HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. JÚLIUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

ÁRA: 180,- FT

Gazdag programkínálat a nyári időszakban
Amint az e számban látható számos felhívás és
részletes eseménynaptár is hirdeti, Hercegkúton
2012. nyara a helyiek és a településünkre látogató
turisták számára is tartogat még élménydús programokat.
Július utolsó hétvégéjén
a Zempléni Gombász
Egyesület szervezésében Hercegkúton lesz
megrendezve a Zempléni
Gombafesztivál,
melyre a résztvevők az
ország számos pontjáról
érkeznek, így már régen
túlnyúlt a tájegységünk
határain, országos, sőt nemzetközi a fesztivál.
A fesztiválra érkezőket gazdag program várja, számos túraútvonal végigjárásával ismerhetik meg
településünk szűkebb és tágabb környezetét és
Hercegkút nevezetességeiről is képet kaphatnak.
Remélhetőleg az időjárás is segíteni fogja a szervezők munkáját.
A nyár utolsó hónapjában – augusztusban - is színes kínálat várja a kikapcsolódásra vágyókat helyben vagy a hozzánk közeli településeken:
- Augusztus 4-én Komlóska
Napján fellép valamennyi hercegkúti hagyományőrző csoport. A rendezvény a
„Zempléni
Gondolatok”
LEADER pályázatnak köszönhetően szintén nagy érdeklődésre számot tartó fellépőket kínál – Tolcsvay László vagy a gyermekeknek szóló műsorával
az
Alma
Együttes
(részletes
program:
www.zemplenigondolat.hu)
- Augusztus 5-én vasárnap délután kötetlen, felhőtlen szórakozás várja a hercegkútiakat a Családi
Nap keretében – külön felhívás a lapban olvasható.

- Augusztus 5-én
este
érkezik
Obersulmból a diákcsere program keretében 12 fiatal és 2
kísérője,
akiknek
programját a hercegkúti fiatalok segítenek majd lebonyolítani a korábbi években jól bevált
gyakorlat szerint. A német diákok csoportja augusztus 12-én utazik vissza, így lehetőségük lesz megismételni a hat évvel ezelőtti sikeres Tolcsvai Borfesztivál látogatást is. Ennek programját a Tolcsvai Borfesztivál facebook oldalán találhatják meg az érdeklődők.
- A következő hétvége – augusztus 17-18. már Hercegkút idei legnagyobb rendezvényének időpontja,
melyről részletes plakát tájékoztatja az olvasókat. A
Hercegkúti Napok összefoglaló nevet viselő rendezvénysorozat három programelemet foglal magában,
három különböző szervezővel.
A XXI. Zempléni Fesztivál rendezője, az
Interkultur Hungaria Kft idén ismét Sváb Party-t
hirdet programfüzetében Hercegkútra, melynek része a helyi hagyományőrző csoportok fellépése és a
tunki party. A Vám és Pénzügyőrség Fúvószenekara
minden bizonnyal legalább olyan sikeres lesz, mint a
Derkovits Fúvószenekar a májusban megrendezett
Boros Pünkösd ünnepen.
A szombati nap első részében a B-A-Z Megyei Területi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
V. Regionális Fesztiválja kerül megrendezésre, a megyében működő valamennyi német nemzetiségi önkormányzat csoportjának részvételével.
A délutáni programblokk szintén egy sikeres
LEADER pályázat révén – Fűzér Község Önkormányzatával partnerségben megvalósuló – Zempléni Kavalkád keretében lesz megrendezve. A tíz évvel ezelőtt kezdő énekesként Hercegkúton egy utcabálon már fellépett
Edit és Péter most a
Sramlikings formációban szerepel.
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A nagy sikerű hercegkúti húsvéti locsolóbálokról
ismert Platin Kapelle új szerepkörben mutatkozik
be: „Sramlizenével fűszerezett bortúra a Gomboshegyi pincesoron” program keretében a nyitott
pincékre kíváncsi vendégek szórakozását egészíti
ki. Majd az esti órákban utcabálra várja vissza a
pincesorról a közönséget.

