
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2012.  JÚNIUS   HÓ,   13. ÉVFOLYAM   6. SZÁM   ÁRA: 180,- FT 

           Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy ellá-
togathatunk Lengyelországba, Rymanów Zdrójba egy 
nagyszabású Kulturális Fesztiválra. Pár évvel ezelőtt 
egy fellépés keretében már jártunk az országban, és 
számos kedves élménnyel, beszámolóval tértünk haza, 
így ugyanezt remélve indultunk útnak egy kisbusszal 
május 19 – én, szombat reggel 7 órakor a hercegkúti 
Művelődési Ház elől. 
        
       Már az utazás közben tudtuk, hogy a jó társaság 
már megvan e kellemes hétvégéhez, hisz hat pár táncos 
mellett magunk közt tudhattuk Naár Ferencet, Pandák 
Tibort és Hoffmanné Götz Angélát, akik nem voltak 
semmi jó elrontói. 
             Hosszas délelőtti út után 12 órára szerencsé-
sen megérkeztünk, ezután mindenki elfoglalta a szépen 
berendezett, igényes szállását, majd kora délután meg-
ebédeltünk.                
             
 Hamarosan útnak indultunk a fesztivál színhelyére, 
ami egy csodás zöld övezetben volt, tóval körülvéve. 
Következett Rymanów polgármesterének a nyitóbeszé-
de, melyben köszöntötte a magyar, ukrán és szlovák 
vendégeket. 15: 30 –tól kezdetét vette a művészegyüt-
tesek bemutatója, ami által képviselték az országukat. 
Naár Ferenc röviden, de tartalmasan jellemezte a fa-
lunk látnivalóit, az emberek szorgalmát, és a néptánc 
csoportot. Négy tánccal tettük hangulatosabbá a nézők 
napját, melyet nagy tapssal köszöntek meg. 

Szándéknyilatkozat aláírása és tánccsoportunk fellépése 
 a lengyelországi Rymanów-ban   

A szabadtéri színpadot elhagyva 18: 30 - kor vacsoráz-
ni indultunk, majd egy kis pihenéssel készültünk fel a 
dalestre, a koncertre. Nagyon jó hangulattal, tánccal, 
énekléssel zártuk a szombati estét, és kíváncsian vár-
tuk a vasárnapot. 
 Másnap a finom reggeli után a rymanowi Kul-
túrházban folytatódott a programunk. A színházterem 
részében egy hatalmas kivetítő előtt gyülekeztünk. Mi-
után zenés-táncos műsorral köszöntöttek minket, el-
kezdődött a bemutató. Minden ország készített egy 
néhány perces kis filmet települése, környéke jellegze-
tességeiről, szépségeiről. Bár számunkra sokszor csak 
a képek beszéltek, mégis nagyon élvezetesnek bizo-
nyult az előadás. 
 
 Megismerhettük Ukrajna, Szlovákia, Lengyelor-
szág gyönyörű tájait, településeit, kultúráját, ugyanak-
kor mi is bemutatkoztunk egy kis filmmel. Az előadá-
sok után rövid szünet következett, mialatt kávéval, 
üdítővel, süteménnyel kínálták a résztvevőket. Nem 
sokkal később folytatódott a rendezvény, és ezután 
megtörtént a szándéknyilatkozat aláírása a  magyar és a 
lengyel részről, amelyen Naár Ferenc képviselt ben-
nünket. Majd a rymanowi és sárospataki iskolák is 
megkötötték együttműködési szerződésüket.             
 
        A délelőtt ismeretekben gazdag, élvezetes előadá-
sai után ebédünket a Kultúrház egyik termében fo-
gyasztottuk el. 
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A hazaút a hétvége élményekkel teli eseményeinek mesé-
lése közepette zajlott, majd késő éjszaka érkeztünk haza. 
  
Szeretnénk köszönetet mondani az egész csoport nevé-
ben mindenkinek, akik lehetővé tették számunkra ezt az 
utazást, illetve az utazás során is nagy segítségünkre vol-
tak, és reméljük, hogy méltón képviseltük településünket! 

 
Hoffmann Kinga és Tusori Eszter 

A délután további része kulturális műsorral folytató-
dott, minden ország ízelítőt adott zenés és táncos ha-
gyományaiból. Mindeközben pavilonokban ismerhet-
ték meg a résztvevők a különböző nemzetek sajátos 
ételeit, kézműves remekeit. A tunkit, sváb szalonnát és 
a hercegkúti borokat egyaránt nagy érdeklődéssel és 
szeretettel fogadták, fogyasztották. 

A hétvége zárásaként köszönetet mondtak 
minden résztvevőnek az igényes műsorokért, bemuta-
tókért, majd egy svédasztalos vacsora és élőzenés fo-
gadás keretében vettek búcsút a csoportoktól. 
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Nyitott pincék napja - Az akác illata Kisgéresen 

 Az idén 2012. május 19-én rendezte meg negyedik alka-
lommal Kisgéres önkormányzata a nyitott pincék feszti-
válját. 
Úgy alakult, hogy az éven erre (2012.május 19.) a hétvé-
gére rengeteg program jött össze a falunknak, nagyjaink 
Franciaországban ápolták a testvéri kapcsolatot, a népi 
táncosaink Lengyelországban vendégeskedtek és öregbí-
tették Hercegkút hírnevét. Mi egy kis társasággal Szlová-
kiába látogattunk, a tőlünk 45 km-re lévő Kisgéresre, 
Furik Csaba a géresi polgármester úr és Géresi Pál 
jóbarátunk meghívásának eleget téve. Utunk célja, hogy 
részt vegyünk a falu egyik legnagyobb rendezvényén az: 
Az akác virágzás ünnepén. A fesztiválnak az akácfával 
sűrűn benőtt kisgéresi pincesor adott helyszint. Kettő 
órakor már alig találtunk parkoló helyet a pincesor előtt. 
A rendezvény még nem kezdődött el, de már mindenki 
tudta a dolgát. Magyar népviseletbe öltözött asszonykó-
rus az információnál árulta a jegyeket, a pincék között az 
óvodások utoljára próbálták éneküket, egy kalapos, bőr-
mellényes bácsi gulyáslevest mért éppen egy hosszú sor-
nak, mellette pedig fokhagymás bőrös virsli sistergett 
szabadtűzön úgy, hogy az akác illatából semmit nem le-
hetett érezni. 
Már ez is elég lett volna ahhoz, hogy otthon érezzük ma-
gunkat, de amikor a polgármester megnyitója után a 3-5 
éves gyerekek kiálltak a színpadra, mint az orgonasíp és 
magyar nótákat énekeltek azért az, jó volt. 

