódóan példaértékűnek ítélte  
az Egyesület önfenntartását, azt a tényt, hogy költ-
ségvetési támogatás nélkül, pályázati forrásokból 
jelentős bevétellel tud gazdálkodni és közfeladatokat 
átvállalni. A Kiss János emléktorna ötletgazdájaként 
kérte a tagok aktív részvételét ennek megszervezésé-
ben. Ezt követően a nyári nagy rendezvényről, a  
„Hercegkút értékeinek bemutatása” címmel 2010. 
augusztus 13-15. között megrendezendő programról 
közölt  fontos információkat.  Köszönetét fejezte ki 
az Egyesület valamennyi tagjának, hogy önzetlenül 
közreműködnek a település közbiztonságának meg-
őrzésében.   
Az Egyebek napirendi pont keretében Stumpf And-
rás tag tájékoztatást adott a jelenlévőknek a Buda-
pesten megtartott előadáson hallottakról, melyen 
Stumpf Balázs egyesületi taggal vettek részt. Részle-
tesen beszámolt a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság, 
mint köztestület vezetője, Leidinger István által el-
mondottakról, majd e szervezet munkájáról  DVD-
én megkapott anyagot tekintették meg közösen a 
hercegkúti egyesület tagjai.                          (drse) 

2010. április 24-én  a Művelődési Házban közgyűlést 
tartott  a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tag-
sága.  Az Egyesület elnöke, ifj. Rák József az első napi-
rendi pont keretében a  2009. évi pénzügyi beszámolót, 
2. napirendi pont keretében a közhasznúsági jelentést 
terjesztette a közgyűlés elé, majd a 2010. évi költségve-
tés elfogadására tett javaslatot.  
A  költségvetéshez kapcsolódóan hozzáfűzte az egyesü-
let elnöke, hogy a Megyei Polgárőr Szövetség részéről 
300 eFt pályázati támogatás lett megítélve, a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé benyújtandó pályá-
zatban javasolta egy nagy teljesítményű szivattyú be-
szerzését, melyet az elmúlt időszakban bekövetkezett 
esőzésekhez hasonló helyzetekben lehetne hatékonyan 
kihasználni.  
Az Egyebek napirendi pont keretében az  egyesület el-
nöke az elmúlt időszak eseményeit összegezte. Elhang-
zott, hogy az év végi közgyűlésen elfogadott rendnek 
megfelelően, szervezett keretek között, havonta egy-egy 
alkalommal találkoznak az egyesület tagja. Ezek az 
együtt töltött esték alkalmasak arra a tapasztalatcserére, 
a korábbi ismeretek felfrissítésére és nem utolsó sorban, 
új ismeretek szerzésére.  
Február hónapban Stumpf Ferenc nyugállományú tűz-
oltó százados tartott –mintegy ismétlésképpen - foglal-
kozást. Előadásában kitért a tűz megelőzésre, a tűzoltás 
alapjaira és természetesen felhívta figyelmünket a helyi 
sajátosságokra is. Márciusban a Sárospataki Rendőrkap-
tányság munkatársai tartottak előadást. Bacsó Tibor r. 
őrnagy, közlekedési osztályvezető a KRESZ és egyéb, a 
- közlekedéssel összefüggő - jogszabályváltozásokat 
dolgozta fel, látványos előadás keretében. 
Kecskés Lajos r. százados közrendvédelmi osztályveze-
tő-helyettes a kapitányság illetékességi területén bekö-
vetkezett jogellenes cselekményeket elemezte, valamint 
aktualitásokra hívta fel a figyelmünket. A közel két órás 
beszélgetés alatt az egyesület vezetői a  rendőrökkel 
számba vették, hogy milyen rendkívüli események vagy 
jogellenes cselekmények fordulhatnak elő Hercegkúton 
és ezekre, mint közfeladatot ellátó személyek, az egye-
sület tagjainak miként kell reagálniuk, hogy a községben 
élők biztonságérzete ne romoljon. 
 
Rák József egyesületi elnök a közgyűlésen felhívta  a 
polgárőrök figyelmét arra, hogy a hulladék vas árának 
emelkedése miatt ismét több illegális kereskedő jelenik 
meg a településen, akiket fel kell szólítani és ki kell irá-
nyítani a faluból, amennyiben szükséges rendőri közre-
működés igénylésével.  

Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Közgyűlése 
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„Zöldülő Gyöngyszem” 
A Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola fenti címmel sikeresen pályázott az 
„Alapítvány az Egészséges Településekért” szervezet 
által kiírt pályázaton. A 100 eFt pályázati támogatás 
segítségével így az iskolaépület külső homlokzatának 
megújulásával egyidejűleg a több mint 80 éves, elörege-
dett, homlokzatot  veszélyeztető fák helyére fiatal örök-
zöld növények és cserjék telepítésére kerülhetett sor. 
Ifj. Rák József, a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöké-
nek közreműködésével a Sátoraljaújhelyi Hivatásos 
Tűzoltóság végezte el április 19-én  az öreg fák bizton-
ságos eltávolítását. A pályázati támogatásból a növé-
nyek (fák, cserjék) beszerzését az intézményvezetője, 
Götzné Frikker Mária szervezte meg és az ültetést ápri-
lis 23-án, pénteken délután jó hangulatban végezték a 
gyerekek, szülők, pedagógusok és segítő önkéntesek.  
A parkosítással az intézmény hozzájárult  a pályázat 
kiírójának célkitűzéseihez: „az egészséges Magyarország 
megteremtéséhez való hozzájárulás keretében oktatási 
intézmények által megvalósítandó környezettudatos 
nevelés kialakítását célzó programok támogatása, iskolai 
egészségnevelés, amely hatásában az egész közösségre 
kiterjed.” 
Az oktatási intézmény a település frekventált pontján 
helyezkedik el, így valóban az egész közösség örömét 
lelheti majd a szép új parkban és  reményeink szerint 
ismét évtizedeken keresztül gondozhatják  majd a kisdi-
ákok.                                                           ((drse) 
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Mivel a mi iskolánkban csak alsó tagozat működik, 
ezért két kategóriában tudtunk indulni: Az I. kategóriá-
ban az 1-2. osztályos tanulók, a II. kategóriában pedig a 
3-4. osztályos tanulók versenyeztek egymással. Az I. 
kategóriában 22 tanuló, a II. kategóriában pedig 23 diák 
indult. 
Megérkezésünk után Aranka néni, a rátkai iskola igaz-
gatója köszöntött bennünket, minden versenyző meg-
kapta a sorszámát és kezdődhetett az izgalom. Nagyon 
színvonalas volt a verseny, hiszen a legjobbak verse-
nyeztek egymással. A gyerekek olyan természetesen 
adták elő a verseket és kis történeteket, mintha a német 
az anyanyelvük lenne. 
Miután mindenki leszerepelt, a gyerekeket kis uzsonná-
val vendégelték meg a házigazdák, a zsűritagok pedig 
értékelték a produkciókat. Nagyon nagy volt a tét, hi-
szen csak a győztesek vehetnek részt a májusban meg-
rendezésre kerülő országos versenyen. Hosszú várako-
zás után végre sor került az eredményhirdetésre. Min-
den résztvevő kapott egy emléklapot és egy húsvéti 
csoki tojást , a nyertesek pedig további ajándékokra 
számíthattak. Idén is nagyon színvonalasan szerepeltek 
tanulóink, az eredmények a következők: 
I.kategória : 
1. Jaskó Emma 2.osztályos tanuló, ő képviseli isko-
lánkat a budapesti országos versenyen. 
3. Bánhegyi Vanda 2.o. 
4. Rák Eszter 1.o. 
  
II.kategória 
3. Bánhegyi Máté 4.o. 
4. Naár Zsófia 4.o. 
  

Minden tanulónk nagyon ügyesen szerepelt, büszkék 
lehettünk rájuk, hiszen a négy település közül a mi isko-
lánk a legkisebb, a helyezést elérteknek pedig ezúton is 
külön gratulálunk! 

