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„Ki hengeríti el nekünk a követ?”
Csak Szent Márk evangélista örökíti meg a húsvét
kora hajnalán a sírhoz siető, kenetvivő asszonyok
tanakodását. Miről is tanakodott a hajnali derengésben a három asszony, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme? Minden bizonnyal ők is jelen
voltak nagypéntek késő délutánján Jézus sírba tételénél. Látták, hogy az akkori szokások szerint a jó
emberek, Arimateai József és Nikodémus halotti
lepelbe burkolják az Úr agyonkínzott, véres testét
és egy új sírboltba helyezik, amelyben még senki
sem feküdt. Az idő rövidsége miatt /
naplementekor már kezdődött a szombat, a nyugalom napja/ csak felületesen tudták az illatszerekkel
és tartósítószerekkel megkenni a halott Krisztus
testét. A szombati nap elmúltával viszik magukkal
az illatszereket és fűszereket, hogy a nagypénteki
hiányosságokat pótolják. De útközben a Kálváriára
eszükbe jutott, „ki hengeríti el nekünk a követ a sír
bejáratától”? Szent Márk evangélista ezt is megjegyzi, a Jézus sírját záró kő a szokásosnál is nagyobb
volt.
A felkelő nap első sugarai megvilágították a sírt.
Akkor látták, hogy a sír bejárata szabad. Bementek
a sírboltba és ott azt látták, hogy jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megrémültek,
de Isten angyala bátorította őket. „Ne féljetek! A
názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítetek? Feltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely,
ahová temették. Most pedig siessetek, vigyétek
hírül tanítványainak és Péternek: Előttetek
megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok,
amint megmondta nektek.” /Mk 16, 1-8/
Ezek az asszonyok akkor még nem tudhatták, hogy
Jézusnak nincs szüksége a feltámadásban ahhoz,
hogy valaki kinyissa a lezárt sírt. Jézus a lepecsételt
síron keresztül jött elő sírjából harmadnapra a feltámadott, megdicsőült testében. Éppen úgy, ahogyan
húsvét estelén zárt ajtók ellenére jelent meg apostolai között. A feltámadott Krisztus az emberi kéz
építette akadályokat semmibe tudja venni.

„Ki

hengeríti el nekünk a követ?” kérdezték a kenetvivő asszonyok. Ennek kapcsán, főként a húsvéti
ünnepek alatt gondoljunk arra, milyen sok esetben a
feltámadott Krisztustól „kövek” zárnak el bennünket. Melyek ezek a kövek. Mi magunk, vagy mások
építette akadályok. Hosszú lenne ezeket felsorolni.
Egybefoglalva annyit mondhatunk, Az evilág vélt,
vagy valós gondjaival, bajaival való túlzott törődés,
az isteni gondviselésbe vetett hitünk hiánya. Még
inkább a feltámadott Krisztusba vetett hitünk és
reményünk hiánya.
Szent Pál apostol a 2. Kolosszei levélben így buzdít
bennünket a méltó keresztény életre. „Ha tehát
feltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami
odafönn van, ahol Krisztus ül az Atya jobbján.
Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek,
ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek
Krisztusban van elrejtve. Amikor Krisztus, a mi
életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.”
Mindig, de főként ezekben a napokban zárjuk szívünkbe Szent Pál apostol intelmét. Így tudjuk eltávolítani azokat a „sziklákat”, amelyek netalán még a
Feltámadottat elzárják előlünk. A lélek örömével
vegyük tudomásul, hogy emberi kéz építette akadályokat sem mi, sem mások nem építhetnek közénk
és a Feltámadott közé.
Polyák József esperes-plébános
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Takács András Emlékdíj

Világörökségi díjat alapított a Világörökségi Gondnokság támogatásával a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja
Társaság. Az elismerést az elmúlt hét végén Bodrogkeresztúron, a Borvidéki Világörökségi szakma
napon adták át. Ebben az elismerésben olyan személy részesülhet, aki a munkájával hozzájárul a borvidék felemelkedéséhez, népszerűsítéséhez, fejlődéséhez.
A díjat Takács András területfejlesztési szakember
emlékére alapították. Ő volt a vezetője annak a
2007-ben indult mozgalomnak, amelyben borászok,
civil szervezetek és önkormányzati vezetők vettek
részt, hogy megakadályozzák a térségbe, Szerencsre
tervezett tájidegen szalmatüzelésű erőmű felépítését.
A két éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Takács
Andrásra a világörökségi díj mellett a közös munka
továbbgondolásával is emlékeznek – mondta Molnár Péter, a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság
elnöke. Hangsúlyozta, olyan koncepciórendszert
dolgoztak ki, amelynek eredményeképp 2013 végére a kormány elfogadta a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja
Nemzeti Programot. Ennek kimunkálása jelenleg is
zajlik.
A társaság, mint ernyőszervezet elfogadta azt a
koncepciót, hogy az együttgondolkodást generáló
Takács András által képviselt szellemiséget tovább
kell menteni. A Takács András Emlékdíjat első alkalommal Rák József Hercegkút polgármestere
kapta meg. Az elismerést olyan személy kaphatja
meg, aki a közösségért, a közösség erejét felhasználva dolgozik, minőségi munkát végez, értéket teremt, amit mindennapi feladatának tekint, nem a
díjért csinálja. Rák József együtt dolgozott Takács
Andrással a hercegkúti Kőporosi pincesorok megmentésén, felújításán.

Rák József polgármester: Takács András személyében egy olyan támogatót ismertem meg, aki önzetlenül állt az ügy mellé, hiszen felismerte azt, hogy
Tokaj-Hegyalja egyik legnagyobb problémája a Hercegkúti Kőporosi pincesor ügye. Szakértőket hozott
Hercegkútra és kereste a megoldásra az alternatívákat. Építészek, hatósági szakemberek, örökségvédők
jöttek és mondták ki elég határozottan, hogy a Hercegkúti Kőporosi pincesor megmenthető, és meg
kell menteni. Örömmel mondhatom, hogy a legnagyobb károkat szenvedett pincék közötti közterületet helyre tudtuk állítani. Eltüntettük a csúnya, életveszélyes légkábeleket, amelyekkel a pincék a villamos betáplálást kapták. 85 sétány megvilágítót helyeztünk el, építettünk három vizesblokkot, közösségi tereket alakítottunk ki, játszótereket, filagóriákat
építettünk, szalonnasütőket, kovácsoltvas padokat,
szeméttárolókat helyeztünk ki, és érintőképernyős
infopedeket helyeztünk ki, mind a két pincesoron.
Néhány hét múlva már szabad wifi fogja várni a
hozzánk érkezőket.
Ennek a díjnak természetesen az irodámban lesz a
helye. Hiszen a hivatásommal, a hivatalommal
kapcsolatban kerültem közelebbi ismeretségbe
Andrással. Ez számomra nem kérdés.
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Béres Melinda, a Béres-szőlőbirtok vezetője
szerint nem csak neki szökött könny a szemébe a
díj létrehozása, illetve az első díjazott bejelentésekor. Takács Andráshoz ugyanis személyes kötődése
volt a vele dolgozó borászközösségnek. Mint fogalmazott, a díj névadója olyan személy volt, aki át
tudta fordítani az emberek hozzáállását, hogy ne
csak az elutasítást fogalmazzák meg, hanem azt is,
hogyan képzelik el a jövőt. Ez a gondolkodás inspirálta a borászokat is – tette hozzá.
Rák József polgármester
A Takács András Emlékdíjról