Csaba a műsor alatt megvendégelt minket egy gulyással. 
Közben beszélgettünk Géresről, a pincékről, az elnyert 
közös határon átnyúló pályázatról. Megtudtuk, hogy a 
pincesoron közel 80 pince található több mint 350 pince-
tulajdonossal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy lejárata 
van a pincének, de nem ritka, hogy 13 pinceág is találha-
tó azon belül. Egy – egy nagyobb részt például annyi felé 
osztottak ahány örökös volt a családban. Hallottunk a 
híres Géresi kövekről, amiből a több mint 600 éves pin-
cék homlokzatát építették fel úgy, hogy semmilyen kötő-
anyagot nem használtak hozzá. 
Közben a helyi citera együttes mutatkozott be a színpa-
don, mellettük egy hosszú asztalon a helyi specialitást a 
„Géresi bélest” árulták az asszonyok, káposztásat és tú-
rósat.  
Polgármester úr elmondta még, hogy 17 pince van nyitva 
és azokban 36 fajta szőlőből készült bort kóstolhatunk, 
Furmintot, Hárslevelűt de Polyhost, Biankát és Zengőt 
és még nagyon sok vöröset is. A bélesek után célba vet-
tük a pincéket. Sorra látogattuk az alacsonyabbnál alacso-
nyabb pincéket, volt ahova gugolva lehetett csak bejutni. 
Mindenki büszkén kínálta a legjobb borait. 
Az utolsó pince ahova még legutoljára betértünk a 
Géresi pince volt. Itt már a helyiek énekeltek a vendé-
gekkel . Egy igazán hangulatos gasztronómiai este volt. 
Úgy gondolom, ide minden évben ki kell nézni, ha virít 
az akác.                                               

 Ifj. Naár Ferenc 
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Képviselő-testület júniusi ülése 
2012. június 25-én tartotta soron következő ülését Her-
cegkút Önkormányzat képviselő-testülete, melyen a  
munkatervben szereplő napirendek tárgyalására került 
sor. 
Az 1. napirendi pont keretében a Gyöngyszem Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvo-
da 2011/2012. tanévről szóló beszámolóját vitatta meg a 
képviselő-testület . Az írásban kiadott előterjesztéshez 
fűzött hozzászólások a most lezárt tanév eredményessé-
géről szóltak,  a jövő tanév kezdésével kapcsolatban 
pedig a bizonytalanságról. 
A körjegyző tájékoztatást adott arról, hogy folyamatban 
van az Oktatási Hivatal részéről egy teljeskörű (személyi, 
dologi kiadásokat érintő) felmérés a közoktatási intéz-
ményeket érintően. 
 
A 2. napirendi pont keretében a Zempléni Családokért 
Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatának családgondozója számolt be a gyermekvéde-
lemmel kapcsolatos tevékenységről. Szerencsés példa-
ként említette Hercegkútat, ahol évről évre alacsony 
gondozási esetszámmal dolgoznak. A tavasszal megtar-
tott Gyermekvédelmi Kerekasztal tanácskozáson el-
hangzott javaslatnak megfelelően az 1-4 évfolyamos 
iskoláskorúak és a fiatalkorúak részére is közbiztonsági, 
bűnmegelőzési előadás szervezésére került sor a Rend-
őrkapitányság bevonásával. 
 
A 3. napirendi pont keretében a Hercegkútért Közala-
pítvány kuratóriumának titkára számolt be a Közalapít-
vány 2011. évi tevékenységéről. (A beszámoló az alábbi-
akban olvasható) 
 
A 4. napirendi pont keretében a HUSK Magyar-Szlovák 
Határon Átnyúló projektről kapott tájékoztatást a képvi-
selő-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy megérkezett a hivatalos értesítés a pályá-
zat támogatásáról. A körjegyző a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges előkészítési tevékenységekről 
informálta a testületet. 
Az Egyebek napirendi pont keretében a polgármester 
beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről, a 
Hercegkúton megtartott  programokról. A tájékoztatás 
keretében elhangzott, hogy megtörtént június elején  a 
Kreativitás, hagyomány és közösség TÁMOP program 
záró ellenőrzése. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal ré-
széről a szociális alapellátások (szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás)  működésének  ellenőrzése zajlott, me-
lyet a Módszertani Intézmény szakmai ellenőrzése követ 
majd július elején. 

A sikeres közösségi rendezvények egy részéről már a má-
jusi lapszámban hírt adtunk (Partnerségi Megállapodás 
megkötése Beaumont le Roger-rel, Boros Pünkösd Ünne-
pe Hercegkúton, Magyar Hősök Emlékünnepe), a májusi 
programok közül a mostani számban olvashatnak a 
Rymanow (Lengyelország) Partnerségi Szándéknyilatkozat 
aláírásáról, a Kisgéresen megtartott Akácvirágzás ünnep-
ről. 
A www.hercegkut.hu oldalon folyamatosan figyelemmel 
kísérhetik az eseményeket, hiszen számos fotó jelenik meg 
rövid híradással együtt a honlapon. 

