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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházás
ünnepélyes átadása a húsvéti locsolóbálon
2011. április 24-én Húsvétvasárnap este ünnepélyes keretek között került átadásra a művelődési ház épületében
kialakított Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Hercegkúton. A Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat
és a helyi civil szervezetek által közösen szervezett Húsvéti Locsolóbál nyitányaként Dr. Kovács János, BorsodAbaúj-Zemplén Megyei főjegyzője vágta át a nemzeti
színű szalagot az újonnan felújított épület előtt. A rendezvény díszvendége méltatta a hercegkúti német kisebbség,
a helyi közösség aktivitását, melynek köszönhetően hagyományőrző módon húsvéti locsolóbálon együtt ünnepelhetnek. A fenntartó önkormányzatnak és a civil szervezeteknek sok sikert kívánt az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér működtetéséhez.
„Christus ist auferstanden
Und mit ihm die gesamte Natur.
Jeder spürt in sich eine Freude,
eine Hoffnung, einen neuen Anfang.”
„Grüss
Gott!
In
Name
deutsche
Minderheitenselbstverwaltung von Hercegkút grüsse ich
sehr herzlich die hier angekommene Gaste in unseren II.
Spritzen Ball. Isten hozta Önöket! Tisztelt Vendégek.
A Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat nevében
nagy szeretettel köszöntöm Önöket a második alkalommal megrendezett Húsvéti Locsolóbálon!”
Stumpf Andrásné, a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke fenti sorokkal köszöntötte a meghívott vendégeket. Külön üdvözölte dr. Kovács János főjegyző urat és családját, Hercegkút díszpolgárát, Csehi
Ferenc karnagy urat, a B-A-Z Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok elnökeinek képviseletében megjelent

Karl Márton (Szendrő HNKÖ elnöke), valamint Csóra
György urat, a B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, Göncfalvi Józsefet a B-A-Z Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének elnökét, Polyák
József esperes urat, Hercegkút Önkormányzat képviselőtestületének tagjait és a Hercegkúti civil szervezetek elnökeit, tagjait és nem utolsó sorban a Platin Kapelle Zenekart, akik már második alkalommal emelték az este
hangulatát eredeti, hamisítatlan sváb zenéjükkel.
Az elnökasszony köszöntőjében hangsúlyozta, hogy amikor a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évben úgy határozott, hogy hagyományt teremtve
rendezi meg a locsoló bált, azt a célt tűzte ki, hogy lehetőséget teremt a hagyományőrző csoportok bemutatkozására a település lakossága előtt, valamint a megye területéről érkező vendégek előtt.
Az idei bál szervezésekor már tudott volt, hogy a Művelődési Ház, a Kulturhaus már új köntösben, felújítva,
megszépülve fogadja a vendégeket az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat kialakítására elnyert összegből. „Ünnepel a Freundschaft Vegyeskórus is, fennállásának 35. évfordulóját. Kívánunk nekik sok sikert további munkájukhoz, hagyományőrző tevékenységükhöz.
Munkájuk példaértékű mindannyiunk számára” .
Stumpf Andrásné megköszönte továbbá a másik két kulturális csoport, a Klang Singkapelle és a Heimat Néptánc
Egyesület tagságának is, hogy elfogadták a meghívást és
a TÁMOP program keretében elsajátított repertoárjukat
bemutatják az estén.
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Rák József polgármester úr ünnepi beszédét az alábbiakban olvashatják: „Tisztelt Ünneplő Közösség!
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai ünnepi rendezvény valamennyi részvevőjét.
Sváb földről 260 évvel ezelőtt idetelepült őseink bizonyára nagyon örülnének, ha látnák ezt az ünnepi díszbe
öltöztetett házat és benne a sok vidám, örvendező embert. Hála a Jóistennek és sokak igyekvő tevékenységének, szorgalmas munkájának megint gazdagabb lett
Hercegkút.
Hercegkút Község Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII.29.)
FVM rendelet alapján 2009.évben nyújtott be pályázatot az IKSZT kialakítására.
A megítélt 34.738.278,- Ft támogatásból
- külső – belső felújításra nettó 23.082.800,- Ft
- kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre nettó 544.892,Ft
- IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó
eszközök beszerzésére nettó 4.610.586,- Ft kiadás
számolható el
- IKSZT működtetésére elszámolható kiadások három
év alatt 6.500.000,- Ft
A fejlesztés keretében az 1985-ben épült Művelődési
ház külső – belső felújítása történt meg, ezenbelül a
bejárati ajtó cseréje, az épület alsó szintjének akadálymentesítése, vizesblokkok felújítása, fűtés korszerűsítése, elektromos hálózat felújítása, burkolás, külső szigetelés, homlokzat felújítás. A kapcsolódó földrészleten
belül kisléptékű infrastruktúra fejlesztés történt, így
padok, asztalok, hulladéktárolók elhelyezése. Továbbá
eszközök beszerzése szolgáltatások nyújtásához, számítástechnikai eszközök, bútorok, elektronikai szórakoztatást szolgáló eszközök a rendeletben meghatározott
paraméterekkel.