Remélhetőleg a helyiek és hozzánk érkező turisták
számára sikerül olyan programkínálatot nyújtani a
két nap során, melyben valamennyi korosztály talál
számára megfelelő elemet.
Az idei nyáron már megvalósult nagyszabású rendezvényekről a résztvevők, szervezők beszámolói
alapján adunk hírt a helyi lapban.
- Így olvashatnak a Heimat Néptánc Egyesület
felnőtt tánccsoportjának Gávavencsellői szerepléséről, a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület kórusának és a Heimat Néptánc Egyesület gyermektánccsoportjának károlyfalvi fellépéséről.
- Július első hétvégéjén már 7. alkalommal szervezetek rockfesztivált a fiataloknak a Zenemplén,
Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület aktív
tagjai.
- Rögtönzött „Hadi Mustra” részesei is lehettek
azok a gyerekek, akik nem vették a fáradtságot és
kilátogattak a Gombos-hegyi filegóriához július 20án délben, ahol a „Bethlentől Rákócziig” Történelmi Hagyományőrző Túra résztvevői tartottak bemutatót a korabeli fegyverekről, öltözetekről, majd
a katonák a harcban (túrában) kifáradva olthatták
szomjukat a Gombos-hegyi pincesoron Rák József
polgármester pincéjében.
- Idén is volt Kiss János Emléktorna a hercegkúti
sportpályán, mely a labdarúgás sportot űző közösségek körében egyre népszerűbb rangadónak számít és egyúttal őrzi emlékét névadójának
dr. Stumpf Enikő körjegyző

„Hadi Mustra Hercegkúton”
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Felhívás a pincetulajdonosoknak
Ezúton is felhívjuk a Világörökség részét képező Gombos-hegyi és
Kőporosi pincesorokon lévő pincék tulajdonosainak figyelmét, hogy a védett pincesorok egységes megjelenésének biztosítása érdekében tegyenek
eleget Hercegkút Község Önkormányzatának az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 5/2003. (I.31.) sz. rendelet 9/a §-ban szabályozott kötelezettségeiknek.
A pincesorok útjain bármilyen építési tevékenység végzése a
tulajdonos önkormányzat hozzájárulásához kötött!
(1) Pincék tulajdonosainak kötelezettsége:
A védett pincesori pincék fenntartása, rendeltetésük szerinti használata, azaz pincék épített oromfalának karbantartása, rekonstrukciós felújítása. A pincék feletti „földkúp” kaszálása, talajerózió megállítása, felszíni vizek más pincetulajdonost nem károsító elvezetése.
A pinceágak bővítési szándékának I. fokú kiemelt építésügyi hatósághoz és a helyi önkormányzathoz
történő bejelentése.
A pinceágak bővítésekor kitermelt kőpor elhelyezésének egyeztetése az önkormányzattal
(2) A területen nem megengedett:
Új pince építése a beépítetlen pincehelyeken kívüli területen
Pincesorok közötti fásítás, 30 cm-nél mélyebb gyökérzetű növények kiültetése
Védőkorlátok, reklámfelületek-táblák kihelyezése
A pincesorokon a rendezési tervben megjelölt helyeken felüli újabb parkolóhelyek, pihenőteraszok
kialakítása (padok, asztalok kihelyezése, tűzrakó helyek létesítése, stb.)
(3) A helyi értékvédelem alá vont épületekre, pincesorokra vonatkozó anyag anyaghasználati és szerkezeti megkötéseket a helyi építési szabályzat 20.§-a határozza meg.
dr. Stumpf Enikő körjegyző

Felhívás
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
programok keretében e területek hasznosítására.
2011. JANUÁR 1-TŐL 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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Idősek Klubja hírei
Idén Anna napkor, július 26-án a hercegkúti Idősek
Klubja tagjai az ünnepi szentmisét követően a klubban
gyűltek össze.
A korosztályukat érintő aktuális események megbeszélése
mellett egy másik fontos téma volt a Szülőföldünk Hercegkút című helytörténeti kiadvány következő, egyházi
hagyományok témájú kötetének összeállításához, az
anyaggyűjtéshez a javaslatok számbavétele.