dr. Stumpf Enikő körjegyző 
 

Hercegkútért Közalapítvány beszámolója a 2011. évi 
tevékenységéről 
Tisztelt Polgármester Úr!  Tisztelt Képviselő-testület! 
A Hercegkútért Közalapítvány az Alapító Okiratban meg-
határozott feladatait  három fős kuratórium (Borsósné 
Fischinger Henrietta, Rák Józsefné, dr. Stumpf Enikő 
kuratóriumi titkár)  közreműködésével látja el, Borsósné 
Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök vezetésével. 
 A  Közalapítvány működéséről évente beszámol az alapí-
tónak és tevékenységéről, gazdálkodásáról a nyilvánossá-
got is tájékoztatja a Hercegkúti Hírek című lapban.  
Az elmúlt év során a Közalapítvány az  Alapító Okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységeket végezte alapte-
vékenységként és ezek közül kiemelt helyen szerepelt a 
hagyományőrzéshez kapcsolódóan a Sváb Tájház működ-
tetése, valamint a Hercegkúti Hírek kiadása.  
A Tájház működtetésével kapcsolatos kiadás az ÉMÁSZ 
által számlázott villamosenergia költsége, valamint a va-
gyonbiztosítás díja.  Egyéb fenntartási kiadása nincs, te-
kintettel arra, hogy továbbra is az önkormányzat által fog-
lalkoztatott  dolgozó látja el a gondnoki feladatokat. Az 
Idősek Klubja tagjai rendszeresen szerveznek nagytakarí-
tási munkákat a Tájházban, ami számukra a hasznos fel-
adat mellett kellemes időtöltés is egyben. Tájházi belépő-
jegyből 2011. évben 13  eFt bevétel keletkezett.  
A Közalapítvány által ellátott  másik jelentős közhasznú 
feladat a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő infor-
mációs lap kiadása, mely idén már 13. évfolyammal jelent-
kezik hónapról hónapra.   
E tevékenységet illetően az elmúlt évben jelentős változás 
nem volt,  a lap szerkesztését továbbra is a kuratórium 
titkára végzi, a nyomdai munkákat a Sárospataki Nyomda. 
A Hercegkúti Hírek előfizetési adatai jelenleg : 108 Her-
cegkúton élő előfizető, 22 elszármazott., összesen 130 fő.  
A lap nyomtatása 155 példányban történik,  a község bolt-
jaiban és postán értékesítetésre kerül havonta 10 db és 
évente beköttetésre kerül három-három kötet. 

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

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

http://www.hercegkut.hu
mailto:hercegkut@pr.hu
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A Hercegkúti Hírekkel kapcsolatos 2011. évi  bevéte-
lek, kiadások: Előfizetői díjak, lapértékesítés bevétele:   
270.900 eFt,  155 példány előállításának  nyomdai költ-
sége 438.774,-Ft/év,  postaköltség, kihordás 53.434,-Ft, 
összesen: 492.208 ,-Ft.  A bevételeken felüli kiadást a 
Közalapítvány az SZJA 1 %-ból fedezi. Az APEH az  
SZJA 1  % felajánlásából  2011. évben 260.515 Ft  utalt 
át. Pályázati úton a B-A-Z Megyei Önkormányzat 
Mecenás Alapjából a Hercegkúti Hírek lap kiadására 50 
eFt támogatásban részesült a Közalapítvány. Szerkesz-
tőként továbbra is  kérem  valamennyi intézmény, 
egyesület vezetőjét, hogy segítsék munkámat azzal, 
hogy beszámolnak a helyi lapban az aktuális esemé-
nyekről és lapzártakor időben leadják a cikkeket. 
A pályázati támogatás igénybevételével előállított Her-
cegkút feliratú pólók értékesítéséből  az elmúlt évben 
46.000,-Ft bevétele volt a Közalapítványnak. A póló 
készletből díjmentesen átadásra került Hercegkút Ön-
kormányzata részére  25 db, a  német-francia testvérte-
lepülésről érkezett delegáció megajándékozása céljából.  
A Hercegkútért Közalapítvány tagja a Zempléni Tájak 
Leader Vidékfejlesztési Egyesületnek, a szervezet felét 
tagdíjfizetési kötelezettség van, 20 eFt/év.  
2011. évben a  nagyszabású helyi  rendezvények  –
Hercegkúti Gyermek és Ifjúsági Nap,  a Hercegkúti 
Pincefesztivál és a Szüretvégi Vigasságok finanszírozá-
sát segítette a Közalapítvány.   Ez utóbbi esetben a 
zeneszolgáltatást finanszírozta a Közalapítvány 80 eFt 
összegben.  
 
Hercegkút Község Önkormányzata TAMOP 3.2.3-
08/2-2009-0036) című programjához kapcsolódóan 
Megállapodás alapján  a projektkommunikáció része-
ként a Hercegkúti Hírekben megjelenést biztosította, 
melyért 100.000,-Ft  díjazásban részesült. 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05-6597-1-4-1. számú 
Vadászterület Földbirtokosi Közössége felé benyújtott 
kérelem alapján a  Közalapítvány Alapító Okiratában rög-
zítve közhasznú céljaira  ( környezetvédelem, természetvé-
delem, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségekkel kapcsolatos tevékenység, kulturális rendez-
vények szervezése) 100 eFt támogatásban részesült  
2011. évben jelentős összegű támogatások érkeztek vállal-
kozói felajánlásból a Patak Vizép Kft-től és a tarjáni szék-
helyű Sziget Panzió Vendéglátó Kft-től. Az adományok-
ból az Önkormányzat közfeladatainak ellátását támogatta 
a Közalapítvány a kuratórium határozata alapján.  
Az év végén egy nemes célú kezdeményezés koordinálását 
vállalta fel a Közalapítvány több vállalkozás és magánsze-
mély megkeresése alapján. A Hercegkútért Közalapítvány 
segítségével adománygyűjtés történt a Varga Pál és család-
ja megsegítésére. A Közalapítvány vállalta, hogy a felaján-
lott adományokat egy összegben szociális segély formájá-
ban átutalja a család bankszámlájára. Összesen 133 ma-
gánszemély és vállalkozás csatlakozott az adománygyűjtés-
hez.  
A gyűjtés eredményeként 2011. évben  810.500,-Ft ado-
mány gyűlt össze, 2011. decemberben 788.500,-Ft került 
átutalásra, az év utolsó napjaiban érkezett adomány 2012. 
január hónapban lett átutalva.   
 