A fejlesztés kiemelt célja, hogy a helyi társadalom nélkülözhetetlen tereként működjön továbbra is az épület, megújítva a meglévő szolgáltatásokat.
Bízunk abban, hogy az együttműködés eredményeként a
működtetési feladatokban aktívan vesznek részt a helyi
társadalom egyesületekbe szervezett tagjai. További cél,
hogy a szakszerű közösségfejlesztés segítse megőrizni és
fejleszteni az új generációk számára az elmúlt évtizedek
során kialakított gazdag kulturális és közösségi életet.
Ezen beruházás megvalósulásáért köszönet a kivitelezést
elvégző Sárospataki Épszer Zrt dolgozóinak és vezetőinek, Rohály Antal műszaki ellenőrnek és mindazoknak,
akik ebben valamilyen szinten szerepet vállaltak.
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Rák József polgármester és Stumpf Andrásné, a
Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Külön megköszönöm dr. Stumpf Enikő körjegyzőnek,
hogy a sikeres pályázatot megírta, az egész építkezést
koordinálta és majd a pénzügyi elszámolás nem könnyű
munkáját is el kell szakszerűen végeznie határidőre.
Bízom abban, hogy ez a ma este használatba vett és megszentelésre kerülő épület az összes berendezéssel együtt
nevének megfelelően jól fogja integrálni Hercegkút közösségének kulturális, információs és ezekkel kapcsolatos
szolgáltatási tevékenységét.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
2000. december 22-én a Hercegkút Emléknapja ünnepségen a következőket mondtam:
„A 25 évvel ezelőtt alakult Hercegkúti Nemzetiségi
Vegyeskórust köszöntjük, azt az együttest, amely politikától és gazdaságtól függetlenül jelképezte és jelképezi
ma is az összetartozást, a közösség erejét, a népi és nemzetiségi hagyományok ápolásának fontosságát.”
Ez a megállapítás tíz év elmúltában is igaz, sőt ma még
inkább. Egy olyan közösséget alkotnak a kórus tagjai,
akikre mindig lehet számítani, ha a községben szervezünk valamit. Rendezvényeken aktívan részt vesznek, az
éneklés mellett főznek, tálalnak, takarítanak. Két évvel
ezelőtt lekvárfőzést csináltak, egy hete pedig végig takarították a most átadásra kerülő épületet és annak környékét. A kórus szakmailag elért sikereinek kovácsa Csehi
Ferenc karnagy úr, aki közel 30 éve jár ki hozzánk vasárnap esténként, hogy újabb dalokat, kórusműveket tanítson be a csapatnak. Köszönjük.
Az Egyesület elnökének beszámolójából idézek, amit a
képviselő-testület februári ülésén mondott: „Örömmel
vesszük továbbra is az önkormányzatok bármilyen kulturális rendezvényhez kapcsolódó felkérését, minden helyi
rendezvényen szívesen segítünk, a nem helyi rendezvényeken pedig méltóan képviseljük községünket. A jövőben is célunk a sváb hagyományok felkutatása, ápolása és
megőrzése”.

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Harmadik okunk az ünneplésre ugyancsak a kultúrához
kapcsolódik.
2010. novemberétől ténylegesen is megkezdődött a
„kreativitás, hagyomány és közösség” – Nem formális és
informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és
térségében TÁMOP című pályázat megvalósítása. Nálunk öt csoportban folynak a tevékenységek: két tánccsoport, két énekkar, illetve egy helyi hagyományokat feltáró
csoport működik a pályázatban meghatározott feltételeknek megfelelőn. A pályázat segítségével a csoportok működéséhez szükséges anyagok, eszközök, fellépő ruhák
kiegészítésére, felújítására is lehetőség lesz. A pályázathoz kapcsolódó rendezvények az idei rendezvénytervben
is szerepelnek, így a mai estén az ünnepi műsorban fellépnek a különböző csoportok, bemutatva a legújabb
számaikat, amelyeket a pályázati program során tanultak.
Nagyon örülök, hogy az utóbbi időben beruházásra és
működtetésre együtt soha nem látott összegű, közel 46,5
millió forint támogatás érkezett községünkbe, amit a kultúrára tudunk fordítani.
Végezetül tisztelettel felkérem Polyák József esperes
urat, hogy áldja meg a felújított és ma a közösség számára átadásra kerülő objektumot.

Polyák József esperes úr megáldotta az új létesítmény

Polyák József esperes úr szenteltvízzel meghintette a
felújított épületet és az egybegyűltekkel közösen imádkozott azért, hogy „legyen benne helye a test és szellem
gyarapodásának, az egészséges szórakozásnak”.
Az ünnepi műsor keretében fellépett a Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület, a Heimat Néptánc Egyesület és
a Klang Singkapelle énekkar. A felkonferálás során Joósz
Antal, az IKSZT közművelődési munkatársa elmondta,
hogy a TÁMOP program 2010. októbere óta finanszírozza ezen csoportok felkészülését és a mostani alkalom
az első, melyen bemutathatják az új repertoárjukat.
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A Kreativitás, hagyomány és közösség” – Nem formális és
informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében (TAMOP 3.2.3) című pályázat megvalósítása keretében
Hercegúton öt csoportban folynak a tevékenységek: Két tánccsoport, két énekkar, illetve egy helyi hagyományokat feltáró
csoport működik a pályázatban meghatározott feltételeknek
megfelelően. Az adminisztráció és a munka dokumentálása
folyamatosan történik, amelyekről a helyi újságban, a Zemplén
Tv-ben és a különböző honlapokon lehet tájékozódni. A pályázat segítségével a csoportok működéséhez szükséges anyagok, eszközök, fellépő ruhák kiegészítésére, felújítására is lehetőség lesz.
A Klang Singkapelle énekkar fellépését követően igazi meglepetésben részesültek a 35. évfordulót ünneplő Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület tagjai. A fiatalok kórusa a Freundschaft
Egyesület fotójával díszített gyönyörű tortával lepte meg az
idősebb kórust. A tortán tűzijáték szikrázott mialatt felcsendült
a boldog szülinapot kezdetű dal, majd Matiszné Boós Edina
kórustag adta át az ajándékot az alábbi szavak kíséretében:
„fogadjátok tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jeléül”. Nádasi
Bálintné, a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elnöke annak
reményében köszönte meg az ajándékot hogy sok – sok közös
fellépésre és együttműködésre lesz lehetőség Hercegkút kulturális életét gazdagítva.
Az ünnepi műsort követően választékban gazdag svédasztalos
vacsora várta a bálozó közönséget, majd hajnali három óráig
szolgáltatta a talpalávalót a dunántúli Bólyból érkezett Platin
Kapelle zenekar.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