A díj alapítója a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság, amelyet a
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék Világörökségi Gondnokság
támogat, azzal is, hogy elvégzi a díjhoz kapcsolódó menedzsment- és
koordináló munkát, a család folyamatos tájékoztatása mellett.
A borvidéki világörökségi díj, kezdeményezés célja:
● hogy Takács András szellemiségére való emlékezés mélyítse a
borvidék minden szereplőjében az együttgondolkodást és a borvidék
közös céljait elősegítő közös munkát, feladatmegosztást,
● hogy megvalósuljon a borvidéki világörökségi értékek megőrzése,
fejlesztése együttműködésekkel, konszenzuson alapuló folyamatos,
szakmai érvekkel alátámasztott eszmecserékkel,
● hogy megteremtődjenek a világörökségi értékek megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó kész javaslatok, amelyek közösen meghatározott
prioritások és adott feltételrendszer mellett, a hatékonyságot és az
eredményeket is középpontba állítják,
● hogy azon személy kapja az elismerést, aki a legtöbbet tette adott
évben a világörökségi értékek megőrzéséért, illetve fejlesztéséért.
A díjazottak felterjesztésére egy közel 20 fős javaslattevő borvidéki
társaság alakult, amelybe olyan véleményformálók kaptak meghívót,
akik egyrészt szellemiségükben, másrészt véleményformáló és szakember tekintélyükben az egész Tokaj-Hegyalját tudják képviselni,
minden tématerületen. A felkért társasági tagok egy-egy személyt
jelölnek, indoklással, amelyet eljuttatnak a menedzsment szervezetnek. A döntést a család, a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság és
a borvidéki Világörökségi Gondnokság hozza. Ha adott évben nincs
elismert személy, a díj nem kerül átadásra. A jelölés szempontjai,
kritériumai: a jelölt munkájával hozzájárul a borvidék felemelkedéséhez, népszerűsítéséhez, fejlődéséhez, örökségvédelméhez. Tevékenysége túlmutat saját munkaköri kötelességén. Tématerületén, szakmáján belül példát mutat, és hozzáértésével a minőséget, egyszerűséget,
és a világörökségi értékek megőrzését hirdeti.
Munkássága mélyíti a borvidék szereplőinek együttgondolkodását, elősegíti a közösségi életet.
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2015. március 23-án tartott ülésén a munkatervében
ütemezett napirendi pontokat tárgyalta.
Az 1., napirendi pont keretében Hercegkút Község Önkormányzat Gazdasági Programját elemezték és vitatták
meg a képviselő-testület tagjai. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú
távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi
önkormányzat a felelős. A Mötv. 116. § (5) bekezdése
szerint a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül
fogadja el. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezés
szempontjai szerint készült, azaz a - gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével a helyi önkormányzat
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják, továbbá tartalmazza a ciklus idejére
tervezett konkrét fejlesztési célú elképzeléseket is. Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hercegkút Község 2015-2019. évre vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta.
A 2. napirendi pont keretében az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér 2014. évi munkájáról szóló beszámoló
és a 2015. évi munkaterv elfogadása történt meg. Joósz
Antal IKSZT munkatárs előterjesztését a következőkben olvashatják:
2014-ben már harmadik éve Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér elnevezéssel az elfogadott munkaterv
szerint végeztük munkánkat.
A személyi feltételekben több változás is történt az elmúlt évben: A kulturális közfoglalkoztatás keretében
április 30-ig Ringer Csilla látta el az IKSZT pályázat
programjainak adminisztrálását, júniustól július 31-ig
Deák Erika, majd október 1-től Kövér Zoltán dolgozott kulturális munkatársként az intézményben.
Az elvégzett munka 2014-ben is két részből állt. A részletesen kidolgozott, és félévenként jóváhagyott programtervben meghatározott rendezvények megvalósítása, amelyek az IKSZT pályázat keretében valósultak
meg, illetve a község egészét, vagy a lakosság egy-egy
rétegét érintő programok, kulturális események, ünnepségek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Január
 Ahogyan már évek óta, 2014 január 2-án is a „málenykij
robot”-ra elhurcoltak még élő képviselőivel együtt szentmisével és közös beszélgetéssel emlékeztünk erre a szomorú napra.
 Január 4-én adott Újév-köszöntő koncertet a törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus. Reméljük, hogy a kórus
fogadásával hagyományt tudunk teremteni , s az Újévköszöntő koncerten keresztül tartalmas kapcsolat szövődik kórusaink között.
 Január 12-én a doni áttörésről emlékeztünk meg. Az
előző évekhez hasonlóan avasárnapi szentmisét követően a templom bejárata mellett található II. Világháború
hőseinek állított emlékmű előtt tisztelegtünk a hősök
előtt.
 16-án óvodásoknak tartottunk mesés verses dalos foglalkozást, amelynek témája a tél volt.
 Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alakalmából szavalóversenyre került sor a Művelődési Házban, amelyet
a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
szervezett a környékbeli iskolák tanulói számára. Ezen a
már szintén hagyományos rendezvényen jegyző asszony,
polgármester úr, illetve a Művelődési Ház vezetője a
zsűri tagjai között hallgathatta meg a szebbnél-szebb
verseket a résztvevő gyerekek előadásában.
 Január 24-én először került megrendezésre Sárospatakon
az Árpád Vezér Gimnáziumban a Sváb bál, az Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a civil
szervezetek közös szerevezésében. A meghívást elfogadva részt vett a bálon a lengyelországi Rimanov polgármestere, ill. a megyei német önkormányzatok képviselői.
A nagy sikerű bállal reméljük sikerül hagyományt teremteni, és még többször tudunk közösen, jó hangulatban
szórakozni.
 26-án asztalitenisz versenyt rendeztünk, amelyre szép
számmal jelentkeztek a versenyzők. Nemcsak fiatalok,
hanem a felnőtt korosztály képviselői is részt vettek
ezen a helyi megmérettetésen. A rendszeres vasárnap
esti edzések után szívesen mérik össze erejüket verseny
formájában is a sportág kedvelői.
 29-én gyerekeknek tartottunk a könyvtárban a gyermekirodalom témakörében könyvismertetőt.
Február
 Február 15-én Farsangi RetroDisco-n szórakozhattak a
fiatalok, ill. a helyi Boris &theBacons zenekar koncertjét hallhatták.
 18-án a gyerekek szabadidős fejlesztőprogramjának keretén belül óvodáskorú gyerekek részvételével tartottunk foglalkozást, amelyen farsangi álarcokat készítettünk.
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 -én az iskola tanulóinak hagyományos farsangi mu-

latságát tartották a Művelődési Házban.

 28-án a Nyugdíjas Klub tagjai fánksütéssel egybekö-

tött farsang-farki mulatságot rendeztek. Beszélgetéssel, nótázással telte el a jó hangulatú délután.
Március
Március 7-én olvasókultúra fejlesztő program keretében ; rendhagyó irodalom órán vettek részt a gyerekek,
amelynek célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a könyvtárral és ezáltal minél jobban megszeressék az olvasást, valamint e program során az
aznapi irodalom órájukat a könyvtárban tartották meg.
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából az Önkormányzat és intézményeinődolgozóit láttuk vendégül. A polgármester köszöntőjét követően süteménynyel, üdítővel látták vendégül a férfi kollégák az ünnepelteket, majd egy-egy cserép virágot kaptak az önkormányzat ajándékaként.
Március 20.-án, a Boldogság világnapján, Melegné
Liszkai Katalin, természetgyógyász, tartott előadást a
Művelődési Házban. Előadásának „Az élet hét törvénye” címet adta. Erről a hét törvényről, valamint a
mindennapi életünkben történő alkalmazásukról osztott meg az érdeklődőkkel hasznos gondolatokat.
21-én rajzfilmeket láthattak az óvodás gyerekek. A
program célja az volt, hogy lekössük a gyermekek figyelmét különböző témájú rajzfilmekkel, hogy ezáltal
fejlődjön a fantáziájuk, valamint kreativitásuk.
21-énIfj. Götz István és ifj. Naár Ferenc szakemberektől hallhattak szőlészeti és borászati ismereteket az
érdeklődők a Művelődési Házban.
A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete és a Hercegkúti IKSZT közösen szervezett
tájékoztató fórumán március 26-án az Európai Mezőgazdasági és Fejlesztési Alapból a támogatásokhoz
kapcsolódó kifizetési kérelemmel kapcsolatos tudnivalókat ismertette Ogár Zoltán munkaszervezet vezető.
Április
 Április 14-én húsvéti játszóház során a kreatív dolgok iránt érdeklődő gyerekek közösen tojást festettek, húsvéti díszeket, dekorációkat készítettek.
 Ugyancsak 14-én az MNVH Megyei referensének
Csikász Gábornak előadására került sor.A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők számára bemutatásra kerüljön a B.A.Z.-megyében működő
MNVH referens által végzett eddigi munka, valamint
az MNVH tevékenysége.
Május
 Május 4-én, Anyák napján az édesanyákat köszöntöttük. Az óvodások és iskolások versekkel, dalokkal,
jelentetekkel kedveskedtek a jelenlévő anyukáknak,
nagymamáknak.