A  támogatók bevonásával tudjuk elérni, hogy a Közala-
pítvány tevékenysége az elmúlt évhez hasonlóan eredmé-
nyes legyen. Ebben számít a Kuratórium az alapító önkor-
mányzat, a Hercegkúti Német Nemzetiségi  Önkormány-
zat, az  intézmények és  civil szervezetek együttműködésé-
re.  
Melléklet:  
Hercegkútért Közalapítvány 2011. évi bevételei – kiadásai 
Hercegkút, 2012.  június 20. 

dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár    

F e l h í v á s  
Hercegkút Község Önkormányzata várja azon 
tulajdonosok jelentkezését, akik a  Pogánykút, 
Kőporos vagy Tejh dűlőben műveléssel  felhagyott 

szőlő vagy egyéb ingatlannal rendelkeznek. 
Amennyiben  ingyenes átruházással 

vagy hosszú távra szóló bérleti                    
szerződéssel a használati jogot az             

önkormányzatra   átruháznák,  
szándékukat jelezni  szíveskedjenek a 

Községházán. 
Az önkormányzatnak várhatóan a közeljövőben 
lehetősége nyílik  pályázati – foglalkoztatási prog-

ramok  keretében e területek hasznosítására. 

Kedves Hercegkúti barátaink! 
Két évvel ezelőtt először fogadta Önöket kis városunkban a 

Beaumont-i Partnerbizottság. Az elmúlt év nyarán kedves meghí-
vás érkezett a hercegkúti Pincefesztiválra, ahol a német és a fran-
cia delegáció együtt vett részt. Hercegkúti tartózkodásunk min-
denki számára csodálatos emlék maradt. Jobban megismertük 
egymást annak ellenére, hogy különböző nyelveket beszélünk.  

2012. május 19-én, szombaton délután Beaumont-ban került sor 
a testvér települési kapcsolat chartájának aláírására Hercegkút és 

Beaumont között, amely barátságunkat erősíti. Kellemes négy 
napot töltöttünk el együtt, kár hogy ilyen rövid volt.  Franciaor-
szágban kevesen tanulnak magyar nyelvet, ezért nem várható, 

hogy minőségi magyar beszédet hallanak. Egy ismert magyar köz-
mondás szerint: Ha ló nincs, jó a szamár is. Tehát, „ ló” helyett 
egy „szamárral” kellett beérniük a négy nap alatt. Természetesen 
a németül beszélők jól megértették egymást a Partnerbizottsággal. 

Reméljük, hogy Beaumont-i tartózkodásukról  
szép emlékekkel tértek haza!   



 6 

Nyugdíjasok kirándultak a Felső Bodrogközben 

 Május 29-én ebéd után indultunk el Polgármester 
út vezetésével Szlovákiába, pontosabban a Felső Bod-
rogközbe. Az önkormányzat buszával és négy önként 
vállalkozó gépkocsiban 26 fő gyűlt össze, hogy egy kicsit 
kikapcsolódjunk, és lássunk is valamit közeli 
szomszédaink környezetéből, bepillantsunk mindennap-
jaikba. Szerencsére szép idő volt és az átjárható határon 
átkelve elég hamar első állomásunkra, Borsiba érkeztünk, 
ahol a Rákóczi kastély előtt álltunk meg. 
 
BORSI nevét többen a honfoglaló Bors vezértől szár-
maztatják. A faluban álló várkastély a XVII. század elején 
épült, valószínűleg egy régebbi erődítmény helyén, ere 
utal a kastély falában látható márványtábla töredék felira-
ta. (Nicolaus Kamoras 1579) felirata. A kastély állagának 
megőrzésére a szlovák állam nem fordít gondot, talán 
azért is, mert 1676. február 27-én itt született II. Rákóczi 
Ferenc, Erdély fejedelme, a kurucok szabadságharcának 
vezetője. Édesanyja Zrinyi Ilona – a helybeli emberek 
hagyománya szerint – a képen látható két ablak közötti 
sarokban álló ágyon szülte kisfiát. A sátoraljaújhelyi turis-
ták 1881-ben márványtáblát helyeztek a kastély falára, ez 
emlékeztet a jeles eseményre. 
1906-ban, amikor Thaly Kálmán szervezésében Török-
országból hazahozták Rákóczi és bujdosótársai hamvait, 
az országos méretű ünnepség aktív részesei voltak a vas-
utasok is. Elhatározták, hogy szobrot emelnek a Nagysá-
gos Fejedelem emlékére. A szobrot Mayer Ede készítette 
el, a vasutasoknak csak az anyagköltséget kellett kifizetni-
ük. A zólyomiak helyet adtak a szobornak, melyet 1907 
júniusában négy napig tartó ünnepség keretében avattak 
fel. Amikor 1945-ben Zólyom váráról eltűnt a magyar 
zászló, a veszélybe került szobrot a magyarok biztonság-
ba helyezték. Csak 1967-ben állították fel ismét közterü-
leten, előbb Füleken majd két év múlva Borsiban. 

Borsiban, a kastély közelében áll egy huszártornyos kis 
templom. A helyi hagyomány szerint itt keresztelték meg 
az újszülött Rákóczi Ferencet, aki élete során mindvégig 
hűséges maradt Katolikus Egyházához, annak ellenére, 
hogy a pápista császárság ellen vezette népe szabadság-
harcát.  
II. Rákóczi Ferenc impozáns szobra előtt 
fényképezkedtünk és egy kis történelemórát tartottunk 
Szlovákiáról és a Felvidékről a szakirodalom alapján, 
majd bementünk a kastélyba, ahol a bejáratnál különféle 
emléktáblák idézik fel a múltat. Kimentünk a tágas udvar-
ra, ahonnan szemügyre vettük az épület méretét, és 
örömmel állapítottuk meg, hogy ha lassan is, de folyamat-
ban van a felújítás. Már indultunk volna, amikor betop-
pant régi ismerősünk, Kázmér István, aki gondnok és 
mindenes a kastély körül. Kinyitotta kedvünkért az alsó 
szinten lévő termeket, ahol nagyon szép kiállítás van, és 
közben egyfolytában mondta az információkat, mondá-
kat, legendákat, amit az itt lakók komolyan is gondolnak. 
(pl.: hogy a pataki várral egy alagút köti össze a várkas-
télyt, és 1701-ben a fejedelem ezen az úton menekült el.) 
Minden esetre a gondnok úr szívélyes vendéglátása 
mindannyiunknak jól esett, amit ezúton is megköszönök. 
 