5

6

Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu
Áprilisi képviselő-testületi ülés
Hercegkút Önkormányzat képviselő-testülete 2011.
április 13-án tartotta legutóbbi ülését. A jogszabályban
előírt kötelező napirendi pontokon túlmenően számos
aktuális kérdésről tárgyalt a képviselő-testület.
1. Napirendi pont: Hercegkút Község Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
2. Napirendi pont: Hercegkút Község Önkormányzati Gazdasági Programja (2011-2014.)
3.Napirendi pont: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás
összefoglaló éves jelentése a belső ellenőrzés 2010.évi tevékenységéről
4. Napirendi pont: OTP Bank Nyrt-vel megkötött folyószámla hitelszerződés megújítása
5.Napirendi pont: Egységes óvoda-bölcsőde pedagógiai programjának elfogadása
6.Napirendi pont: Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Óvoda intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása
Az I. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet
tárgyalta a testület az alábbi előterjesztés alapján.
„Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
82.§ (l) előírt kötelezettségnek megfelelően jegyző által
elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Hercegkút Község Önkormányzata 2010. évben a jogszabályokban kötelezően előírt feladatait az előző évekhez hasonló színvonalon teljesítette. A működés körében
kiemelt gondot fordított az intézmények (Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház, Hercegkút-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 Munkaszervezetén belül működő belső ellenőrzési csoport
munkája, továbbá a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok
közös ellátása. A Társuláson keresztül kiegészítő normatív támogatásban az önkormányzat nem részesült.
Bevételi források és azok teljesítése, kiadások alakulása
Hercegkút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének elfogadásakor 13.593 eFt összegű működési hitelfelvételt tervezett.

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések kiegészítő támogatására az önkormányzat nem jogosult. Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása I.
ütemű igénylésén 1 millió Ft, IV. ütem igénylésén 2 millió Ft összegű kiegészítő támogatást ítélt meg a Belügyminisztérium. Az átmeneti finanszírozási gondok enyhítése, a gazdálkodás biztonsága érdekében az OTP Bank
Nyrt-vel megkötött szerződés alapján folyószámla hitelkeret szerződés áll rendelkezésre, melynek igénybevételére folyamatosan sor került.
A Nemzetiségi iskolák fenntartására igényelhető központosított előirányzatból az önkormányzat az óvoda és
iskola működtetésére összesen 3.800 eFt támogatásban
részesül 2010-ben.
A normatív állami hozzájárulások teljesítése eredeti előirányzathoz viszonyítva időarányos.
Az átengedett központi adók és a helyi adóbevételek
teljesítése időarányos. A támogatásértékű bevételek között időarányosan teljesült a védőnői szolgálat OEP finanszírozására, a mozgókönyvtári feladatellátásra a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulástól, mezőőri szolgálatra, az értékteremtő közhasznú munkavégzés támogatására átvett pénzeszköz és a háziorvosi többletköltség
finanszírozására Makkoshotyka Önkormányzatától átvett pénzeszköz. Az eseti pénzbeli szociális ellátások
szakfeladaton 100 %-ban teljesül a mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatására átvett pénzeszköz. A helyi
adóbevételek közül az iparűzési és vállalkozók kommunális adója bevétel jelentősen elmarad a tervezettől, az
adóhátralék összege 727 eFt, reálisan nem várható ennek
teljesítése.
A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva öszszesen 90,075 %-os szinten teljesültek.
Kiadások alakulása
A folyó működési kiadások az önkormányzati intézmények fenntartása, közszolgáltatások ellátása terén az év
során időarányosan teljesültek, a takarékos és ésszerű
gazdálkodás szempontjait figyelembe véve. A forráshiányos költségvetés mellett a megítélt pályázati támogatások elnyerésével volt lehetőség felújítási, fejlesztési feladatok megvalósítására.
Fejlesztési és felújítási feladatok 103 %-ban teljesültek.
Az utófinanszírozású projektek miatt a fejlesztésekhez
szükséges „támogatás megelőlegező hitel” igénybevétele
a számlavezető OTP Bank Nyrt-n keresztül a képviselőtestület döntése alapján megtörtént.
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A tervezett felújítások közül megvalósult a Hercegkút
közterületeinek felújítása (járdafelújítás). E beruházáshoz
4.679 eFt összegű támogatási előleg igénybevételére volt
lehetőség. A július elején beküldött Záró Projektelőrehaladási jelentés és Kifizetési kérelem lezárása megtörtént, az LHH támogatás 2010.10.18-án megérkezett az
önkormányzat számlájára. Ezzel egyidejűleg a NORDA
leigazolta az uniós támogatás kifizetését, így az EU Önerő Alapból a saját forrás finanszírozására megítélt 792
eFt támogatási is kiutalta a Belügyminisztérium.
A Hercegkút épített örökségének megóvása (iskola felújítása) UMVP beruházás 50 %-ának elszámolása április
hónapban megtörtént, 50 % elszámolása a 2010. július
16-i befejezési határidőhöz kapcsolódóan a második félévre húzódott át. Az UMVP beruházás április 30-i elszámolására a támogatás augusztus hónapban érkezett az
önkormányzat számlájára, a második részelszámolás július 30-ig lett beküldve az MVH-hoz. A záró kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni szemlére az MVH részéről
2010. október 5-én került sor, a támogatás november 3án érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 97,02 % .
A mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza a teljesítési főösszegeket, valamint az 1. és 2. számú mellékletként csatolt táblázatok részletezik a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítési adatait. a 3. és 3/A számú melléklet tartalmazza a 2010. évi pénzmaradvány-kimutatást., a 4.
számú melléklet a működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatását, az 5. számú
melléklet az egyszerűsített mérleget, a 6. számú melléklet
a vagyonkimutatást, a 7. számú melléklet a Hercegkúti
Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet fogadja el.
Hercegkút, 2011. április 6.
Rák József polgármester”
Naár Ferenc a pénzügyi-költségvetési bizottság elnöke az
elmúlt év gazdálkodására és az összeállított előterjesztésre
vonatkozóan ismertette véleményét és a rendeletet elfogadására tett javaslatot.
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.
§-ának felhatalmazása alapján a képviselő-testület a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását
211.680 eFt bevétellel 212.045 eFt kiadással jóváhagyja.
2.§ Bevételek részletezése (1. sz. melléklet)
- állami támogatás
60.480 eFt
- átengedett központi adók
29.370 eFt
- helyi adók
1.927 eFt
- szakfeladatok bevétele
12.732 eFt
- támogatásértékű bevételek
19.980 eFt
- működési célú pénzeszköz átvétel
484 eFt
- központi költségvetési visszatérülés
1.510 eFt