14-én már második alkalommal rendezték meg az iskola

pedagógusai Perlenfest elnevezésű ünnepségüket a Művelődési Házban. Ezen az estén német nyelvű előadásokat,
verseket, dalokat hallgathat a közönség a gyerekek előadásában, amelynek célja a német nyelv minél élményszerűbb, változatosabb gyakorlása, elsajátítása.
május 25-én a római katolikus temetőben található I.
világháborús emlékkereszt előtt tartottunk ünnepi megemlékezést a Hősök Napja alkalmából.
május 24-én egy Fűzérrel közösen megvalósított pályázat
segítségével gazdag gyermeknapi program valósult meg a
szabadidő és sportcentrumban. A „Hétköznapi hősök a
jövő nemzedékéért” címet viselő program keretében logikai játéksátor, íjászat, kreatív kuckó, célbalövés légpuskával programok mellett igazi kuriózum volt a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körnek köszönhetően megvalósult látványos bemutató, zenés gyermekműsorok, ugráló
vár várta az ifjúságot.
28-ánvállalkozói fórum keretében helyi vállalkozók, borászok gyűltek össze, hogy közösen tanácskozzanak. Az
önkormányzat és a szőlőtermesztéssel foglalkozó gazdák
egyik fontos törekvése, hogy az idegenforgalom, a turizmus a jövőben egyik fontos bevételi forrása legyen a településen borászkodással és szőlőműveléssel foglalkozó
lakosság számára. A megvalósult turisztikai beruházással
új gazdasági célú alternatívák, lehetőségek nyílnak most
meg, amelyekkel a jövőben remélhetőleg egyre többen
kívánnak is élni. Az ehhez szükséges adójogi környezet
bemutatása, a működési engedélyezés eljárásának bemutatása volt a cél a tanácskozáson.
Június
 Hercegkút hagyományőrző civil szervezetei együttműködésével valósult meg 2014. június 7-én a „Boros Pünkösd Hercegkúton” címet viselő program Hercegkúton,
a megújult Gombos-hegyi pincesoron. A hagyományőrző módon pünkösd előtti szombat délután megrendezett
eseményen a nyitott pincékkel együtt a hercegkúti borok
és sváb gasztronómia, továbbá kulturális hagyományok
megismertetése, népszerűsítése volt a fő cél.
 Ifjúsági közösségi programok szervezése témakörben
június 29-én kirándulást szerveztünk a Trautson –
tanösvényhez. A program során a 10-18 éves korosztály
számára szervezett nyári kirándulás célja azt volt, hogy
túravezetők segítségével megismerjék a fiatalok a Hercegkút környékén található Trautson tanösvényt.
Július
 Július első hétvégéjén már 10. alkalommal került megrendezésre a Zenemplén Fesztivál. A már több naposra
bővült zenei program sok fiatalt vonzott Hercegkútra.
Július 6 és 12 között az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Néprajzi Intézetének elsőéves hallgatói terepgyakorlaton vettek részt Hercegkúton. A hallgatók munkájának segítéseként több alkalommal beszélgettünk olyan
témákról, amelyek a kutatásaikhoz szükségesek voltak:
ünnepek, temetési szokások, stb.
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 Július 26-án ötödik alkalommal rendeztük meg a kispá-

Ugyancsak nov. 7-én délutánra vártuk községünk idő-

lyás labdarúgó tornát Kiss János emlékére. Ez az esemény az emlékezés mellett a sportszeretők kedvelt programjává vált az évek során. Az együtt eltöltött délután a
sportolás mellett jó alkalom a kikapcsolódásra, jó hangulatú beszélgetésekre.

sebb polgárait a hagyományos nyugdíjas találkozóra, amelyen a jó vacsora mellett a gyerekek köszöntő műsorát
illetve operett előadást láthattak a vendégek, majd jó hangulatú beszélgetés, közös éneklés és tánc zárta a találkozót.
November 19-én a sárospataki Könyvtár és a hercegkúti
Művelődési Ház együttműködésének keretében jött létre
Finy Petra írónő, illetve az óvodás és iskolás gyerekek
közötti író-olvasó találkozó, ahol a gyerekek megismerkedhettek az írónő legismertebb könyveinek szereplőivel
és egy jó hangulatú órát tölthettünk együtt.

Augusztus
 Augusztus 16-17-én került sor az elmúlt év egyik legnagyobb szabású, több napos rendezvényére, a Hercegkúti Napokra amelyre ezúttal is nagyon gazdag programmal készültünk. Az idelátogató külföldi testvér települési delegációk, a hazalátogató elszármazott hercegkútiak
és az itt élők egyaránt találhattak érdeklődésükre számot
tartó eseményt. Pénteken a Kőporosi pincesoron kezdődött az ünnepség, ahol a HUSK-os beruházás átadása történt meg, majd csaknem ezzel párhuzamosan a
Gombos-hegyi pincesoron folytatódott a program szakmai előadásokkal, kulturális műsorral, labdarúgó mérkőzéssel, gasztronómiai programmal. Este koncerteken,
és a nyitott pincékben borkóstolással szórakozhatott a
közönség.
 Vasárnap a Hercegkútért Közalapítvány által elnyert
pályázati támogatás révén a” Mi örökségünk – Sváb
gasztronómiai nap” programjára került sor, amelyen
többek között átadták a Partnerségi Pincét, illetve a
Művelődési Ház udvarán a szabadtéri sütőt és kemencét, majd a gasztronómiai bemutató és zenés táncos
mulatság zárta a programok sorát.
Szeptember
 Szeptember 15-én a védőnő tartott előadást az iskola
tanulóinak az egészséges táplálkozásról és a helyes fogápolás fontosságáról.
 20-án a Sárospatakon megrendezett borversenyen vettem részt a zsűri munkájában.
Október
Október 25-én a szüret végeztével ismét szüretvégi mulatságra hívtuk az érdeklődőket, amelyet a rossz idő miatt a Művelődési Házban tartottuk. A táncok, dalok előadása után finom vacsora és hajnalig tartó szüreti bál
zárta a napot.
November
November 4-én délután a sárospataki könyvtárral
együttműködve kreatív foglalkozást tartottunk az iskolás
gyerekeknek, amelynek során őszi dekorációt, ablakdíszt
készíthettek a résztvevők
 November 6-án az iskolások Márton-napi délutánjukat
rendezték a Művelődési Házban, amelyen vendégként a
hercegkúti és erdőhorváti óvodások is meghívást kaptak.
 November 7-én a hercegkúti IKSZT adott otthont annak a szakmai műhely munkának, amelyen az egykori
Helyi Vidékfejlesztési Irodák vezetői találkoztak.