Ezután folytattuk utunkat, Szőlőskénél a nagy hídon át-
keltünk a Bodrogon, és Bodrogszerdahely érintésével már 
nemsokára Szomotor, majd Szentmária következett, utá-
na pedig Szentes, ahonnan már a falunkba is sokan hoz-
tak lapos köveket az építkezéshez.  
 
És már nemsokára a helységnévtáblára Királyhelmec volt 
két nyelven kiírva. Behajtottunk a város központjába, 
ahol a sok ott lévő autó ellenére hamar sikerült nekünk is 
parkolóhelyet keresni.  

Borsiban a Rákóczi kastély előtt Borsiban  Rákóczi arcképe 
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A jó melegben sokaknak jól esett egy hideg fagylalt, 
majd elsőként a dombtetőn lévő római katolikus temp-
lomba mentünk, ahol egy helybeli asszonyság már várt 
minket az előzetes megbeszélésnek megfelelően. Magá-
ról a templom történetéről nem igazán tudott nekünk 
semmit mondani, de a hely és annak szépsége minde-
nért kárpótolt. Azért mi kicsit készültünk, így el tudtuk 
mondani a csapatnak, hogy a csodaszép főoltárkép mit 
ábrázol és kik festették. 
 A kép ábrázolás a Szentlélek megdicsőülése a négy vi-
lágrész hódolatával. 1762-64 között KRACKER LU-
KÁCS osztrák festő készítette. A jászói templom komp-
lett kifestése az ő műve. Leleszen dolgozott és onnan 
hívták meg Királyhelmecre, hogy fesse meg az oltárké-
pet.  
A kép leírása: A Jézus és az Atya között földgömbön 
lebegő fehérruhás fiatal férfi, feje körül apró lángnyel-
vekkel, kebele előtt a Szentlélek galambjával a Szentlélek 
ritka képi megjelenítése. Lent a négy világrész megsze-
mélyesítői hódolnak. A festmény egy színvonalas alkotá-
sa Kracker Lukácsnak, olaj-vászon kb. 280x190 cm mé-
retű. Az eredeti képet Lieb Ferenc leleszi, illetve 
tőketerebesi festő megnagyobbította, a felső részén lát-
ható angyalfejek az ő műve. (Lieb Ferenc Iglóról szár-
mazik, az edelényi és monoki kastélyt festette, valamint 
a taktabáji templomot, amit ősszel láttunk is!). 
A helynek és az időszaknak megfelelően pünkösdi éne-
keket énekeltünk és imádkoztunk együtt. A templom 
kertjében a hatalmas és impozánst fakereszt, mellőle 
szép kilátás nyílt a főtérre és a Felső Bodrogköz nagy 
részére egészen a Vihorlát hegycsoportig. Itt is megtar-
tottuk a történelemórát, ahol igyekeztem egy rövid is-
mertetést tartani KIRÁLYHELMEC múltjáról és jele-
néről.  „A város a Bodrogköz természetes gazdasági és 
kulturális központja. Neve először 1214-ben bukkan fel 
a leleszi rendház alapítólevelében, tehát ezek előtt királyi  
birtok volt.  

Mint koraközépkori gazdaság királyi kiváltságokkal bíró 
szabad vásárhely és ítélkezési hely is volt ekkortájt ”Írja 
Bogoly János a „Betűkbe szedett régmúlt” című könyvé-
ben. Az 1332-37-ben itt járt pápai adószedők már szépen 
mezővárost találnak, a Szentháromságnak szentelt kő-
templommal, és már plébániai iskola is működik. A XV. 
század elején a Pálócziak kezére kerül erőszakos foglalás 
útján, majd a mohácsi csata után a sárospataki nagyúr, 
Perényi Péter tulajdona lesz, aki a város fölötti dombon 
megerősített várkastélyt épít. Ma már csak a 
„Csonkavár”-nak nevezett két falmaradvány őrzi emlékét, 
melyet a csoporttal mi is meglátogattunk és mellette lévő 
óriási szabadtéri centrumba is benéztünk, ahol időnként 
zenekari koncerteket rendeznek és több mint kétezren 
férnek el benne.  
A város történetét folytatva: a reformáció itt is sikeresen 
hódított, 1606 körül református egyházi iskola működik, 
és a templom is a kálvinisták kezére került. Ekkor tájt 
épült fel az a földszintes kúria a templommal szemben, 
mely Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony birtoka volt, 
nyári lakja és kedvelt tartózkodási helye. A hagyomány 
szerint az úrnő az itteni kúriában halt meg. II. Rákóczi 
Ferenc 1694-ben örökölte a várost, és hogy bizonyítsa a 
katolikus egyház és a császár iránti hűségét, három  év 
múlva eladta, a leleszi premontrei rendnek. A szabadság-
harc kitörése után a helybeli reformátusok újból vissza-
foglalták a templomot, amit csak 1712-ben szerez vissza a 
leleszi prépost. A rendiek által igazgatott egyházközösség 
1754-ben újraépíti a romossá vált, visszafoglalt templo-
mot, majd iskolát nyit, megkezdi az anyakönyv vezetését 
és kiadják a város urbáriumát. De fennmarad a reformá-
tus egyházközösség is, és megépítik új templomukat. Ek-
kor jelennek meg a lakosok névsorában az első zsidók, 
aki később zsinagógát építenek.A XIX. század első felét a 
kitartó, csöndes fejlődés jellemzi. 1847-ben itt járt az 
Ungvárra igyekvő Petőfi Sándor, amit „Úti levelei”-ben 
meg is örökít. A város polgárosodása a század felében 
jellemző, amikor járási székhely lett. Ezekben az és a XX. 
század első felében épül ki a mai Fő utca, néhány eklekti-
kus építmény, a kórház, víztársulati székház és a szolgálati 
lakás, melyek Majláth József gróf nevéhez fűződnek. 
Királyhelmecet a Felső Bodrogközzel együtt 1920-ban a 
Csehszlovák Köztársasághoz csatolták.  