- pénzforgalom nélküli bevétel
770 eFt
- intézményfinanszírozás (Körjegyzőség)
19.298 eFt
- működési hitelfelvétel
9.046 eFt
- fordított áfa pénzforgalom nélküli bevétel
9.627 eFt
- felhalmozási bevételek
43.950 eFt
- felhalmozási célú hitelfelvétel
6.600 eFt
- átfutó bevétel
-4.094 eFt
Bevételek összesen
211.680 eFt
3.§ Kiadások részletezése (2. sz. melléklet)
- működési kiadások
160.906 eFt
- felhalmozási kiadások
50.982 eFt
- átfutó kiadás
157 eFt
Kiadások összesen
212.045 eFt
4.§ A képviselő-testület a 2010. évi pénzmaradványkimutatást 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 vagyonkimutatást a 6. sz., a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
5.§ E rendelet kihirdetését követően napon lép hatályba.
A második napirendi pont keretében a Hercegkút Község
Önkormányzati Gazdasági Programját (2011-2014.) tárgyalta
meg a képviselő-testület és az alábbi határozatot hozta:
„Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény
91. § (1) bekezdése alapján gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta. A Gazdasági Program célkitűzéseit a mindenkori költségvetésben figyelembe kell
venni. A gazdasági program e határozat mellékletét képezi.” (következő számban olvashatják)
A harmadik napirendi pont tárgyalását követően a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési
munkacsoportja összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről
szóló előterjesztés jóváhagyása történt meg.
A negyedik napirendi pont keretében határozatot hozott a képviselő-testület a folyószámla hitel-keret megújításáról.
Önálló napirendként tárgyalta a képviselő-testület az
intézményvezető előterjesztése alapján az „Egységes óvodabölcsőde” pedagógiai programját.
Határozatot hozott a képviselő-testület a Gyöngyszem
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírásáról, mivel az öt
évre szóló vezetői megbízás 2011. augusztus 15. napján
jár le.
Egyebek keretében döntött a képviselő-testület arról,
hogy Hercegkút Község Önkormányzata tagként belép
a Magyar Piac Szövetkezetbe. Rák József polgármester
beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről, majd
a körjegyző adott tájékoztatást az IKSZT beruházás
eszközbeszerzéséről, illetve a beruházás műszaki átadását követő feladatokról (támogatásmegelőlegező és
hosszú lejáratú hitel igénylése, MVH felé kifizetési kérelem összeállítása)
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Suli-naptár
2011. március 24-én délután ismét énekszótól zengett Vámosújfalu Faluháza, hiszen ezen a szép tavaszi napon immár 16. alkalommal rendezték meg a
Körzeti népdaléneklési versenyt Kodály Zoltán születésnapja évfordulójának tiszteletére, ahol iskolánk
legszebb hangú diákjai nagy szeretettel vettek részt.
2. osztályból Naár András és Rák Eszter, 3. osztályból Frikker László és Jaskó Emma, 4. osztályból
pedig Götz Vivien és F. Tóth Hanna készült szorgalmas munkával a megmérettetésre és adta elő a
kötelező és szabadon választott dalát a szakmai zsűri, közel 50 versenyző és kísérőik előtt. A hosszú és
kitartó munka szép sikereket és eredményeket hozott, hiszen Rák Eszter különdíjat kapott, Jaskó
Emma 1. helyezést, Götz Vivien pedig 3. helyezést
ért el, melyhez szívből gratulálunk nekik. Nemcsak
díjazottjainkra, hanem minden népdaléneklési versenyen részt vett tanulónkra büszkék lehetünk, mert
méltón képviselték iskolánkat ezen a szép versenyen. A díjak és ajándékok mellett minden versenyző egy emléklappal és élményekkel telve érkezett
haza az esti órákban.