Anna napi szokások (július 26.)
„Mária anyjának, „Krisztus Jézus nagyanyjának” tisztelete, tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt a régiek
előtt, különösen a fiatal lányok és asszonyok szemében,
akik benne védőszentjüket tisztelték, s keddenként
munkaszünetet és böjtöt tartva fohászkodtak hozzá

egészségért, gyermekáldásért. Talán a táplálékról is
A témához kapcsolódó emlékek felelevenítéséhez kiváló gondoskodó anya képe magyarázza, miért kapcsotámpont lesz az „Életmód és hagyományok” című kiad- lódott többfajta zöldség betakarítása Anna napjávány, melynek egy-egy példányát a klubtagok már meg- hoz: ekkor szedték föl a babot, a vöröshagymát.
kapták.
De ekkor kezdődött a kendernyüvés is.
Egyeztették továbbá a következő kirándulás helyét és idejét, mely előreláthatólag Kassára lesz, augusztus 14-én.

Az Anna-kultusz egyetemes társadalmi erejére jelAz Idősek Klubja tagjai a nyári nagy rendezvényen is aktí- lemző, hogy a hét napjai közül a kedd hosszú évvan segíteni szeretnék a szervezők munkáját, kiveszik századokon át egészen az ő tiszteletét szolgálta. A
részüket az előkészületekből és a vendégek fogadásából is. Szent Annának szentelt kedd évszázadokon át,
Naár Józsefné egyesületi elnök még századfordulónkon is asszonyi dologtiltó nap
volt
Hercegkút számos papot adott az egyháznak. Ezek
régi hagyomány szerint Szent Anna napjára mindannyian hazatérnek szülőfalujukba. Az ünnepélyes
nagymise után családjuk körében vendégeskednek.
Ez a szokás a szomszédos Károlyfalván is. „
A www.hungarotheka.hu oldalon olvasható a fenti idézet, mely a hercegkúti Anna napi szokást is
említi.

1938. júliusában Hercegkúton
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Gávavencsellői Sváb Forgatagon vendégszerepelt
a Heimat Néptánc Egyesület 2012. június 30-án

Heimat Néptánc Egyesület

Emléklappal és egy szép élménnyel gazdagodott a csoport

A gávavencsellői Svábház előtt éneklő csoport

Sramlikings

Platin Kapelle Gávavencsellőn
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XVI. Nemzetiségi Néptánc és Kórustalálkozó Károlyfalván
2012 Június 30-án immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Néptánc- és Kórustalálkozót Károlyfalván.
A rendezvényen szinte minden évben képviselteti magát
Hercegkút is. Idén a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület Énekkara és a Heimat Néptánc Egyesület gyermektánccsoportja vett részt a rendezvényen.
A meghívottak gyülekezése közben az érkezőket töltött
káposztával és búzamáléval kínálták. A búzamálé egy
régi sütemény, amit károlyfalván gyakran készítettek. A
nokedli sűrűségű kelttésztát a tepsibe öntve hagyják
megkelni, majd a tetejét vaníliás tejjel locsolják, dióval
hintik, s így sütik meg. Az egyszerű, mégis finom sütemény elnyerte a kóstolók tetszését.
A közönséget és a vendégeket Szebényíné Deutsch
Zsuzsa a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője és
Csernai Ferencné az Önkormányzat képviselője köszöntötte. Mindketten hangsúlyozták, milyen örvendetes,
hogy a vendégeikkel közösen emlékezhetnek gyökereikre, s erősíthetik az összetartozás érzését a közösség tagjaiban.
Elsőként a károlyfalvi asszonyok énekeit hallhattuk,
majd a Szlovákiai Csicser községből érkezett vendégek
sváb és magyar dalokból álló csokrot énekeltek.
A hercegkúti gyermektánccsoport szokásához híven
színvonalas előadással mutatkozott be,, ami nem is volt
egyszerű a nagy hőségben. Őket követte az énekkar, akik
Csehi Ferenc karnagy Úr vezényletével német dalokat
énekeltek.