Királyhelmeci római katolikus templom 
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A város zömében magyarlakta Bodrogközi járás székhelye 
lett, mely státusza 1960-ben szűnik meg, és Tőketerebesre 
kerül a központ. Ez a változás kedvezőtlenül hatott a vá-
rosra és a régióra, a fejlődés minden téren lelassult. Az 
1989-es változások után a központoktól távol lévő város 
hazai és külföldi partnerekkel együttműködve igyekszik 
kitörni az elszigeteltségből. 1930-1944 között itt él és alkot 
Mécs László premotrei szerzetes és neves költő, kinek 
emléktábláját a templom előcsarnokában láthattuk és aki-
ről utcát is elneveztek, és szobra is van. A dombtetői séta 
után megnéztük a város főterét, (Milleniumi tér) ahol 
Szent István, Szent Imre és Szent László szobra áll, és 
díszkúton lévő domborműveken a városhoz kötődő törté-
nelmi személyek láthatók. A városháza előtt áll Petőfi Sán-
dor egész alakos szobra, mint aki „felügyeli” az egész főte-
ret. 
A sok szép látnivalóval és élménnyel eltelve folytattuk 
utunkat Perbenyik irányába, de a város végén az irányító 
táblák már mutatták az utat a Kisgéresi pincesor felé, és 
mi célunknak megfelelően arra tartottunk. Pár perc múlva 
feltűnt a nagy boroshordó az út mentén, és nemsokára az 
akácerdőben megbúvó híres pincékhez érkeztünk. Az akác 
ugyan már lassan elvirított,  a hely és annak hangulata így 
is nagyon varázslatos. A lapos kövekből kirakott elejű  
pincék, a mellette-fölötte lévő asztalok és padok, filagóriák 
még azoknak is újból nagy élményt jelentettek, akik már 
jártak itt más alkalommal. Egy-egy pihenőhelyen voltak is 
egy páran, de az igazi látvány számomra az volt, ahogy a 
szőlőjéből hazatérőben lévő gazda kihozott a pincéből egy 
flaska bort egy pohárral, leült az asztalhoz és a finom ne-
dűt önmagának töltögetve lassan bekortyolta. (Elmondása 
szerint, ez megtörténik reggel a szőlőbe menetkor is, mert 
ez itt így szokás) 
Miközben vártunk egyik vendéglátónkra, Polgármester út 
vázolta azt a fejlesztési projektet, amit a kisgéresiekkel 
közösen benyújtott pályázaton elnyert 1,5 millió euróból 
együtt fog a két település megvalósítani. De nem sokáig 
kellett várnunk, mert biciklivel megérkezett Paholics Gá-
bor helyi képviselő és pincetulajdonos, aki szívélyesen 
köszöntötte csoportunkat és mindenkit meginvitált a saját 
pincéjébe.  

Előtte még elmondta, hogy a szőlőtermesztésnek a tele-
pülésen ősi hagyományai vannak, hisz a falu híres 
„boros” pincesora bizonyítottan többszáz éves, a legen-
da szerint ide rejtőzött a lakosság egy része a tatárjárás 
idején. És ezek a kis pincék, melynek egy bejárata, de 
több elágazása van, valóban különlegesek.  
Van ahol csak mélyen lehajolva, vagy oldalazva lehetett a 
belsejébe bejutni, de ott már tágas volt, és sorakoztak 
egymás mellett a különböző nagyságú, de a miénktől 
jóval kisebb hordók teli borral, amit a gazda szakszerű 
magyarázat után elkezdett kínálni a már igencsak szomjas 
vendégeknek. De úgy gondolom, hogy aki nem kóstolta 
meg a borokat, annak is nagy élmény volt ebben a 
„földalatti mennyország”-ba ellátogatni.  
Megköszöntük vendéglátóink kedves és szíves invitálását 
– aki a pünkösdi bornapon járt Hercegkúton – és indul-
tunk hazafelé. Kisgéres – Nagygéres – Örös – 
Nagykövesd (a várat csak autóból néztük) – Kiskövesd – 
Bodrogszerdahely – Karos – Vajdácska – Sárospatak 
érintésével a kitűzött időpontra, 18 órára hazaértünk a 
mi nagyhordónkhoz, és ezzel a kör bezárult.  
 
Köszönjük az Önkormányzatnak, és személy szerint Pol-
gármester úrnak, hogy elvitt minket a busszal, a köszön-
jük Vinkler Józsefnek, Göncfalvi Jánosnak, Frikker Lász-
lónak és Naár Vendelnek, akik autójukkal a szállításba 
besegítettek. 
 
Köszönjük Naár Józsefné klubvezetőnek, hogy az utat 
megszervezte. Személy szerint nagyon örülök, hogy 
ennyien egy szép délutánt sikerült Szlovákiában eltölteni, 
melynek reményeink szerint lesz folytatása, amennyiben 
igény lesz rá. 
 

Rák József nyugdíjas 
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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 

 A 

Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai idén 
aktívan részt vettek (főztek és bemutatót tartottak) a 

Széphalomban megtartott Nemzetközi Vadételfőző ver-
senyen 2012. június 16-án 



 10 

Gyermeknap Hercegkúton - 2012. június 2.  
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Június 6-án autóbuszos kirándulást szerveztünk a 
Nyíregyháza – sóstói Vadasparkba.  
Csak a kiscsoportos gyerekeket kísérték el a szüleik, a 
nagyobbak már önállóan, a mi felügyeletünkkel vet-
tek részt a kiránduláson. Szerencsére az időjárás ked-
vezett nekünk; gyönyörű, kellemes időben néztük 
végig az állatpark állatait. Az ócenárium nagyon tet-
szett a gyerekeknek, ahol az óriási halak, cápafélék 
nagyon érdekesek voltak; lenyűgöző – de egyben 
„félelmetes” is a közelségük a gyerekek számára. 
A majmok, az oroszlánok, a papagájok, elefántok, 
zsiráfok, sőt az egyszerű állatok az állatsimogatóban, 
mind-mind nagyon kedveltek voltak a gyerekek köré-
ben. 
Az állatnézés után megebédeltünk, aztán a közelben 
található modern játszótérre mentünk, ahol kipróbál-
hatták a sokféle játékszert, ülőcsúszdát, mászóvárat. 
Mozogtak, ugráltak jókedvűen a busz indulásáig. Fá-
radtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza. 
Másnap elmesélték, kinek melyik állat tetszett a leg-
jobban, s mi volt a legérdekesebb. Állatkertet építet-
tek, állatos könyveket nézegettünk, s felelevenítettük 
az együtt átélt kirándulás szép perceit. 
 