Március 25. péntek
Immár hagyományként került sor március utolsó
péntekén a helyi Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Verseny lebonyolítására, melyen az iskola 54
tanulójából 16 fő versenyzett. Összesen 12 tanuló
juthatott tovább a megyei fordulóra, így igazán izgalmasnak ígérkezett a verseny. A zsűritagok ismét a
tanító nénik voltak, akik idén is igyekeztek a legjobban felkészült tanulókat továbbjuttatni. A gyerekek
nagyon becsületesen felkészültek, így nem volt
könnyű dolga a zsűrinek. A zsűri döntése után minden versenyző emléklapot és egy pici ajándékot is
kapott. A továbbjutó tanulóknak természetesen a
megyei fordulón is bizonyítaniuk kell tudásukat és
tehetségüket.

Március 28. hétfő
Tanítás után, délután egy órakor indult útnak kis
csapatunk,- 12 gyerek és 2 felnőtt- hogy az eddigi
évekhez hasonlóan ebben az évben is részt vegyünk
a megyei Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó
Versenyen. Most először azonban nem Rátkán, hanem Rakamazon került sor a verseny lebonyolításá„És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén,
ra, így e kis falu iskoláját is megnézhettük és megiséletet akkor kap, ha viselik:
merhettük. Idén is 4 település tanulói- Rátka,
népdal is, mennél többeké lesz,
Károlyfalva, Rakamaz és Hercegkút- mérték össze
annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.”
tudásukat 4 kategóriában. Mivel a mi iskolánkban
csak alsó tagozat működik, ezért két kategóriában
( Kodály Zoltán ) tudtunk indulni: Az I. kategóriában az 1-2. osztályos
tanulók, a II.kategóriában pedig a 3-4. osztályos tanulók versenyeztek egymással. Az I. kategóriában 24
tanuló, a II. kategóriában pedig 23 diák indult. Megérkezésünk után vendéglátóink kedves szavakkal és
kis műsorral köszöntöttek bennünket, majd minden
versenyző megkapta a sorszámát és kezdődhetett az
izgalom. Nagyon színvonalas volt a verseny, hiszen
a legjobbak versenyeztek egymással. Miután mindenki leszerepelt, a gyerekeket kis uzsonnával vendégelték meg a házigazdák, a zsűritagok pedig értékelték a produkciókat. Nagyon nagy volt a tét, hiszen csak 4 tanuló vehet részt a májusban megrendezésre kerülő országos versenyen. Hosszú várakozás után végre sor került az eredményhirdetésre.
Minden résztvevő kapott egy emléklapot, a nyertesek pedig további ajándékokra számíthattak. Idén is
nagyon színvonalasan szerepeltek tanulóink, az
eredmények a következők:
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I.kategória :
1. Rák Eszter 2.osztályos tanuló, ő képviseli iskolánkat a budapesti országos versenyen.
II.kategória
3. Bánhegyi Vanda 3.o.
Minden tanulónk nagyon ügyesen szerepelt, büszkék lehettünk rájuk, hiszen a négy település közül a
mi iskolánk a legkisebb, ennek ellenére ismét részt
vehetünk az országos versenyen, ahol a résztvevőknek még egy verset meg kell tanulniuk.
Minden versenyzőnek gratulálunk, Eszternek pedig
sok sikert kívánunk az országos megmérettetéshez!

A megyei Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó versenyen a Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános Iskola kisdiákjai

Rák Eszter 2. osztályos tanuló

Április 11.
A Költészet Napja alkalmából két versenyen is részt
vettünk. Sárospatakon a Költészet Másként a
Költészet Napján elnevezésű programmal A Művelődés Háza és Könyvtára több éves hagyománynyal rendelkező költészet napi eseményt kívánta új
formában megjeleníteni. A költemények mondanivalóját más művészeti ág eszközeivel mutatták be a
résztvevők. A több mint száz versenyző a tánc, a
bábozás, a rajz, a textil, a számítógépes képalkotás, a
film segítségével igyekezett tolmácsolni mindazt,
amit egy-egy versről fontosnak tartott.
Több korosztályban indultak a versenyzők. Iskolánk
tanulói közül rajz kategóriában
Jaskó Emesét 2.o. I. helyezéssel,
Rák Esztert 2. o. oklevéllel
textil kategóriában Stumpf Somát 2.o. III. helyezéssel jutalmazta a zsűri.
Iskolánkban hagyományos szavalóversenyt rendeztünk április 11-én. Minden osztályból jelentkeztek
gyerekek, akik szép előadásukkal tették emlékezetessé az ünnepet. Minden induló versenyzőt dicséret
illet, hiszen a felkészülésre, a verstanulásra a szabadidejükből szántak időt. Mégis a versenyen dönteni
kell a jók és a még jobbak közül. A zsűri két kategóriában osztott ki helyezéseket:
1-2. osztályosok közül I. helyezett Naár András.
II. helyezett Jaskó Emese
III. helyezett Révész Benedek
Különdíjban Szabó-Velejti Csenge részesült.
3-4- osztályból I. helyezett Ambrus Borbála
II. helyezett Stumpf Balázs
III. helyezett Frikker László
Különdíjat Jaskó Emma kapott.
Minden versenyzőnek ezúton is gratulálunk!
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Suli-naptár
Április 19-én délután tartottuk húsvéti játszóházunkat az iskolában.
A húsvét a feltámadás, megújulás és újjászületés ünnepe, mely ünnep a kételkedés legyőzésének, az élet
halál feletti győzelmének örömünnepe. Húsvéti
szimbólumaink is ezt az üzenetet közvetítik felénk!
Tojás, nyúl, locsolkodás, barka, aranyeső, kalács...
A locsolás
A locsolkodás a megtisztulás jelképe, mely utal a
keresztségre is, valamint a termékenységkultusszal
áll kapcsolatban. Az a legenda húzódik meg e szokás mögött, miszerint a Jézus feltámadását hirdető
asszonyokat a Jézust őrző katonák vízzel leöntötték,
hogy hallgassanak. A termékenységre vonatkozóan,
pedig íme, a Bibliából egy kis részlet: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és
vonjátok uralmatok alá”.
Tojás
Az élet, az átalakulás, a megújulás, újjászületés és a
termékenység ősi szimbóluma. Az egyházi tanításban a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A díszített tojásokon a minta, a szín tájegységenként változó. A piros szín Jézus vérét szimbolizálja. A tojás
rajzok között a tulipán, szív, ágak, női és férfi motívumok is megjelennek. A patkolt tojások érdekessége, hogy rontás elhárító feladatuk is lehetett! A húsvéti tojások festése a nők, a tojás patkolása a férfiak
feladata volt.
Az ünnepi készülődésben a gyerekek is szívesen kiveszik a részüket, főleg a hímes tojás és a húsvéti
díszek elkészítésében.
A húsvéti játszóház megrendezésével az a célunk,
hogy a tojásfestés szép hagyományát megőrizzük,
felelevenítsük.
Ezen a délutánon sokféle tojásfestési technikát kipróbálhattak a gyerekek, valamint választhatták a
gyöngyfűzést és a rizs nyuszi készítést is.
Az elkészített díszeket örömmel vitték haza a gyerekek, reméljük a játszóházzal sikerült a húsvéti ünnepre ráhangolódni.
tanítók