A megnyitó után az összes fellépő közösen énekelte el a
magyarországi németek himnuszát.
Ezután következett a fellépő csoportok műsora:
Az Újhelyi képeslapok című, erre a témára felfűzött jelenetekből álló táncjáték amit újhelyi táncosok mutattak be.
A táncosok utazóruhában, bőröndökkel érkeztek a színpadra, a felvezetésben és a táncok közötti összekötésekben képeslap- illetve levélszövegek, üzenetek hangzottak
el, a huszadik század eleji Újhelybe és Újhelyből írt lapokról, amelyek valószínűleg a nemrég megjelent Újhelyi képeslapok c. könyvből származnak, talán az ötletet is a
könyv adta az összeállításhoz. A levelek a mindennapokról tudósítanak: barmicvóról, szüretről a városban eltöltött kellemes vakációról, környékbeli kirándulásokról,
vagy a távolban munkát vállaló apa érdeklődéséről lányai
felől. A témák illetve célhelyek szerint alakulnak a táncok:
érett táncosok közös, kettős és szóló táncai, folyamatosan
felidézve a szétszóródást, utazást, búcsút.
Meghallgathattuk még az ináncsi asszonyok nótáit, megnézhettük a Sátorhegy táncegyüttes három párjának bemutatóját, s végül a törökbálinti barátnők mindig fiatalos,
ötletes divatbemutatóját: ezúttal a drindli különböző változatait mutatták be és népszerűsítették a hagyományostól a modernebb, akár farmeres variációkig.
A műsor után gulyással és borral tartottak jól mindenkit, s
a vacsorát követően éjfélbe nyúlóan szórakozhattak, táncolhattak az utcabálon az érdeklődő helyiek és a vendégek.
Joószné Naár Erika

Hercegkúti fellépő csoportok
Károlyfalván

8

VII. Zenemplén Fesztivál Hercegkúton

Rocksbury Zenekar

A hercegkúti Fáziskésés zenekar

Dj. Luigi szolgáltatta a
zenét a retrobulin
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VII. ZENEMPLEN
Fesztivál Hercegkúton

Bűnmegelőzési tájékoztató
a diákoknak

Idén, immár 7. alkalommal került megrendezésre a A nyári szünet első napjaiban a Sárospataki RendZenemplén Fesztivál Hercegkúton, július 5-7 kö- őrkapitányság a Zempléni Családokért Alapítványzött. Fesztiválozni, kikapcsolódni vágyók százai vették nyal közösen előadást szervezett a Művelődési
az irányt a Sportpálya felé, hogy ismét belevessék magu- Házban, mely a felső tagozatos és középiskolás
kat az önfeledt szórakozás tengerébe. Sok-sok visszatérő diákoknak szólt.
arc, régi ismerősök, barátok, helyi termelők által kínált, Elsőként Kocsis törzsőrmester Úr vezette be a fiautánozhatatlan hegyaljai borok és zene-zene-zene. A lá- talokat a közlekedési szabályok rejtelmeibe, majd
tottak alapján minden korosztály számára nyújtott vala- hasznos tanácsokat kaptak a fiúk a helyes utcai formit ez a 3 nap. Játékos vetélkedők, programok és persze
galomban való részvételre.
a fesztivál lényegét képező, elmaradhatatlan koncertek
Ezt követően került sor Jakab- Sütő Barbara hadszínesítették a hétvégét.
A csütörtöki 0. nap, egyfajta bemelegítésként szolgált, a nagy asszony előadására, aki nagy hangsúlyt fektemár-már hagyományosnak mondható, hercegkúti szék- tett a droggal és kábítószerrel való kapcsolatok
helyű Fáziskésés koncertjével, melyhez jó néhány zenész- megelőzésére. Majd kisfilmek prezentálásával betekintést nyerhettek a fiatalok, hogyan is válhatnak
társuk is hozzájárult.