Ballagás 
Idén június 1-jén búcsúztak a nagycsoportos gyere-
kek az óvodától. 
A hagyományokhoz híven most is elkészítettük a 
ballagási tablót és a színes, édességekkel teli 
„Schultülte”-t, amiket a kis emlékkönyvekkel 
együtt adtunk át a búcsúzó nagyoknak. 
Az ünnepnapot megelőzően összegyűjtött virágok-
kal szépen feldíszítettük a csoportszobákat és a 
folyosót, ennek is hangsúlyozva ennek a napnak a 
jelentőségét. 
Ebben a tanévben 10 nagycsoportos gyerektől kö-
szöntünk el: Beidek Borka, Frei Anna, Gaál Dáni-
el, Gáliczki Előd, Jaskó Emőke, Lukács Lili Eszter, 
Oláh Bence, Rák Johanna, Szabó-Velejti Domo-
kos, Tresz Liliána. 
Az iskolába indulók versekkel, dalokkal köszöntek 
el az óvodás társaiktól, az óvónéniktől és az óvoda 
dolgozóitól. A gyerekek szülei meghatódva hallgat-
ták kis műsorunkat, ahol a kis és középsős gyere-
kek is búcsút vettek a nagyoktól, köszöntővel, 
énekkel: 
 
„Elmentek már elmentek, jó szerencse veletek! 
Hosszú útra indultok, vigyétek a batyutok. 
Vállatokon tarisznya, így indultok az útra. 
Benne radír, ceruza, hamuban sült pogácsa. 
Ha kész lesz a leckétek és egy kicsit ráértek, 
mindenkinek örömére az oviba gyertek be!” 
                               
                                                                Óvónők 

Kirándulás a Nyíregyháza – sóstói Vadasparkba  
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Projektnap 
 A tavalyihoz hasonlóan, idén is megrendeztük – 
immár hagyományosnak mondható – két napos 
projektnapunkat „Mein kleines Dorf” címmel. 
Projektünk célja az, hogy hagyományaink megőrzé-
se és identitástudatunk ápolása a gyermekek életé-
nek részévé váljon. 
Ebben az évben az évszakok köré építettük fel a 
programokat.  
 
Hétfőn, az első napon –az évszakoknak megfelelő-
en- négy csapatra osztottuk iskolánk tanulóit. Min-
den csapatnak négy állomáson kellett a feladatokat 
végrehajtania. 
 
I.állomás: a Tájház meglátogatása, őseink hétköz-
napjainak felelevenítése, berendezési tárgyak, kony-
hai eszközök felismerése, használatuk célja. 
 
II.állomás: Plakát készítése az évszakról különböző 
technikák (origami, zsírkrétarajz, festés) segítségével. 
 
III.állomás: egy régi népi játék, a „pitykézés vagy 
gombozás” megtanulása. 
 
IV.állomás: közös sütés, „Plätzchen” készítése az 
évszakokhoz kapcsolódó formákkal (gomba, virág, 
fenyőfa, tulipán) 
 
 

A második nap –kedd- elméleti résszel kezdődött 
minden csapat számára. Egy feladatsort kellett kitöl-
teniük, melyben az éven tanultakról kellett beszá-
molniuk. 
 
 A feladatok a következők voltak: 
 

1. Mi Hercegkút német neve? 

2. Kiről kapta falunk ezt a nevet? 

3. Mit jelent a „Heidenbrunnen” szó? 

4. Mikor települtek ide őseink? 

5. Soroljátok fel az utcaneveket! 

6. Miről híresek a pincesorok? 

7. Hogyan kapcsolódik a kökörcsin Herceg-
kút nevéhez és mit tudtok róla? 

8. Írjatok öt mondatot Hercegkútról! 

9. Mi iskolánk német neve? 

10. Rajzoljátok le Hercegkút címerét! 

11. Soroljatok fel és rajzoljatok le 5 berende-
zési tárgyat, 5 konyhai eszközt és 5 szer-
számot a Tájházból! 

 
 

 
 
 
 

Suli ☼-tár 
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Utolsó feladat egy német nyelvű keresztrejtvény megfejtése illetve lerajzolása volt. 
 

 
 
 
Ismét remek hangulatban, a gyerekek tudását megerősítve telt 

 el a két nap gyerekek és tanítók számára egyaránt. 

 
BOLONDBALLAGÁS 

    
  

        

    
  

      

  
  
  

    
  

  
  
  

          
  

  
  
  

      
  

  
    

  
        

  

  
  
  

              
  

      
  

    
  

      
  

        

      
  

            

      
  

          
  

1. ein Körperteil 

2.  eine Farbe 

3. in diesem Monat haben 
wir Muttertag 

4. Die Kinder…in der 
Schule 

5.  Zwei und eins ist… 

6. Im Winter schneit der… 

7.  grün, gut, gelb 

8. Mutti…einen Tee 

9. eine Jahreszeit 

10.nicht faul 

11. Eine Frühlingsblume 
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Tanévzáró 
Ez az a nap, amelyet minden tanévben a legjobban vár-
nak a gyerekek, s talán egy kicsit a szülők is. A ballagás 
után vidámabb műsor keretében folytatódott az idei tan-
évzáró ünnepség, hiszen vidám versekkel és dalokkal 
tarkítva zártuk be a 2011/12-es tanévet. 10 hosszú hó-
nap munkájának eredményét vehetjük kézbe a bizonyít-
ványokkal és elkezdődhet a megérdemelt vakáció. Mond-
hatjuk, hogy nagyon sok gyerek büszkélkedhet kitűnő 
bizonyítvánnyal. A várva- várt bizonyítvány mellett néhá-
nyan a ballagó gyerekek közül könyvjutalomban is része-
sültek a négy év alatt teljesített kiváló munkájuk eredmé-
nyeként. Könyvjutalomban részesültek iskolánkból azok 
a tanulók is, akik ebben a tanévben megrendezett verse-
nyeken szép eredményeket értek el. Az év folyamán telje-
sített sikeres munka után minden gyereknek szüksége 
van egy kis pihenésre és kikapcsolódásra, hogy szeptem-
berben új erővel és élményekkel gazdagodva kezdhessük 
el a következő tanévet. Kívánunk minden diáknak pihe-
nésben gazdag boldog vakációt! 
 „ Ó: 
    Hátul kezdődik a szó! 
    IÓ: 
    Most jön még csak, ami jó! 
    CIÓ: 
    Örömből nagy porció! 
    ÁCIÓ: 
    Van ám benne ráció! 
    KÁCIÓ: 
    Játszik minden náció! 
    AKÁCIÓ: 
    Az utolsó stáció, 
    Halihó, itt van a 
    VAKÁCIÓ!  ” 

                     
Mindenkinek jó pihenést és baleset-
mentes vakációt kívánunk! 