Március 19. péntek 
Ezen a tavaszi délelőttön került sor a helyi Német Nemze-
tiségi Vers-és Prózamondó Verseny lebonyolítására, me-
lyen az iskola 45 tanulójából 16 fő versenyzett. Minden 
osztályból 3-3 tanuló juthatott tovább a megyei fordulóra, 
így igazán izgalmasnak ígérkezett a verseny. A zsűritagok 
természetesen a tanító nénik voltak, akik nemcsak a töké-
letes szövegmondást, hanem a hangsúlyozást, kiejtést és az 
előadókészséget is pontozták. A gyerekek nagyon becsüle-
tesen felkészültek, így nem volt könnyű dolga a zsűrinek. 
Hallhattunk itt szerelmi történetet, nyuszi-mesét, megis-
merhettük a lusta hordókészítő történetét, de izgalmas 
vadászaton is részt vehettünk a gyerekek érdekes előadásá-
ban. 
A zsűri döntése után minden versenyző emléklapot és egy 
pici ajándékot is kapott. A továbbjutó tanulóknak termé-
szetesen a megyei fordulón is bizonyítaniuk kell tudásukat 
és tehetségüket  
 
Március 26. csütörtök 
 Tanítás után, délután egy órakor indult útnak kis csapa-
tunk- 12 gyerek és 2 felnőtt- Rátkára, hogy az eddigi évek-
hez hasonlóan ebben az évben is részt vegyünk a megyei 
Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Versenyen. 
Idén is 4 település tanulói- Rátka, Károlyfalva, Rakamaz és 
Hercegkút- mérték össze tudásukat 4 kategóriában.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suli-☼tár 

Jaskó Emma 2. osztályos tanuló A versenyző diákok és a felkészítő pedagógusok 
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Az ünnepek közeledtével igyekszünk otthonainkat is 
feldíszíteni. Ehhez is adtunk ötleteket. A kisebbek 
ablakdíszeket  vághattak ki papírból, a nagyobbak 
pedig patchwork  tojást készíthettek. Hungarocell 
tojásformát szép, színes textil anyagokkal vontunk 
be, és szalagokkal, masnival díszítettünk. Ezeket a 
tojásokat barka, vagy aranyeső ágakra akaszthatjuk, 
így szép díszei lehetnek az ünnepi asztalnak. 
Az igazán ügyesek és türelmesek gyöngyfűzéssel 
díszíthették a festett tojásokat, illetve kis kosárkákat 
fűzhettek a parányi gyöngyökből. Egy ilyen szép 
ajándék természetesen csak a legkedvesebb locsol-
kodónak jár! 
A lehetőségek sora ezzel még nem ért véget. A leg-
kisebbek papírból hajtogathattak, vághattak, ragaszt-
hattak kis kosárkákat, amiben hazavihették az elké-
szült alkotásokat. Mindenki megtalálhatta az érdek-
lődésének és kézügyességének megfelelő tevékeny-
séget. Az ötletesség , a kreativitás fontos szerepet 
kapott a munka során. Kitartásra, türelemre és  pon-
tosságra is szükség volt a siker érdekében. 
Elmondhatjuk, hogy mindenki hasznosan töltötte el 
ezt a délutánt. A gyerekek megismerkedhettek régi 
technikákkal, a szülők feleleveníthették gyermekkori 
élményeiket, megvalósíthatták saját családjukban a 
hagyományok megőrzését, továbbvitelét. Reméljük, 
hogy ötleteinkkel talán egy kicsit szebbé, ünnepélye-
sebbé sikerült varázsolni húsvét ünnepét. 

                                                                    tanítók 

Húsvéti játszóház 

Ezen a tavaszi délutánon hagyományainkhoz híven 
megrendeztük a húsvéti játszóházat a Művelődési 
Házban. Nagyon örülünk, hogy évről-évre egyre 
többen a hasonló programok iránt. 
Az ünnepekhez kapcsolódó játszóházak között is az 
egyik legnépszerűbb a húsvéti. A húsvéthoz sok 
népszokás, hagyomány kapcsolódik. Ezek között is 
az egyik legnépszerűbb a hímes tojás festés.  
Mindig igyekszünk új technikákkal megismertetni a 
gyerekeket, így idén az ú.n. „írókás” módszerrel dí-
szítettük a tojásokat. Ehhez egy különleges eszközt, 
az írókát kell folyékony viaszba mártani és rárajzolni 
a kívánt mintát a tojásra. Ezután kerülhet a  festék-
be. A végeredmény nagyon szép, gazdagon díszített 
hímes tojás. 
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FÖLD NAPJA – 2010. április 22. 