December
December 6-án a legkisebbeknek osztottunk ajándékokat a Mikulás-járás keretében.
December 15-én került megrendezésre az iskola játszóháza és karácsonyi vására, ahol sokféle karácsonyi díszt
készíthettek a gyerekek és szülők egyaránt.
17-én a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei tartottak karácsonyi koncertet.
20-ánn a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület évzáró rendezvényén vehettek részt a
December 21-én a már hagyományos karácsonyi közös
kántálásra gyűltünk össze a falu karácsonyfája körül,
amely ismét nagyon megható, hangulatos ünnepség volt.
A táncosok évadzáró összejövetele,illetve a szilveszteri
mulatság zárta a 2014. évi programok sorát.
Meg kell még említenem, hogy továbbra is a megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer biztosítja az önkormányzati könyvtárak működését. Évente több alkalommal kapunk a sárospataki könyvtártól kölcsön könyveket,
amelyek meghatározott ideig állnak az olvasók rendelkezésére. Közös rendezésben író-olvasó találkozókat szervezünk, illetve kreatív foglalkozásokat tartunk gyerekek
számára, amelyhez kellékeket és irodaszereket biztosítanak könyvtárunk számára. Továbbra is van lehetőség különböző napi-heti- és folyóiratok olvasására a Művelődési
Házban.
Az IKSZT beszámolójához kapcsolódott a civil szervezetek tájékoztatója a 2014. évi munkáról. A Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület tevékenységéről Nádasi Bálintné
elnök számolt be a képviselő-testületnek. Az előző évekhez hasonlóan gazdag programjuk és számos fellépésük
az egyesületi tagok aktív munkáját tükrözte, amit Rák
József polgármester és a képviselő-testület egyaránt megköszönt az elnöknek. (A beszámoló a következő HH-ban
lesz olvasható) A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót Matisz Antal
egyesületi elnök terjesztette elő, e nagylétszámú és évek
óta sikeres egyesület munkáját szintén elismeréssel hagyta
jóvá a képviselő-testület.(a HPTE beszámolóját januárban közölte a HH.)
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Konzultáció a szőlőművelőkkel
jelenlévő szőlőtermelők jelentős része kifejezte
szándékát, hogy részt kíván venni az együttműködésben.
Butella elnök úrral, valamint a megjelentek javaslataival kidolgoztunk egy, mindenki számára elfogadható tervet.
A szőlőművelőket időben a permetezés előtt értesítjük arról, hogy mikor, mi ellen védekezzenek.
Valamint javaslatot kapnak arról, hogy milyen
szerrel.
Ennek módja első sorban e-mailen keresztül történne, de a helyben szokásos módon is meg fogjuk ezt tenni.
A

Gondolatébresztő beszélgetésre, hangos együttgondolkodásra hívtam a szőlőművelőket 26.-án estére a
Művelődési Házba.
Az ötletet és témát az adta, hogy szerény eszközeimmel szeretnék tenni a szőlőt művelőkért, magunkért.
Első lépésként az egészségünket szem előtt tartó tervet vázoltam fel a termelőknek, akik szerencsére
szép számmal fogadták el az invitálást.
Szándékom az, hogy a szőlőművelés egyik legfontosabb eleme, a növényvédelem, ne egyéni ütemezés,
esetenként véletlenszerű időben történjen, hanem
próbáljuk meg ezt összehangolni.
Összehangolni legfőképpen azért, hogy a magunk és
egymás egészségére figyeljünk.
A növényvédelmi szerek egészségre gyakorolt káros
hatásairól senkit nem kell meggyőzni.
De az, hogy évek óta úgy történik a növényvédelem,
hogy nem figyelünk egymásra, az kétségtelen tény.
Ezen kellene változtatnunk, mindannyiunk közös
érdekében.
Jó lehetőség lenne erre, ha a növényvédelmet összehangolnánk. Mégpedig oly’ módon, hogy a permetezések idejét egy három napos időintervallumban határoznánk meg.
Korábbi találkozásaink során kértem ehhez a tervemhez Butella László úrnak, a Sárospataki Hegyközség elnökének a segítségét.
Ezen az estén is megtisztelt bennünket jelenlétével,
és a maga részéről felajánlotta támogatását, segítségét. Örömtelinek és példamutatónak értékelte a kezdeményezést.
Az ő szakértelme és tapasztalata komoly segítségünkre lehet a jövőben.

Az este folyamán többször hangsúlyoztam, és
most is megteszem: nem akarok, akarunk senkire
semmit rákényszeríteni. De a település érdeke és
jövője azt kívánja, hogy ne mérgezzük egymást.
Ez a felelősség most a mienk, az utókornak tartozunk ezzel.
Lehet, hogy ez a kezdeményezés nem kötelezően
ellátandó önkormányzati feladat, különösen nem
a polgármester kötelessége, de úgy gondolom, ezt
most a közösség érdekében meg kell tennem.
Ráadásul, ha minél többen csatlakoznak a tervhez, és komolyan véve azt, be is tartják, ismét példát mutathatunk másoknak. Úgy, mint tettük azt
már számtalanszor.
Ehhez kérem a szőlőművelők támogatását, csatlakozását és hozzáállását!
Tisztelettel:

Rák József
polgármester
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Hercegkútra látogattak
az ózdi Szív Klub tagjai
2014. májusában a hercegkúti Klang Singkapelle
énekkar Ózdra kapott meghívást a helyileg működő
Szívbetegek Klubjának rendezvényére.
A klub jelenleg több mint 90 fővel működik, s a
rendezvények megszervezése és lebonyolítása mellett kirándulásokat is szerveznek. Így látogattak el
közel 70-en 2015. március 20-án Sárospatakra és
Hercegkútra. A helyi nevezetességek megtekintése
után a megvendégelést követően énekes- táncos
műsort adtak elő a Művelődési Házban, melyre nagy
szorgalommal készültek, majd énekkarunk tagjaival
pincelátogatáson vettek részt.
Nagyon tetszett a vendégeknek kis falunk, jól érezték magukat nálunk s a viszontlátás reményében
búcsúztak el énekkarunktól.
Klang Singkapelle énekkar

Nyugdíjas Klub
márciusi hírei

Március 9-én délelőtt a szokott menetrend szerint
18 fő összejött a klubhelyiségben, hogy megbeszéljük az előttünk lévő időszak programjait. Magnókazetták hallgatásával kezdtünk, amelyeken 1983. évi
felvételek voltak hallhatók. Matisz Vendelné
Frikker Mária, id.Bányai János és Stumpf János
(P.134) énekeltek sváb dalokat. Ezek után Joósz
József és Stumpf Miklós, valamint Hoffmann János
tanácselnök beszélgetését és a két öreg éneklését
hallgattuk meg.
Itt szóba került többek között a Kórus (Pávakör)
alakulása, a falu telepítésének története az akkori
ismereteik szerint, valamint az iskola megépítésének
története is. Nagyon figyelemre méltó és érdekes
volt Götz Pista bácsi (P.95.) svábul elmondott előadása a falu történetéről, a betelepülésről. Egyöntetű volt a véleményünk, hogy ezeket az értékes és
fontos dokumentumokat digitalizálni kellene, és jó
lenne írott formában is megőrizni. A jelenlévő művelődési ház vezetője erre ígéretet is tett, és bízunk
benne, hogy ez meg is fog valósulni.
Mivel nagyon szép idő volt, úgy döntöttünk, hogy
ellátogatunk a Sváb Tájházba . Először végignéztük
belülről a házat sok régi emléket felelevenítve, majd
megbeszéltük a kamra aljzatának tapasztását, amire
majd csak szép és meleg időben kerítünk sort a régi
hagyományok szerint. Ezután megtekintettük az új
csűr épületét kívűlről , valamint belülről, és elkezdtünk „ötletelni” a berendezésével kapcsolatban.
Amennyiben végleges döntés lesz a berendezését
illetően, mi készen állunk, hogy színjében
(pajtájában) lévő eszközöket felújítjuk és azokat a
kijelölt végleges helyükre bepakoljuk.
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A hónap folyamán más szervezett programot nem
terveztünk, mert sok most az aktuális mezőgazdasági
munka (szőlőlekötés, kerti munkák, stb.) amit el kell
végezni. A máriapócsi Kegykép Sárospatakra érkezése kapcsán mindenki eldöntheti, hogy melyik időpontban vesz részt a szertartáson, szervezett utazás
nem lesz.