                                                                                                                                    
Tanítók 

                                                                                     

Ballagás  
Az utolsó tanítási nap mindig felejthetetlen élményt je-
lent a negyedikeseknek és osztályfőnöküknek. Az iskola 
ballagó diákjai június 15-én délelőtt bolondballagást tar-
tottak, ahol mókás jelmezekbe öltözve bolondosan, bal-
lagó dalok éneklése közben búcsúztatták a hercegkúti 
iskolában töltött éveiket, bejárva az iskola tantermeit és a 
község nevezetes intézményeit. Mindenütt kedvesen és 
örömmel fogadták a daloló kis csapatot és útravalóként 
jókívánságokkal látták el a gyerekeket.  
 
Június 19-én „ igaziból „ is eljött a búcsúzás pillanata. Az 
utolsó csengőszó arra figyelmeztetett, hogy eljött az idő, 
hogy a 11 ballagó negyedikes tovább lépjen és másik is-
kolában folytassa tanulmányait. Kedves versekkel és da-
lokkal búcsúztak el szeretett iskolájuktól, tanítóiktól, di-
áktársaiktól. Mindannyian Sárospatakon folytatják to-
vább tanulmányaikat. Reméljük, hogy mindig szeretettel 
fognak visszagondolni kis iskolánkra, az itt eltöltött kel-
lemes percekre és nem felejtik el, hogy a hercegkúti isko-
la kis diákjai voltak. További iskoláikhoz sok sikert, erőt, 
egészséget és kitartást kívánunk. 
 
„ Elmúltak ezek a szép évek is, 
   sajnos mennünk kell nekünk is. 
   De sosem fogjuk elfelejteni a mi szeretett iskolánkat, 
   és az együtt töltött szép pillanatokat. 
   Néha vártuk már ezt a napot, 
   s most mégis szomorúak vagyunk. 
   Ballagunk, hisz egyszer mindennek vége szakad, 
   búcsúzunk, s az idő halad. 
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Tábori beszámoló a gyerekek szemével: 
 

A nyári tábor 
Egy szép nyári napon elindultunk a táborba, Pálházá-
ra.  
Amint odaértünk, rögtön kiválasztottuk a szobáinkat. 
Délután elmentünk a fűzérradványi  kastélyhoz és ott 
játszottunk, számháborúztunk. A játék után vissza-
mentünk a szállásra, megvacsoráztunk és utána fü-
rödtünk a medencében és fagyiztunk. A negyedikesek 
találtak egy kutyát, akit úgy neveztek el, hogy Rexi. 
Későn este bulit rendeztünk, mindenki táncolt, chip-
set ettünk és colát ittunk.  
 
Reggeli után elmentünk kisvonattal Kőkapu-
ra.Közben megálltunk egy ipartelepen, ahol volt egy 
múzeum, amit megnéztünk. Sok állat volt : vaddisz-
nó, nyest, farkas, keresztes vipera, stb. ,de voltak 
szerszámok is: vakondszúró, favastagságmérő. 
 
Amikor megérkeztünk, mindenki a játszótérre ment. 
Játék után a szobrokat is megnéztük: a hét vezért és a 
királyokat. Aztán mászkáltunk, a patakba kavicsokat 
dobáltunk és gátakat építettünk. 
 
Hamarosan elkezdődött a csapatverseny és Lacikát 
megválasztottuk kapitánynak. Először Edina nénihez 
mentünk és megírtuk a csatakiáltást, majd egy aka-
dálypályát kellett végigjárni. Azután Erika nénihez 
indultunk, ahol célbadobás volt a feladat. Marika né-
ninél belépőkártyákat kellett keresni, Klári tanító né-
ninél meg hidat építettünk. Visszajöttünk Pálházára, 
ahol divatbemutató volt és színjátszás. Este nagyon 
rossz idő volt, dörgött, villámlott. 
 
Péntek reggel azt a feladatot kaptuk, hogy írjunk él-
ménybeszámolót a táborról, majd sétáltunk, vásárol-
tunk és egy játszótéren játszottunk. Később megtud-
tuk a csapatversenyek eredményét, és kaptunk jutal-
makat. 
 
Hamar véget ért a délelőtt, és már pakoltunk is. Ebéd 
után indultunk haza. Nagyon jól éreztük magunkat. 
  
 

 Az „Ásvány” és „Kőkapu természete” csapat tagjai 
 
 

Pálházán táboroztunk 
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20. forduló, május 27. Vasárnap 17.00  

Hercegkút - Alsóberecki 1:3 

       IFI 3:1 

Kormos A, Kiss G, Egyed A, Matisz T, Ringer I, Szabó G, Hoffmann R, Götz M (Rák Sz), Rák B, 

Braun N, Zajácz Á 

Gólszerző: Matisz T 

 

 

21. forduló, június 02. Szombat 17.00  

Nagyrozvágy - Hercegkút 10:0 

Kormos A, Kiss G, Szabó G, Hoffmann R, Hoffmann L, Orosz I, Braun Zs (Barkó G), 

Zajácz Á, Hubai M, Erdős M, Vitányi G 

 

 

22. forduló, június 10. Vasárnap 17.00  

Hercegkút - Vajdácska 2:1 

       IFI 5:0 

 

Balogh T, Hoffmann L, Orosz I, Kormos A, Egyed A, Matisz T (Braun Zs),  

Ringer I (Bányai G), Szabó G, Rák B, Kerchner R, Egyed S  

Gólszerzők: Egyed S, Egyed A 

Foci az Erdésznapon 