Hercegkúton a Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Általános Iskola idén is csatlakozott a Közútkezelő 
Kht kezdeményezéséhez és a Föld Napja alkalmából 
védőkesztyűben és mellényben gyűjtötték az esetle-
gesen előforduló  hulladékot a kisdiákok. 
Kedvezett az időjárás e tevékenységhez, hiszen ra-
gyogó napsütésben láttak „munkához” a gyerekek. 
Szerencsére ezúttal is inkább a  friss levegőn, iskolai 
környezeten kívül töltött idő  élményé-
vel gazdagodtak és nem teltek meg a 
kiosztott zsákok.                  (drse)  

 
GOMBOS-HEGYI FILAGÓRIA RENDJE 

Felhívjuk a kedves látogatók figyelmét, hogy a  
Filagóriában rendezvényt csak az Önkormányzat  

előzetes engedélyével lehet tartani.  
 

Ugyancsak kérni kell a víz– és villany használatát is  
a következő telefonszámok valamelyikén: 

47/346101 , 47/546-000 (Hivatal), 30/5228337 
 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük 
Hercegkút Község Önkormányzata 
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Gyermektánc találkozó volt Rátkán 
Idén ismét meghívást kaptunk a rátkai óvodában VIII. 
alkalommal megrendezett Nemzetiségi Gyermektánc 
találkozóra. 
Az óvodásokkal nemzetiségi népviseletbe öltözve ér-
keztünk a helyszínre, a Művelődési Házba. A rátkai 
vezető óvónő - Molnár Imréné – valamennyiünket 
szívélyesen köszöntött. A találkozón 7 óvoda képvisel-
tette magát ( Károlyfalva, Nyíregyháza, Rakamaz, 
Tállya, Mád, Hercegkút és Rátka) A gyerekek színvo-
nalas táncműsorokat, körjátékokat, hagyományőrző 
játékokat mutattak be. Valamennyi résztvevő dicsére-
tet és emléklapot kapott.  

Vendégül láttak bennünket: teával, szendviccsel kínál-
tak. Zárásként budapesti bábművész előadásában báb-
játékot láthattunk, amely nagyon tetszett a gyerekek-
nek. 
Az eseménydús délelőttől kissé elfáradva, de élmé-
nyekkel gazdagodva jöttünk vissza óvodánkba. 
Úgy gondoljuk, az ilyen jellegű rendezvények rendkí-
vül fontosak. Ezek tartják életben és nagyban gazda-
gítják nemzetiségi kultúránkat, hagyományainkat és 
nem utolsó sorban a nemzetiségi óvodák közötti kap-
csolatot fenntartják és erősítik                    
                                                                     óvónők 
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A Nyugdíjas Klub hírei  
2010. május 4-én kerül megrendezésre a Kistérségi Ka-
valkád – Sárospataki Kistérség  ízekben és képekben 
rendezvény, melyen községünket a Nyugdíjas Klub tag-
jai képviselik majd. 
Április 15 –én tartottunk egy megbeszélést, melyen 
számba vettük ezzel kapcsolatos feladatainkat. 
Hercegkút sajátos ételét, a tunkit fogjuk elkészíteni, 
reméljük, sikert aratunk vele. 
A programról a következő számban részletesen beszá-
molunk . 

* 
Ahogy a tavaszi, napsütéses idő beköszönt, megszapo-
rodnak a kinti teendők, a szőlő, a háztáji bőven adnak 
munkát. 
Egyre nehezebb olyan programot szerveznünk, ahol a 
nagy többség részvételére számíthatunk.. 
De nem adjuk fel………. 
Április 21-én szalonnát sütöttünk. Reggel 9 órakor gyü-
lekeztünk a Ligetben. Kati néni, Mari néni   és János 
bácsi már előkészített asztallal várt minket, a tűz is gyúj-
tásra készen állt. 
A klub-tagok szép számmal összegyűltek, jókedvűen, 
beszélgetéssel töltöttük a délelőttöt. 
Közben megsütöttük a szalonnát, jóízűen elfogyasztot-
tuk s ismét arra  a következtetésre jutottunk, hogy jó 
így ,együtt lenni, egy közösséghez tartozni. 