Nyitrai László és Benedek Erzsébet
ezúton boldogan tudatja valamennyi
kedves ismerősével, hogy
2015. március 13-án
Sárospatakon házasságot kötöttek .

Március 21-22-én asszonyaink közül nyolc fő Győrbe zarándokolt a hagyományos búcsúra, melyet a
Szűzanya Kegyképének 1697.év március 17.ik napján
történt vére hullatása tiszteletére rendeznek.(VI.Pál
pápa l968.február 19-én 832/68 R.sz. kegyes leiratával teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel.)
(rj)

Nőnap 2015

UNSERE ERBES

A Hercegkúért Közalapítvány és a
Rátkai Manufaktúra Nonprofit Kft
„Unsere Erbes” című LEADER Térségek közötti
együttműködés pályázata részeként megújult a
rátkai Sváb Tájház.
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Suli-☼tár
Március 25-én került sor a Hegyalja matematika
verseny megyei, utolsó fordulójára, ahol a körzeti
forduló győztes diákjai versenyeztek egymással.
Ahogyan az elmúlt tanévben, idén is iskolánk
4. osztályos tanulója, Hünlich Hédi nyerte meg a
versenyt, akinek ezúton is szívből gratulálunk.
Március 27-én a német nemzetiségi versmondó
verseny megyei fordulóján vettünk részt Rakamazon. Ez alkalommal is 12 tanuló, két kategóriában
vett részt a megmérettetésen. Az első kategóriában
az első és második osztályosok, a második kategóriában pedig a harmadik és negyedik osztályos gyerekek versenyeztek. Idén is, mint minden évben, a
Borsod megyei német nemzetiségi iskolák- Rátka,
Rakamaz, Sátoraljaújhely, Hercegkút- tanulói mérték
össze tudásukat.
A zsűri középiskolás tanárokból állt, akik az első
három helyezett diákot értékelték. Nagy örömünkre
idén is sikerült a második kategória első helyezését megszereznünk, így Hünlich Hédi 4. osztályos tanuló májusban képviseli iskolánkat az országos versenyen. Ezúton gratulálunk az összes résztvevőnek, mert mindannyian nagyon ügyesen szerepeltek.
Március 28-án, szombaton második alkalommal
rendeztük meg a „Gyöngyszemezgető” elnevezésű tavaszköszöntő programunkat.
Többek között ugrálóvár, állatsimogató is várta
volna az iskolás és az óvodás gyerekeket, a szeszélyes tavaszi időjárás miatt azonban csak a benti
programokat tudtuk megvalósítani.
Így a barkácsolást kedvelő gyerekek húsvéti tojást,
nyuszis táskát készíthettek.
Az interaktív táblával és a számítógépes játékokkal
ismerkedhettek külön korosztályok szerint az érdeklődők az informatika teremben.
A tornateremben ügyességi húsvéti játékok és versenyek várták őket, és akit nem térített el a szeles
idő az aszfaltrajzversenyre is benevezhetett.
Az állatsimogatóra szánt állatok közül egy a folyóson elhelyezett nyuszit azért mindenki megcsodálhatott.
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Nagyon népszerű volt idén is az arcfestés, így szinte
minden résztvevő gyerek kivárta, hogy rá kerüljön a
sor és pillangónak, katicának vagy mesehősnek
maszkírozva töltse el a napot.
A rossz idő ellenére is sok gyerek és szülő is részt
vett a Gyöngyszemezgető programunkon, reméljük,
hogy sikerült tartalmasan eltölteni e szombat délelőttöt.
tanítók

2015. március 15. Nemzeti dal szavalása

Újságcikkek a régi Hercegkútról
Sváb szalonna és sonka 1993. IV.8.
Megtetszett az íze, gondoltam én is készíthetek ilyen.
Bárhogy pácoltam, akármivel füstöltem, nem olyan lett,
mint a rátkaiak sváb szalonnája. Mondom aztán Hajnal Feri barátomnak: gyere át, itt van vagy hat csík hasalja szalonna, csináld meg sváb szalonnának.
Jó lett, akkor csinálta, amikor nem voltam ott. Láttam
én a sózóteknőben a levet, rengeteg fokhagymát, de hogy
miből mennyi volt, a Feri se tudta.
A napokban aztán Hercegkúton megkérdeztem Hoffmann Ferenctől, mondja már el a „titkot”, s ő szinte
egyszuszra sorolta: Nincs ebben semmi titok! Vegyél
vagy két-károm kiló fokhagymát, pucolt meg, daráld le,
tegyél hozzá langyos vizes, hogy ellepje, és tedd a szalonnát, sonkát a sózóba, locsold vele, forgasd vagy két hétig,
ügyelj rá, hogy legyen benne bőven só, két hét múlva füstöld meg keményfa fűrészpor vagy forgács parazsánál,
utána akaszd így fel ni, ahogy a miénk van. Ugye jól néz
ki? És kóstold meg milyen a sváb szalonna íze! Még
három ember mondta el a készítés módját - három ember
háromféleképpen.
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Adalékok Hercegkút futball történetéből
Csak néhányat említek közülük: Naár Jani (Varga)
kapus, Götz Józsi (Tanár úr) centerhalf, Hoffmann
Vendel betonvédő, Ulimájer Józsi (Kicsi) a
„kéttüdejű” half, Kerchner Miki és Stumpf Náci a
gyors és gólerős csatárok, és még sokan mások.

1965. április 18. - a kezdet

Ötven éve alakult a Hercegkúti Torna Club elődje
Különleges nap az idén március 7-e, mert ezen a napon
ünnepeljük a HTC jogelődjének, a „Remény” TSzTSz.Sportkör megalakulásának 50 éves évfordulóját.
Mint egyik alapító megkísérlem az egyesület alapításának történetét leírni, és az eltelt fél évszázad fontosabb
eseményeiről a teljesség igénye nélkül rövid áttekintést
adni a kedves olvasóknak. Személyes kötődésem a falu
sportéletéhez mindig is meghatározó volt a számomra,
ezért már előljáróban is azt kérem, hogy nézzék el nekem, ha időnként elfogultnak fogok tűnni, mert a sport
körül is csak „megszállottként” lehet ügyködni és tevékenykedni.
Az előzményekről
Mint sok velem idős gyereknek a futballal kapcsolatos
első igazán nagy élmény az „évszázad mérkőzése” volt
l953-ban, amikor Puskásék Londonban 6:3 arányban
legyőzték az addig otthon veretlen angolokat. Ezt követte az 1954-es világbajnokság, ahol csapatunk „csak”
ezüstérmet szerzett, ami akkor szinte nemzeti tragédiának számított. Minden kis srác, aki a Cserjében a pályán
űzte a labdát, őket tekintette példaképnek és hozzájuk
hasonló akart lenni.
Településünkön is nagy hagyománya volt a futballnak,
mint a legnépszerűbb játéknak, amit kezdetben mezítláb játszottak. Nekem volt szerencsém még olyan nagyszerű játékosokat a pályán látni, mint Fischer Feri a csodakapus, Borbíró Náci(Jenő) a kőkemény hátvéd,
Stumpf Miska(Lakatos) a csupaszív half, Fischer Tóni a
gyors szélső, vagy éppen Joósz Gabi, a „csodacsatár”,
aki góljaival nem egy vesztésre álló mérkőzést fordított
meg. De az utánuk jövő generációkban is tehetséges
játékosok küzdöttek a HSK mezében.