Fellépett még két sárospataki székhelyű zenekar: a Red könnyen bűncselekmények áldozatává, és hogyan
Hot Chili Peppers számaival nem is akárhogyan operáló előzhetőek meg ezek a nem kívánt események.
Red Hot Chili Moments, valamint a feledhetetlen magyar Az előadás befejezéseképpen néhány szóban emlíős-rockot játszó KarambolA fesztivál főleg amatőr zene- tést kapott a tiltott helyen való fürdőzés, amely
karoknak ad lehetőséget, így a program nagy részét ők szabálysértési eljárást von maga után, illetve tetetöltötték ki. A pénteki napon fellépett többek között a
mes pénzösszeggel büntethető.
Dopping, valamint a könyörtelen metalban utazó Pills
For Side Effects. Az est fő attrakciója a Metallica zenéjé- A srácok mindkét előadót nagy figyelemmel hallnek magyarországi helytartója, a pécsi Metallust fellépése gatták, illetve interaktívan vettek részt a szituációkvolt. A srácok több száz kilométert utaztak, hogy fellép- ban.
hessenek, ám a visszajelzéseik alapján, egyáltalán nem Az előadás befejeztével megköszönték a Rendőrbánták meg. Érdemes még kiemelni a balmazújvárosi kapitányság munkatársainak tájékoztatóját, és vélKarantén zenekar koncertjét (akik évek óta visszatérő hetően hasznos információkkal lettek gazdagabvendégei a fesztiválnak), hiszen ők itt tartották búcsú- bak.
koncertjüket, „Köszönjük Hercegkút” címmel. A
Ulimájerné Kállai Tímea
„hagyományoknak megfelelően” a szombati nap vonzotta a legtöbb nézőt. A színpadon láthattuk többek között
a balmazújvárosi fiatalokból álló ROM zenekart, a disco
stílust rockba oltó Rocksburyt, valamint a szintén évek
óta visszatérő, mindig fergeteges bulit kreáló Hurkatöltőt. A főzenekar ezúttal az AC/DC zenéjét tovább éltető, AB/CD zenekar volt. Ők sem először léptek a fesztivál színpadára, évről-évre szívesen térnek vissza. A csütörtöki és szombati napot, DJ Luigi retro disco-ja zárta,
melyre sokan érkeztek olyanok is, akik egyébként nem a
keményebb zenék hívei. A fesztivál igyekszik tehát minden igényt kielégítően, mindenféle korosztálynak olyan
programokat, kikapcsolódási lehetőségeket nyújtani, melyekért érdemes visszatérni. A helyszínből adódó különleges hangulat, a családias légkör teszik azzá a
Zenemplént, ami. Köszönjük mindenkinek, aki eljött!
Jövőre ugyanitt!
Markovics Ádám
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Heimat Néptánc Egyesület önálló estje Hercegkúton
A Heimat Néptánc Egyesület 2012. június 22.-én
ismét szeretettel várta az érdeklődő közönséget immár
hagyományos önálló műsorára. Több tekintetben is az
első bemutatkozás volt ez az este. A fellépők egy része
először lépett színpadra, valamint a produkciók zömének is az első bemutatója volt az esti előadás.
A műsorral a Heimat Néptánc Egyesület és utánpótlás csoportjai, az óvodásokból álló Aprókák és a
kisiskolásokból álló Ördögszekér csoportok elkalauzoltak bennünket a magyarországi németek és a Rábaköz
játék-, és táncvilágába. A táncosok sok munkával, lelkesen és örömmel készültek erre a napra, mellyel aztán
méltó képen meg is koronázták az éves munkájukat.
A közönség és a fellépők egyaránt egy kellemes
estét töltöttek el, ennek mutatója a taps, valamint a kipirult ragyogó arcok a fellépők és a közönség részéről