A húsvéti játszóház gazdag programmal
várta a gyerekeket

April/Theodor Storm
Das ist die drossel, die da schlagt
Der Frühling, der mein Herz bewegt.
Ich fühle, die sich bald bezeigen,
Die Geister aus der Erde steigen.
Das Leben fliesset wie ein Traum
Mir ist wie Blube, Blatt und Baum.
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Édesanyámnak
Anyáknapján összszedem
Minden tudásomat
Verset írok, így köszöntöm
Édes jó Anyámat
Megköszönöm mindazt
Amit eddig értem tettél
Óvtál és vigyáztál
S, hogy mindig szerettél
És ha néha rossz is vagyok
Vagy kiabálok veled
Ne felejtsd el, hogy
Én akkor is nagyon szeretlek!

Keressük Tokaj-Hegyalja
2011. évi Borkirálynőjét!
011. május 21-én Sárospatakon kerül megrendezésre a
Tokaj-Hegyaljai Borkirálynő Választás. A verseny a
Hegyközségi Borverseny ideje alatt zajlik majd, és az itt
megválasztott borkirálynőnek lehetősége nyílik arra,
hogy az Országos Borkirálynő Választáson is megmérettethesse magát.
Ki lehet Tokaj-Hegyalja Borkirálynője?
Tokaj-Hegyalja Borkirálynőjével szemben támasztott
követelmények:
• 18-32 év közötti legyen
• Borismereti tudása kimagasló
• Kiválóan ismeri Magyarország borvidékeit
•Ért a szőlőműveléshez és a borkészítéshez (saját borvidéke specialitásait
•maradéktalanul ismeri)
• Vállalja, hogy az Országos Borkirálynő Választáson
képviseli a borvidékét
• Legalább egy idegen nyelvből középszintű tudással
rendelkezik, a nyelvet írásban
•és szóban is használni tudja.
• A borhoz kapcsolódó alapvető gasztronómiai tudással
rendelkezik. (Bor és étel
•párosítások). Ismeri a borkorcsolyákat és akár el is tudja
készíteni azokat.
• Alapvető sminkelési ismeretekkel rendelkezik.
• Alapvető öltözködési ismeretekkel rendelkezik.
A Borkirálynő választás menete:
A jelentkezőknek a regisztráció után írásbeli, szóbeli feladatokat kell majd megoldaniuk, valamint különböző
szakmai ügyességi versenyeken bizonyíthatják rátermettségüket.
A jelentkezés menete: A jelentkezéshez kérjük csatolni:
•A borkirálynő önéletrajzát.
•3 db digitális fényképet nyilatkozattal, hogy a fotók sajtóanyagokhoz szabadon felhasználhatóak.
Díjazás: Tokaj-Hegyalja borkirálynője és udvarhölgyei
számos értékes jutalomban részesülnek.
Jelentkezési határidő: 2011. április 30.
A jelentkezéseket a borfalu@tokaj-turizmus.hu címre
várjuk, vagy postai úton az alábbi címre: Tokaj-Hegyalja,
Taktaköz, Hernád-völgye Tokaj-Hegyalja, Taktaköz,
Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
3910 Tokaj, Serház u. 1.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
Lakatos Dórától (70/635 27 21)
vagy Nagy Júliától (70/635 25 84). 2011. május 5-ig minden jelentkezést visszaigazolunk!
A Borkirálynő Választás folyamata nyomon követhető a
www.borkiralyno.hu weboldalon. Az események a
Facebookon is követhetőek, cím: facebook.com/
orszagosborkiralyno
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Nyugdíjas Klub hírei
Községünk nevezetességei, látnivalói között mindig
büszkén mutatjuk meg ide látogató vendégeinknek
a római katolikus templomunkat.
Nem árt, ha jó házigazdaként ismerjük történetét,
tisztában vagyunk a benne található freskók, szobrok eredetével.
Március 31-én délelőtt 9 órakor a templomban gyülekeztünk, ahol Polgármester Úr tartott a Nyugdíjas Klub érdeklődő tagjainak ismertető előadást ebben a témában. Hasznos, ismeretekben gazdag délelőtt részesei voltunk.
*
Az első csalogató, langyos napsütés szinte vonzza az
embereket a szabadba.
Megszaporodnak a kinti munkálatok? A szőlő és a
háztáji bőven adnak tennivalót.
Bár a munka sok, néha azért mégis jó megpihenni.
Így tettek a klubtagok április 7-én, amikor is összegyűltek a Ligetben egy jó kis szalonna-sütésre.
Az idő is kedvezett nekünk – minden adott volt,
hogy jól érezzük magunkat. Kellemes, jó hangulatú
délelőttöt töltöttünk el együtt.
*
A húsvéti lelki ráhangolódást szolgálta április 13-i
programunk. Vendégünk volt Boross Kinga orgonaművész, akinek szintetizátor-játékában és csodálatos énekhangjában gyönyörködhettünk.
Közreműködésével szent énekeket énekeltek, gyakoroltak a nyugdíjasaink. Úgy gondolom, minden
résztvevő számára ez a délelőtt lélekemelő együttlét
volt.
A Klub dolgozói