1961-ben nagy változás történt a faluban, megalakult
a „Remény” MgTSz, és az addigi futballpálya helyén –
a Cserjében- alakították ki a központi majort, és a csíkosra festett kapufa az első lóistállóban a jászol építéséhez lett felhasználva. Ezzel lényegében meg is szűnt
a „játszóterünk”, de mi azért próbálkoztunk. Focizgattunk a falucsűrnél, a Tejhi-szőlők alatti diófák között, de ezek a helyek kicsik voltak ehhez, nagyobb
területre lett volna szükségünk. Folyamatosan győzködtük a Szövetkezet vezetőit , míg végül 1964 őszén
Stumpf János bácsi elnök felajánlotta, hogy ideadják a
Kerekréten lévő területet – ami a régi időkben az ismétlő iskolások gyakorló kertje volt – hogy ott alakítsunk ki magunknak egy futballpályát.
A megalakulás
A játékhoz így már meg lett a hely, össze is fogott az
egész falu, és társadalmi munkában, még az iskolásokat is bevonva kialakítottuk a futballpályát. Újabb
gondot jelentett magának az egyesületnek a megszervezése és megalakítása. Szerencsémre munkahelyemen az Erdőgazdaságnál a hivatali főnököm Pálházán
a Sportkör gazdasági vezetője volt, így ő mindenbe
besegített, tanácsokat adott és tapasztalatait megosztotta. Mindezeket itthon a barátokkal és a szurkolókkal átbeszéltük, és a mindenki által tisztelt és nagyra
becsült Dancs György iskolaigazgató urat kértük meg,
hogy támogassa törekvésünket és álljon az élére az
egyesületnek.

1971. tavasza - a folytatás
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Nem is zárkózott el az ötlettől, sőt megígérte, hogy
minden szakmai segítséget megad, de véleménye szerint jobb lenne, ha annak a gazdasági egységnek valamelyik vezetője állna a sportkör élére, aki anyagilag is
támogatni tudja a csapatot, ill. az egyesületet. Ezek
alapján közös erővel sikerült meggyőznünk a TSz elnökét, hogy vállalja el a Sportkör elnöki tisztségét, a
munkát mi majd elvégezzük, csak adja a nevét és a
pénzt a működéshez. Meg is ígérte, hogy ha megalakulunk, kapunk egy jó minőségű új felszerelést és labdát,
meg ami még szükséges.
Lázas előkészületek közben felvettük a kapcsolatot a
Járási Sporthivatallal, ahol Tiszolczi József elnök személyében egy nagyon korrekt és segítőkész támogatóra találtunk, aki nagyon megörült, hogy Hercegkút is
bekapcsolódik a járás sportéletébe.
1965. március 7-én megtartottuk az alakuló ülésünket,
az egyesület neve „”Remény”Mg.TSz.Sportkör Hercegkút lett, a színe pedig piros-fehér. Társadalmi
elnöknek Stumpf Jánost, ügyvezető elnöknek Dancs
Györgyöt választottuk meg. A szakosztályvezetői, valamint a gazdasági ügyek (számvitel, pénzügy, stb) az
én feladatom lett, intéző Szigeti Zoltán, az edzői tisztségre pedig Hoffmann Antalt (Kántor) a régi kiváló
futballistát kértük fel.
Április 4-én a kultúrházban megtartott községi ünnepségen vettük át az új felszerelést, aminek nagyon megörült mindenki. Elkezdtük a játékos igazolványok
igénylését, majd azokhoz a sportorvosi engedélyek is
elkészültek, így már lassan összeállt a csapat és belevágtunk a dolgok közepébe.
A kezdetek
A bajnoki rajtra való felkészülés során egy barátságos
mérkőzésre hívtuk meg az ősi ellenfelet, Makkoshotyka csapatát. Az összecsapásra április 18-án került sor a
vadonatúj piros-fehér felszerelésben. A következő
összeállításban kezdtük a játékot: Frikker József (1941)
-Naár István(1946), Felföldi István (1946), Hoffmann
János (1941)- Rák József (1945),Stumpf Bálint(1941)Hoffmann János(1944),Májer Bálint (1942) csapat kapitány, Tóth Zoltán (1946), Stumpf Miklós(1944),
Stumpf Ignác (1942)- majd helyettem csereként Naár
László (1948) játszott a második félidőben. Izgalmas,
küzdelmes mérkőzésen szép számú közönség előtt 3:2
arányban nyertünk. A győzelem jókor jött és önbizalmat adott a társaságnak, és bizakodva vártuk a bajnoki
rajtot.
Az el is érkezett május 9-én, amikor is Olaszliszka
csapata látogatott el hozzánk a Kerekréti-pályára.
A verseny jegyzőkönyv alapján (melyet Naár István
Csula barátunk őrzött meg az utókor számára , és nem
sokkal halála előtt adott át nekem)

a következő összeállításban álltunk fel: Frikker JózsefNaár István, Felföldi István, Stumpf Miklós- Májer
Bálint, Hoffmann János- Hoffmann János, Tóth Zoltán, Stumpf Bálint, Stumpf Ignác, Gyüre Bertalan. A
közel kétszáz fős nézőközönség előtt a mérkőzést
Gergely István vezette, a gólokat pedig Stumpf Ignác
és Stumpf Bálint szerezte, míg az ellenfél egy góllal
válaszolt, így alakult ki a 2:1 arányú végeredmény. A
korabeli krónikás (aki jómagam voltam) tudósítása
szerint, mely a mai postahivatal helyén lévő KISZklub falán lévő hirdetőtáblára került: „…A nagy küzdelemnek a játékvezető kettős sípszava vetett véget, és
a játékosok boldogságtól sugárzó arccal, a közönség
gratulációi közepette vonultak le a pályáról.”
A folytatás
Ilyen biztató kezdés után mentünk egy hét múlva
Vissre, ahol 2:0 arányban vereséget szenvedtünk. Majd
a következő fordulóban hazai pályán szenvedtünk katasztrofális vereséget az akkor nagyon jó erőkből álló
Bodrogolaszi csapatától 10:1 arányban, pedig az első
gólt mi rúgtuk 11-esből. Ez a sokkhatás nagyon megviselte a csapatot, így az a döntés született, hogy próbáljunk visszahívni a csapatba a régebbi játékosokból
néhányat, hogy hátha a rutin majd segít. Ekkor került
be az együttesbe Fischer Feri, Fischer Tóni és Götz
Bálint is, de ez sem segített, mert itthon kaptunk ki az
örökrangadón Hotyka ellen, majd simán kikaptunk
itthon Vámosújfalutól is, majd Vajdácskán is, de már
egy ismét átszervezett csapattal. Az őszi fordulóban
végre lett egy győzelem Györgytarló ellen itthon, és
egy biztató döntetlent értünk el Hotykán, majd a végén ismét két vereséget szenvedtünk. Így összegezve
elmondhatjuk, hogy az újoncnak nem sok sikerélményben volt része az első évben.
Az 1966-os év sokkal jobban indult, mert győztünk
Sárazsadányban 5:1 arányban, és május 1-jén itthon az
örökrangadón 2:0 arányban.