A Klub dolgozói 

 

 
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 
RENDŐRSÉG :  107 ,  

SP-I RENDŐRKAPITÁNYSÁG:  513-030 
TELEPÜLÉSŐR:        06-30-955 8494 
MEZŐŐR :            06-30-553 3330 
POLGÁRŐRSÉG: 06-30-475 7133 

ÖNKORMÁNYZAT:   346-101 
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DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 
 

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: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 

Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 

 

Búzaszentelő ének  
(a liturgia sorrendjében a pap és a hívek szövegei  és az evangélium nélkül): 

Észak felé:  
Aki gondolsz a madárra, 
Köntöst adsz a kis virágra,  
Kegyes szemed legyen rajtunk,  
Tebenned van bizodalmunk.         

 
Téli fagyban, hóban, jégben, 
Te vagy minden reménységem.  
Jön a tavasz, az új élet, 
Abban minden újra éled. 

Kelet felé: 
Itt a tavasz, fák rügyeznek,  
Áldd meg a mi vetésünket.  
Búzánk, árpánk aratásra,  
Hadd szökjön fel dús kalászba  

 
Itt a tavasz, fák rügyeznek,  
Áldd meg a mi vetésünket.  
Búzánk, árpánk aratásra,  
Hadd szökjön fel dús kalászba  

Dél felé: 
Kik bajukkal Hozzád futnak, 
Segítségért folyamodnak, 
Nem szenvednek ők szükséget, 
Mindig érzik segítséged. 

 
 Ha velünk az Úr áldása, 
 nincs gondunk az aratásra, 
 Százszoros lesz a termésünk, 
 Áldj meg urunk, erre kérünk  

Nyugat felé:  
Úr Jézus, ki azt hirdetted:  
Ki veled tart, el nem veszhet. 
Erősítsd meg gyenge lelkünk, 
Örök tűzre ne kerüljünk. 

 
Őszi vihar hogyha kerget, 
Nyugtot szívünk nálad lelhet, 
Édes Jézus, kérünk szépen:  
Áldd meg munkánk egész évben. 
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HERCEGKÚTI CIVIL SZERVEZETEK  ADATAI 

Hercegkútért Közalapítvány 
A Hercegkútért Közalapítványt a B-A-Z Megyei Bíróság 8. Pk.1560/1999/2. számon vette nyilvántartásba   
1999-ben.    

 Adószám: 18431393-1-05  Számlaszám: 11994105-05402098 
Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök, tagjai: Rák Józsefné , dr..Stumpf Enikő kuratórium titkára 

Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány  
A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány 1998. december 28-án alapíttatott. Alapítói: Matisz Gyuláné óvodavezető 
és Benda Judit akkori  iskolaigazgató.   A kuratóriumi tagjai :  Hoffmann Jánosné elnök, Jaskóné Götz Julianna , 
Joószné Naár Erika , Götzné Frikker Mária.    

Bankszámla száma:  ERSTE Bank Rt Sárospatak    11994105-06102193-100000001 
Adószáma: 18430385-1-05 

Heimat Néptánc Egyesület 
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.375/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 15-én.  

Az Egyesület elnöke:  Gujdiné Götz Julianna , Hercegkút Petőfi u. 127. 
Bankszámla száma: 11994105-06379984-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak 

Adószáma: 18441471-1-05 

Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület 
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.374/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 18-án.  
Az Egyesület elnöke:  Nádasi Bálintné   Hercegkút Petőfi u. 138. 

Bankszámla száma: 11994105-06361262-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak 
Adószáma: 18441495-1-05 

Hercegkúti Tornaklub 
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.62.515/1998/11. számon vette nyilvántartásba  1998-ban.   
A Hercegkúti Tornaklub egyesületi formában működő civil szervezet. 
Az Egyesület elnöke:  Kiss János  Hercegkút Petőfi u. 20. 

Bankszámla száma: 11994105-06292854-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak 
Adószáma: 19915768-1-05 

Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.60.310/2006/4. számon vette nyilvántartásba 2006. december  11- én.  
Az egyesület közrendvédelmi tevékenységet folytató kiemelten közhasznú szervezet.  
Az Egyesület elnöke:  ifj. Rák József Hercegkút Petőfi u. 169. 