2011. JANUÁR 1-TŐL VÁLTOZOTT A HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDEJE!
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
Makkoshotyka
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
KEDD
13.30 - 15.00
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
9.30 - 11.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Takarítás közös erővel
A Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület 2011.
évi terve között szerepelt, hogy a művelődési ház felújítását követően segít a nagytakarításban.
A felújítási munkálatok április 15.-én befejeződtek, így
másnap szombaton reggel 7 órakor a művelődési házban
összegyűltek az Egyesület tagjai. A nemes célhoz csatlakoztak az önkormányzat dolgozói, a pedagógusok, az
óvónők, de képviseltette magát a polgárőr és tűzoltó egyesület is. Erre az összefogásra azért volt szükség, hiszen
mindenki tudja, hogy egy festés után mi mindent kell
rendbe tenni. Ezért többek között többszörösen feldörzsöltük az új járólapokat, megtakarítottuk a vizesblokkok
fali csempéit. Az ablakokat, a tűkörfalat átmostuk, áttöröltük. Felszerelésre kerültek a függönykarnisok, feltettük a
függönyöket a sötétítőket. Helyére került a színpadi nagyfüggöny a dekorációval együtt. Rendbe tettük az épület
külső környékét is, összeszedtük az építési törmeléket és
elhelyeztük arra a célra elhelyezett konténerben.
Összetartozásunk jeléül ismét bizonyítottuk, hogy együtt
tudunk dolgozni egy közös célért. Az eredetileg tervezett
munkát – a 31 fős kis csapatnak köszönhetően – fél tizenkettőig elvégeztük, amikor is a konyhavezető felesége segítségével meglepetésként tejfeles lángossal és pizzával
kínálta a résztvevőket. Mindenkinek nagyon jól esett a
frissen készült lángos és pizza, amit egy pohár bor és ásványvíz mellett elfogyasztottunk. Pihenésképpen egymással beszélgetve egyetértettünk abban, hogy a vállalt feladatot igyekeztünk mindenki megelégedésére elvégezni. Reméljük ez sikerült, és mint felújított épületet rendeltetésszerűen birtokba vehetjük.
Még egyszer megköszönöm a résztvevőknek az aktív segítséget, a végzett munkát, és bátran elmondhatjuk, együtt
közös erővel ismét sikerült egy vállalt feladatot megoldani.
Köszönöm szépen.
Nádasi Bálintné egyesület elnök

„Több

mint élettörténetek –
sorsok” című kiállítás megnyitója
„Meghatottsággal állok önök előtt, könnyeimmel küszködve
próbálok egy bevezetőt tartani a kiállítással kapcsolatban,
mert olyan élettapasztalatok és sorsok kerültek elő ennek a
kiállításának az összegyűjtése során, melyek engem is megváltoztattak. Másképp látom a világot, másképp gondolkodom
sok mindenről – kezdte A Művelődés Háza „Több mint
élettörténetek – sorsok” című kiállításának megnyitását
az Újbástyában Walterné Müller Judit, aki az anyagát
összeállította…
Ennek a kiállításnak egyik legnagyobb célja semmiképpen a
fájó emlékek felelevenítése volt, hanem, hogy emléket állítsunk, és fejet hajtsunk azon emberek előtt, akiket ártatlanul
elvittek robotra, „kis” munkára. Azt mondták, hogy 4-5 napos, kisebb felújítási, újjáépítési munkálatokban fognak részt
venni. Ennek ellenére távoli országban, 3-5 éven keresztül
dolgoztatták őket, bányákban, útépítéseken, olajvezetékek
építésében.”
A kiállítás megnyitóján Hercegkútról Koczák Andrásné,
Vinkler Józsefné és Naár János vett részt az elhurcoltak képviseletében, valamint Rák József polgármester.
(további fotók www.hercegkut.hu)
(drse)
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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 Attila. 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 11én. 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
A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám

3958 Hercegkút Petőfi Sándor u. 187, számlaszáma: 11600006-00000000-38888649 ,
számlavezető pénzintézet: Erste Bank
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Kiss Csaba