1973. a faluréten
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Az összeállítás a következő volt: Kercener A.-Rák J,
Stumpf M, Naár I,- Götz J.(I),Felföldi I,- Hoffmann J,
Májer B, Fischinger J, Götz J.(II), Matisz J. Ezt követően még öt győzelmet szereztünk, és a fenti összeállítás a folytatásban nem igazán változott lényegesen, így
kb. 3-4 évig együtt voltunk, legalább is a csapat gerincét illetően. Ugyanakkor folyamatosan épültek be a
csapatba akik leszereltek,pl.Vinkler J. és a fiatalabbak
is, így Naár Gy, Bazsó A, Simai L, Tálas B, majd
Stumpf B, Leitner M, Rák M, Rák Ignác és társaik, akik
a nősülés vagy sérülés miatt visszavonult játékosokat
pótolták.

Stumpf Bálint(Lőrinc) és társai jól szervezték a középpályát, és a második hullámból sok gólt is szereztek. Elől a csatáraink, ha jó napot fogtak ki, szinte
megállíthatatlanok voltak. A gyors Stumpf F.( Oszi) és
Stumpf F.( Slózi), a kombinatív és gólerős Stumpf Pisti ( Bengston), az abszolút kétlábas és jól fejelő
Fischinger Józsi ( Fisi), a szélvészgyors Matisz Jani
( Patti), a magas és ugyancsak jól fejelő Fischinger Tibi
is nagyon eredményes volt. Ez a nagyszerű csapat sok
szép és feledhetetlen percet szerzett a Kerekrétre abban az időben szép számban kilátogató szurkolóseregnek.

Ennek a társaságnak adatott meg, hogy történelmünk
során először nemzetközi mérkőzésen játszhatott 1968
-ban. Augusztus elején a szlovákiai Slovensko Nove
Mesto (Kisújhely) csapatát fogadtuk itthon és a sáros,
csúszós pályán 3:3 arányú döntetlent értünk el a magasabb osztályban szereplő vendégek ellen. A visszavágón 0:3 arányban kikaptunk, de a sport- barátságot így
is erősítettük, és nekünk résztvevőknek nagy, feledhetetlen élményben volt részünk, és ennyi év távlatából is
jó visszaemlékezni a szép időkre.

1976 tavaszán, amikor a járási bajnokságot két csoportra osztották, a mi csoportunkban elsők lettünk, és
csak a rájátszásban, a döntőben maradtunk alul Pácin
csapatával szemben az újhelyi salakos pályán vívott
meccsen. Így nem jutottunk magasabb osztályba, de
így is ez volt a legjobb eredmény, amit valaha Hercegkút futballcsapata elért.

Az egyesület vezetésében is változás történt 1971-ben,
mert Dancs Gyurka bácsiék elköltöztek Egerbe, és én
is leadtam a szakosztályvezetést, és újak jöttek helyettünk. Elnöknek Stumpf Miklós(1925) a Tsz egyik vezetője lett megválasztva, szakosztályvezető pedig Götz
Bálint lett, akinek többek között a sportöltöző megépítésénél elévülhetetlen érdemei voltak. Ekkor vállaltam
el az edzői munkát, intéző pedig a nagyon lelkes és precíz Göncfalvi József lett. A megfiatalított csapat vezéregyénisége Fischinger József (Fisi) lett, akit az általam
valaha látott legtehetségesebb hercegkúti focistának
tartok mind a mai napig, pedig hat évtized alatt igen
csak sok játékost volt szerencsém látni a meccseinken.
A 22 fős keret stabil tagjai voltak: Tomkó Ferenc,
Hoffmann Bálint, Hoffmann Gyula, Leitner Miklós
csapat-kapitány, Rák Miklós, Baumgartner Miklós,
Hoffmann István, Stumpf Sándor, Göncfalvi János,
Stumpf László, Götz István, Rák Ignác, Stumpf Bálint,
Stumpf(II)Flórián, Nagy József Stumpf Ferenc,
Stumpf(I) Flórián, Stumpf István, Fischinger József,
Fischinger Tibor, Matisz János, Bányai Ferenc.
Öt éves edzői tevékenységem alatt ez a társaság nagyon
összekovácsolódott, és igen szép sikereket ért el a bajnokságban és a kupa küzdelmekben egyaránt. Tomkó
F.(Sztonyi) személyében megbízható kapusunk volt, de
ha kellett Rák Náci (Csicsó) helyettesítette. A védelem
közepén Leitner Miki (Lalapa) és Rák Miki (Miksza)
személyében ragyogó és magabiztos páros állt, de a
szélső hátvédek (Hoffmann Gy.(Gyufa),Baumgartner
M.(Banga),Hoffmann I.(Slifi),Stumpf S.(Kopasz) és a
többiek is megtették a magukét.

A Kerekréti-pálya szintbehozása, felszántása és újrafüvesítése alatt a Faluréten kijelölt pályán játszottunk, és
akkor több fordulón jutottunk túl a kupaküzdelmekben neves csapatokat legyőzve.
A felújított pályán tudtuk fogadni egy barátságos mérkőzésre 1974-ben a községünkbe valaha is ellátogató
legrangosabb csapatot, az akkor sok válogatott játékossal rendelkező NB.I.-es Diósgyőr együttesét. Olyan
menő klasszisok jöttek el hozzánk, mint Veréb, Szántó, Salamon, Kutasi, Tatár, Oláh, Borostyán, a
Teodoru testvérek, Szabó Géza edző vezetésével.
Mindannyiunk, de főleg a hazai játékosok számára egy
felejthetetlen, örök élmény és emlék marad ez a meccs,
és utána a közös vacsora, ami a sportbarátság jegyében
telt el.
Ez a csapat 1975/76-ra jutott fel a csúcsra, majd egyre
többen hagyták abba a játékot, és én is befejeztem az
edzői ténykedésemet.

1974. nyarán Diósgyőr csapatával a Kerekréten
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Az élet azonban szerencsére nem állt meg, mert voltak,
akik vállalták a vezetést, és ami fontosabb, a játékot is.
Egy –két év szünet után, amikor a falusi kupában szerepeltünk, Hoffmann Zoltán élesztette újra a csapatot,
aki nem csak kiváló játékos, de jó vezető is volt, egy jó
csapatot hozott létre és így biztosította a folytonosságot. Egy rövid időszakra Simon Gyula irányította a csapatot, majd 1983-tól az ugyancsak nagyszerű, csupa
szív játékos, Bányai János vette kezébe a karmesteri
pálcát, és irányította a csapatot 1996-ig. Nagy szorgalommal és szaktudással végzett edzői munkája eredményeként – a játékosok teljesítményével – ismét a csúcsra jutott a gárda. Nagyon szép eredményeket értek el a
fiúk a kupaküzdelmekben is, volt olyan szezon, amikor
a negyedik körbe jutottak, és csak a Miskolci Volán
tudta megakadályozni a tovább jutásunkat.

Amíg működött a Szövetkezet a községben szintén
megadott minden támogatást, majd különféle vállalkozások és magánszemélyek is szponzorálták az
egyesületet felszerelésekkel és a játékosok szállításába
is besegítettek.