Bankszámla száma: 11600006-0000000-22861085 ERSTE Bank Rt, Sárospatak 
Adószáma: 19331076-1-05 

 
KÉRJÜK TÁMOGASSÁK  HERCEGKÚT CIVIL  

SZERVEZETEIT AZ SZJA 1 %-ÁNAK  
FELAJÁNLÁSÁVAL! 
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 Sikerrel mutatkozott be a Platin Kapelle Hercegkúton 

Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzata és a helyi civil szervezetek 2010. április 4-én, Húsvétvasárnap hagyo-
mányteremtő céllal szervezték meg a locsoló bált. Ez alkalomra  a  Platin Kapelle nevű zenekar kapott meghívást 
Bólyból, mely a  Magyarországi Németek Újévi Gála műsorán  januárban nagy sikerrel szerepelt 
A fiatalokból álló zenekar  2008. novemberében alakult, azóta már számos fellépést tudhatnak maguk mögött és 
most Hercegkúton is bemutatkoztak a bálozó közönségnek. Változatos zenéjükkel, fiatalos lendületükkel biztosítot-
ták a jó hangulat a fiatalabb és az idősebb korosztálynak egyaránt. A sramlizenével fűszerezett báli forgatagba jól il-
leszkedett a helyi Heimat Néptánc Egyesület táncosainak műsora, ami ezúttal is nagy  sikert aratott. Karacs Mónika 
és tehetséges fiatal unokahúga, Martina közös produkciója  is elkápráztatta a közönséget.   
A finom vacsora elfogyasztását követően hajnalig tartott a tánc, amit csak a tombolasorsolás szakított félbe.          
Reméljük, hogy a dunántúli zenekar  vendégszereplésével az ő  célkitűzésüket is sikerült erősíteni:  „a hazai németség 
zenei világának ápolását és megismertetését”                       (drse) 



 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
Hercegkúti Hírek 

Hercegkút község információs lapja 
Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány 

Felelős kiadó: Borsósné Fischinger Henrietta 
Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő 

Hercegkút, Petőfi u. 110. 
Megjelenik: havonta 

Nyilvántartási szám:  NKÖM  
2.2.4/220/2/2002. 

Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sporthírek 

 

Hagyományőrző tábortűz a 
 Gombos-hegyen 

2010. április 30-án!  
Hercegkút civil szervezetei  

szeretettel várnak mindenkit  
Gombos-hegyi filagóriához a  

szalonnasütésre és az  
esti tábortűzhöz! 

Megye III. osztály 
ZEMPLÉN Csoport 2009/2010. év  tavaszi idény 

          
13. forduló   04.03. Szombat 16.30. 
Kenézlő  -  Hercegkút  5:0            IFI  7:2 
Összeállítás: Szemán P, Ringer I, Zajácz Á, Kiss G, Egyed S, Szabó G, Kiss A, Egyed A, Braun Zs,  Gulyás J  
  
 
14. forduló   04.11. Vasárnap 16.30. 
Hollóháza  -  Hercegkút  5:1            IFI  6:0 
Összeállítás: Gyana G, Ringer I, Hoffmann L, Zajácz Á, Kiss G, Tóth N, Egyed S, Matisz T, Kiss A, Egyed A, Balogh 
T (Kerchner R) Gólszerző: Kiss A    
 
15. forduló   04.18. Vasárnap 17.00. 
Hercegkút  -  Nagyrozvágy 1:6            IFI  8:2 
Összeállítás: Gyana G, Kis Z, Ringer I, Hoffmann L, Zajácz Á (Spinda B), Kiss G, Egyed S, Szabó G, Kiss A, Egyed 
A, Braun Zs (Kerchner R) 
Gólszerző: Egyed A    
 
16. forduló   04.25. Vasárnap 17.00. 
Alsóberecki  -  Hercegkút  6:0            IFI  4:1 
Összeállítás: Gulyás J, Kis Z, Tóth N, Ringer I, Hoffmann L (Kerchner R), Zajácz Á (Spinda B), Kiss G, Egyed S 
(Spinda B), Szabó G, Kiss A, Egyed A (Braun Zs) 
 
Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés 
2010.04.07    Szerda   16.30       
Hercegkút  -  Györgytarló  3:4 
Összeállítás: Gyana G, Kis Z, Ringer I,  Zajácz Á, Kiss G, Egyed S, Bárány D (Szemán P), Kiss A, Egyed A, Braun Zs 
(Hoffmann R), Gólszerzők: Egyed A, Egyed S, Kiss A   
     