egyaránt. Ezúton is szeretnék további lelkesedést
és kitartást kívánni a táncosoknak, és megköszönni
a szülőknek valamint mindazoknak a munkáját,
akik ebben támogatják egyesületünk csoportjait..
Borsósné Fischinger Henrietta
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XXI. Zempléni Fesztivál 2012.08.11-18
Hercegkúton ismét Sváb party a
Gombos-hegyi pincesoron
A Világörökség részét képező, a magyar népi
építészet remekeként számon tartott Gomboshegyi pincesoron sváb hagyományokat felvonultató programsorozat várja a látogatókat.
A közönség megismerheti a helyi néptánc csoportokat és énekkarokat, megízlelheti a helyi
pincék borait, valamint megkóstolhatja a tradicionális tunkit.

Hercegkút, Gombos-hegyi pincesor
2012-08-17 17:00
Rossz idő esetén a Művelődési Házban
VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG
FÚVÓSZENEKARA
Vezényel: Kapi-Horváth Ferenc

A több műfajban is otthonosan mozgó Vám és
Pénzügyőrség Zenekara rendkívül színes, változatos műsorral egészíti ki a hagyományőrző
programokat.
További információk a Zempléni Fesztivál
programjairól: www.zemplenifesztival.hu

A belépés díjtalan

10 év után újra Hercegkúton
Gröschl Edit és Godó Péter Hercegkút közönsége számára nem ismeretlen. Tíz évvel ezelőtt falunapi utcabálon léptek fel nálunk, mint Stréhli
Gyuri tanítványai.
Ma már műsorszervező irodán keresztül, mint Sramlikings formáció
kínálják repertoárjukat.
„A Sramlikings dalai a már jól ismert osztrák és német népzene alapjait
hordozzák, ismertetőjegyük a dallamosság és a zenei érthetőség. A dalokban eredeti hangszerelések is, mint pl. gitár, baritonkürt, trombita,
harmonika megszólalnak, ám modernebb köntösben, mint amit a hagyományos svábzenében megszokhattunk.Godó Péter és Gröschl Edit kettőse szívesen látott produkció falunapokon,bálokon.”
Reméljük emlékeznek még Hercegkútra és örömmel lépnek ismét színpadra régi tarjáni ismerőseink.
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KISS JÁNOS
EMLÉKTORNA
2012.06.21.

Az idei torna nyertes csapata: „30 éve jók voltunk”

2012. július 21-én szombaton harmadik alkalommal került megrendezésre a Kiss János Emléktorna.
A meghívásos kispályás labdarúgó tornára idén már
nyolc csapat nevezett: 1. a tavalyi győztes - az
„Elszármazottak”, 2. Kiss János volt munkahelyét, a sárospataki ÉPSZER-t képviselő csapat, 3. Derczó István
szervezésében a Weinberg mezében játszó focisták,
4. MAKITA mezben játszottak a 90-ben jók voltunk”
nevet viselő játékosok, 5. a „30 éve jók voltunk” nevet
viselte, 6. Cigándról idén először vettek részt öregfiúk,
7. Hercegkúti öregfiúk csapata és 8. a szlovákiai
Kisgéres településről érkezett lelkes csapat.
A torna idén is a megemlékezéssel vette kezdetét. Rák
József polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön
üdvözölve Kiss János családját. Örömét fejezte ki, hogy
ismét sok-sok sportot szerető ember gyűlt össze, hogy
megemlékezzen Kiss János egykori sportvezetőről, a
Hercegkút életében fontos szerepet betöltött közéleti
emberről.
Az ünnepélyes megnyitót követően délután két órától
este hat óráig folytak a mérkőzések a futballpályán kialakított két kispályán, körmérkőzések keretében döntötték
el a helyezéseket egymás között.

A tavalyi év nyertesei: Az elszármazottak csapata

„90-ben jók voltunk” nevet viselő csapat

A vándorkupát Kiss János felesége, Irénke adta át a
győztes csapatnak, a „30 éve jók voltunk” csapat kapitányának, külön díjazták a legtöbb gólt rugó játékost és a
legjobb kapust is.
Az eredményhirdetést követően sportolók, szurkolók és
meghívott vendégek közösen fogyasztották el a finom
vacsorát, amit a helyi konyha dolgozói Varga Ferivel
kiegészülve alkottak.
A torna a hagyományoknak megfelelően késő estébe
nyúló baráti együttléttel zárult.
(drse)

Maly Hores (Kisgéres) öregfiúk csapata
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Izgalmas mérkőzések, lelkes szurkolók, szigorú játékvezetők és nem utolsósorban
remek szakácsok és finom ételek a Kiss János Emléktornán 2012. június 21-én
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Sporthírek
Felkészülés a bajnokságra
Hamarosan elrajtol a 2012-13-as Megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság. A felkészülési időszak a
jövő héttől veszi kezdetét. Július 29. én Kenézlő
csapatával játszunk felkészülési mérkőzést, enézlőn
17.00 órától. Augusztus 12.-én Hercegkúton látjuk
vendégül Kenézlő csapatát, szintén 17.00 órától.
A bajnoki rajt tervezett időpontja augusztus 18-19.
Az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) a most
induló bajnokságra néhány változtatást is eszközölt
a csapatok létszámára vonatkozóan. Legfontosabb
változtatás, hogy ismét kötelező lesz U-19-es azaz
az ifjúsági csapattal is indulni a bajnokságban.

Kiss Gábor, Kiss Attila és Kiss Jánosné az
Emléktornán

Mivel Hercegkúton az előző években is volt egy jól
működő, nagy létszámú ifjúsági csapat, így ez nekünk most nem jelent problémát, más csapatokkal
ellentétben.
Tervezzük két, három új játékos leigazolását is, a
támadó játék erősítése céljából.
Bízunk az eredményes felkészülésben, és egy sikeresebb folytatásban.
Kiss Attila
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