Nagyon sok jó játékos szerepelt ebben az időszakban.
Csak néhányat szeretnék megemlíteni közülük, így Braun Jani (Flambi) a „Jolly Joker”, Ulimájer Józsi a kemény védő, Hoffmann Jani (Postás) a kiváló beállós,
Gujdi Józsi a biztos kezű kapus, vagy a tehetséges
Vinkler Zsolti és még sokan mások. De volt olyan bajnoki szezon, amikor Kerchner Robi és Mátyás Zoli
együtt 57 gólt szerzett. Közben az elnöki poszton is
változás történt, amikor Vinkler József, majd Kerchner
István irányította több éven át az egyesületet nagy
szorgalommal és odaadással. A magasabb osztályba
való feljutás elmaradása után viszont szinte teljesen
kicserélődött a játékos gárda, az elnöki teendőket 2001
-ben Hoffmann István vette át, aki az edzői feladatokat
is ellátta.
2005. augusztus hónapban Kiss János személyében új
elnök került a HTC élére, aki nagy lelkesedéssel szervezte és irányította a klubot, egészen addig, míg egészsége engedte, illetve 2009-ben bekövetkezett sajnálatos
haláláig. ( Érdemei elismeréseként minden évben július
végén emléktornát rendezünk a tiszteletére, ami mostanra már nemzetközi lett.)Ebben a nem könnyű helyzetben végül is Jani fia, Attila vállalta el az elnöki posztot, és mint csapatkapitány is irányítja és szervezi a
klubot és a játékot. Mindebben segítségére van Gábor
öccse is, de a pályagondnoki munkában időnként még
édesanyja, Irénke is besegített, amit csak megköszönni
tudunk nekik ezúton is.

Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni, ha
bármit is tett az eltelt öt évtized alatt a község sportjáért, a futball népszerűsítéséért Hercegkúton, akár
játékosként, vezetőként vagy szurkolóként !
Igyekeztem időrendben és a valóságnak megfelelően
a fél évszázad eseményeiről ezt a vázlatos képet öszszeállítani. Nem volt könnyű, mert a Levéltárban
nem tudtak dokumentumokat rendelkezésre bocsátani. Javasolták, hogy forduljak a megyei szövetséghez,
bár a tapasztalataik szerint felesleges, mert ott is minden régi iratot már kiselejteztek. Maradt az a helybeli
kevés irat és főleg a visszaemlékezés. Lehet, hogy
maradtak ki dolgok, és vannak , akik bizonyos helyzeteket másképpen éltek meg, és emlékeikben tőlem
eltérően máshogyan maradtak meg a dolgok. Ezért
kérem, hogy ha így van, írják meg a saját verziójukat
és ezzel kerekebb lehet ez a történet, ez a nagyon
szép történet !

Az Önkormányzat 1990-től minden támogatást megadott és jelenleg is meg ad a működéshez, és szinte
egyedüli fenntartója és támogatója az egyesületnek.
Felújította és karbantartja a turistaházként is működő
sportöltözőt, nyíratja a füvet a pályán, labdafogó háló
került elhelyezésre a szabványos kispadokkal együtt.
Ugyanakkor besegít a játékosok szállításába is a kisbuszával.

Jelenleg felnőtt és ifjúsági csapat is működik, de egyre nehezebb a két csapatot összehozni és fenntartani,
és elsősorban nem csak az anyagiak miatt. Szerencsére az ifjúsági csapat nagy része hercegkúti, így talán
van esély a további folytatásra, ha addig nem megy el
a játéktól a kedvük, mert a nézők szinte teljesen elmaradtak a meccsekről. Legtöbbször két kezünkön is
meg tudjuk számolni a mérkőzésre kilátogató szurkolókat. Mindenesetre mi ezt 50 évvel ezelőtt nem
így gondoltuk!!!

Sporttársi üdvözlettel !
Hajrá Hercegkút !!!!!
Rák József alapító tag

Lelkes szurkolók egy meccsen
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Sporthírek
Hercegkúti Tornaclub elnökének
beszámolója a sportkör 2014. évi munkájáról

(2015.03.23-i testületi ülésen)
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt
Képviselők!Tisztelt Jelenlévők!
A sportkör tevékenységét időrendi sorrendben haladva 2014
januárjával kezdem, amikor is részt vettünk a Sátoraljaújhelyen hagyományosan megrendezésre kerülő Borossi László
teremlabdarúgó torna selejtező mérkőzésein.
A Torna a kisebb csapatoknak jobbára felkészülésként, az új
év első találkozásaként szolgál téli "holt időszakban". Február 23.-án a szlovákiai Szentes csapatával játszottunk felkészülési mérkőzést, akik a pálya feletti Ifjúsági táborban edzőtáboroztak 3 napot. Március első felében edzőmérkőzéseket
játszottunk Bodrogolaszi és Karcsa csapataival. Még ebben a
hónapban sorkerült a lejárt sportorvosi igazolások megújítására, EKG-k elkészítésére. Március 23-án elrajtolt a 2013/14
es bajnokság tavaszi szezonja. Jól indult számunkra az idény,
egy 2:0 otthoni győzelemmel Bodrogolaszi ellen.Ezt követte
egy 0:0 ás döntetlen Tarcal csapata ellen, 6:0 vereség Hidasnémeti ellen (aki a szezon végén fel is jutott magasabb osztályba) majd 3:0 -ás győzelem Alsóberecki ellen. Nem kívánom az összes mérkőzés eredményét felsorolni, a hercegkúti
hírekből úgy is mindenki értesülhetett az eredményekről.
Június 8-án ért végett a bajnokság a Felnőtt csapat 13-ból a
10. lett. Ifjúsági játékosaink lemásolva a nagyok "nem túl jó
példáját" szintén a 10. helyen végeztek. Erre szokták mondani van azért ettől feljebb is. A nyáron igazoltunk újabb játékosokat, Bodrogolasziból és Sárospatakról, velük erősödött a
keretünk.Akkoriban 40 igazolt játékosunk volt, ami első hallásra soknak tűnhet, de ahhoz, hogy mindkét csapatunk minden héten legalább 12-12 fővel kitudjon állni szükség van
ennyire. Mindenkinek közbejöhetnek kisebb nagyobb dolgok, (és általában közbe is jönnek) ezért nagyon ritka hogy 2
szer ugyanabban az összeállításban tudunk pályára lépni.

Az eredményességre ez nagymértékben rányomja a bélyegét. Az önkormányzat erejétől függően, vagy inkább még
erőn felül is támogatja egyesületünket, kisebb támogatások
érkeznek 1-2 lelkes vállalkozótól is. Az utazás az idegenben
lévő mérkőzésekre az önkormányzati 9 személyes kisbusz
mellett, további 3-4 személykocsival történik, amiknek a
futásköltségét nagyobbrészt sikerül elszámolni, és megtéríteni a tulajdonosaiknak (vannak páran akik erről is lemondanak) még pluszba ezáltal is támogatva az egyesületet.
A sportpálya és környéke, az öltöző minden igényt kielégít
városok is megirigyelnék és irigylik is ezt a színvonalat. Az
év végéhez közeledve 2 fordulóval az őszi szezon vége előtt
egy sajnálatos dolog vagy baleset történt, a mosásra levitt
mezek eltűntek. Gyaníthatóan valaki túlbuzgóságtól vezérelve, tévedésből kidobhatta azokat a szemetesbe.
A TAO-s és egyéb pályázatoknak köszönhetően sikerült
felállítanunk egy labdafogó hálót mind két oldali kapu mögé, és beszereznünk két kispadot. Előre vetítve jegyezném
meg hogy szintén pályázati pénzből sikerül pótolnunk a
hiányzó mezeket, pontosan 3 garnitúra új szerelést és 10
labdát sikerül a közeljövőben beszereznünk. A többes számot, itt elsősorban a pályázatokat felkutató, megíró, és kapcsolataikat felhasználni tudó személyekre értem.
Záró gondolat ként szeretném megköszönni, Polgármester
úr mindig pozitív és segítőkész hozzáállását, Stumpf Enikő
jegyzőasszonynak és az imént említett pályázatok megírásában résztvevőkét munkáját, és Stumpfné Balázs Editnek a
pénzügyi elszámolásokban végzett munkáját. Valamint a
játékosok, a fiatalok hozzáállását akik gyakran esőben, szélben futballozva, a vasárnap délutánjaikat feláldozva viszik
előre ezt az egyesületet.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden sportbarátnak
és hercegkúti lakosnak.
Hajrá Hercegkút!
Kiss Attila egyesületi elnök
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