KÉRTJÜK TÁMOGASSÁK HERCEGKÚT CIVIL SZERVEZETEIT
AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
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Zenemplén, immáron hatodik alkalommal
A Zenemplén Fesztivál idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Zenemplén, Zenével a
Zempléni Kultúráért Egyesület szervezésében a szokott helyen, a hercegkúti Sportpályán. A folyamatos
fejlődés mellett igyekszünk idén is megtartani a fesztivál alapvető koncepcióját, amelynek a lényege, egy
család- és fiatalbarát rendezvény, ahol minden korosztály számára adott az igényes és változatos kikapcsolódási lehetőség.
Az idei évben egy kicsit megint változni fogunk. A
fesztivál 0. napján, július 7-én a hercegkúti Fáziskésés zenekar jubileumi, 10 éves koncertjét láthatja a
közönség. Ennek során a zenekar felidézi az elmúlt
10 évet, régi és új tagokkal egyaránt. A koncert után
retro disco lesz DJ.Luigi-val. Erre a napra a sátorozós bérletek már érvényesek lesznek, a többi látogató a Zenempill téli koncertsorozathoz hasonlóan
300 Ft-os belépőjeggyel látogathatja majd a koncertet. Tehát a sátorozók számára a kapuk már csütörtökön megnyílnak.
Innentől kezdve a „szokott” rend szerint folyik tovább a fesztivál.

Így a sátorozós bérleteket (amelyek érvényesek csütörtöktől vasárnapig, tartalmazza 1 fő részére a belépőt és a sátorhelyet) 2500 Ft helyett 2000 Ft-ért, a
hazamenős bérleteket (amelyek érvényesek péntek
reggeltől vasárnap reggelig) 2000 Ft helyett 1500 Ftért lehet megvásárolni. Ennek feltétele a hercegkúti
címre bejelentett lakcím igazolvány.
Egy személy csak saját részre vásárolhat jegyet, így
egy igazolványra tehát csak egy belépőt tudunk regisztrálni. A regisztráció feltételeiről a következő
számban, illetve a www.zenemplen.hu oldalon, vagy
a www.facebook.com – Zenemplén Fesztivál 2011
alatt kaphatnak információt. A regisztráció teljesen
ingyenes, a jegyeket a helyszínen lehet átvenni illetve
kifizetni is.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk ismét felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az Egyesület
várja a támogatók, szponzorok jelentkezését. Sajnos
egyre nehezebb elegendő pénzt összeszedni a rendezvény magas szinten való megrendezéséhez, így
minden egyes támogatásnak, legyen szó bármilyen
Pénteken délután kezdődnek a koncertek. Napköz- összegről, szívesen fogadunk.
ben az eddigi évekhez hasonlóan több amatőr zenekar is meghívást kapott, így a két nap alatt több mint Az Egyesület számlaadati: Zenemplén Egyesület,
15 zenekar koncertjét hallgathatjátok majd. A pénte- 3958 Hercegkút Petőfi Sándor u. 187, számlaszáma:
ki napot a miskolci Paddy and the Rats és a 11600006-00000000-38888649 , számlavezető pénzSepultura egyetlen hazai tribute zenekara, a debrece- intézet: Erste Bank)
ni Szepultúra zenekar zárja majd.
-szervezőkA szombati napon ismét folytatódik a zenei kavalkád. Napközben számos csapatverseny, kulturális
program kerül megrendezésre értékes nyeremények
mellett. Kora délutántól ismét a zenekaroké a főszerep. Az este zárásaként a hozzánk már visszatérő
vendégeknek számító AB/CD és a Hollywood Rose
zenekar zárja a koncertek sorozatát, majd egy hatalmas bulival zárjuk a 2011-es Zenemplént.
Idén igyekeztünk úgy alakítani az árakat, hogy senki
pénztárcáját ne terhelje meg. Így a bérletek ára tavalyhoz képest változatlan marad. Azonban szeretnénk, hogy a hercegkúti lakosok még további kedvezményben részesüljenek
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport Megye III. osztály 2010/2011. évi
Labdarúgó bajnokság - tavaszi idény
12. forduló, április 03. Vasárnap 16.30 Ifi: 14.30
Hercegkút – Nagyrozvágy 1:4 IFI 1:4
Gyana G, Egyed S, Kiss G, Egyed A (Braun Zs), Kiss A, Hoffmann L, Matisz T, Balogh T, Szabó G,
Ringer I, Kerchner R
Gólszerző: Kiss A
13. forduló, április 10. Vasárnap 16.30 Ifi: 14.30
Fűzér – Hercegkút
3:4 IFI 8:2
Gyana G, Egyed S, Kiss G, Egyed A (Braun Zs), Kiss A, Hoffmann L, Matisz T, Balogh T, Szabó G
(Zajácz Á), Ringer I, Kerchner R
Gólszerzők: Egyed A, Ringer I, Kerchner R, Braun Zs
14. forduló, április 17. Vasárnap 17.00 Ifi: 15.00
Hercegkút – Kovácsvágás 0:1 IFI 2:2
Gyana G, Egyed S, Kiss G, Egyed A, Kiss A, Hoffmann L, Balogh T, Szabó G (Braun Zs), Zajácz Á,
Ringer I, Kerchner R
15. forduló, április 23. Szombat 17.00 Ifi: 15.00
Bodrogolaszi – Hercegkút 6:3 IFI 1:3
Gyana G, Egyed S, Kiss G, Egyed A, Braun Zs (Spinda B), Kiss A, Pandák T (Hoffmann L), Matisz T,
Zajácz Á, Ringer I, Kerchner R
Gólszerzők: Ringer I, Matisz T, Kiss A

Hercegkúti Hírek
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