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Hercegkút a 2015. évi Virágos Magyarországért

környezetszépítő verseny győztese 2000 fő alatti település kategóriában
Október 21-én délelőtt, Budapesten a Pesti Vigadó dísztermében osztották ki a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny
2015. évi díjait.
A díjkiosztó ünnepségre 209 önkormányzat képviselője kapott meghívást. A Magyar Turizmus Zrt.
által szervezett nagyszabású hazai megmérettetés, a
Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny
keretében 209 települést zsűriztek idén nyáron a
kertészeti és turisztikai szakemberek. Az idei év
díjait október 21-én délelőtt a Pesti Vigadóban osztották ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját 50 ezer fő alatti lakosú város kategóriában Mosonmagyaróvárnak,
2 ezer fő feletti lakosú falu kategóriában Dunakilitinek ítélték oda, ami egyben feljogosítja a két települést Magyarország képviseletére a 2016. évi európai
versenyen. A verseny első helyezettje 50 ezer fő
feletti város kategóriában Zalaegerszeg, illetve 2
ezer fő alatti lakosú falu kategóriában Hercegkút. A budapesti kerületek kategóriájában a fődíjat
a X. kerület, Kőbánya nyerte el.
A díjakat dr. Gyenizse Dorottya az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának vezetője és
Lipcsey György Imre, a Magyar Turizmus Zrt. agrármarketing vezérigazgató-helyettese adta át a települések polgármestereinek. A díjak átadói között a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. mellett számos kormányzati és civil szervezet szerepel.

A fődíjhoz Lévai Anikó, Magyarország
miniszterelnökének házastársa is gratulált
Rák József polgármesternek

A verseny jelentőségét mutatja, hogy Magyarország
Miniszterelnöke is a díjat felajánlók között szerepel:
idén Veszprém és Újszilvás kapták a rangos miniszterelnöki elismerést.
A Belügyminisztérium Varsánynak, Nyalkának, Gyulának, Zalakarosnak, Kisbajomnak és Hatvannak
nyújtott át díjat, a belügyi személyi elismerést Bukta
Zsuzsanna, Siófok város főkertésze kapta, akinek
jelentős szerepe volt abban, hogy Siófok a 2015. évi
európai versenyben ezüstérmet és különdíjat nyert. A
hagyományos magyar növény- és virágkultúra megőrzéséért a Földművelésügyi Minisztérium Paks és
Szada önkormányzatának munkáját ismerte el.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális
díját Iszkaszentgyörgy kapta, míg a környezettudatos
oktatás megvalósulásáért három óvoda és két iskola
munkáját emelték ki. Az Országgyűlés Fenntartható
Fejlődés Bizottsága Nagypáli részére nyújtott át elismerést. Budapest főváros különdíját a XIII. és a
XVIII. kerület nyerte el
A Magyar Turizmus Zrt. agrármarketing vezérigazgató-helyettese, Lipcsey György Imre a fenti díjakon
túl számos további elismerést osztott ki a verseny
résztvevőinek.
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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
A környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal öszszefüggő törekvéseivel összhangban a Virágos Magyarországért mozgalom is támogatja Al Gore korábbi amerikai alelnök világméretű klímavédelmi
kampányát, melyhez Áder János köztársasági elnök
és Magyarország elsőként csatlakozott. Mint ismeretes, az „Élő bolygónk" elnevezésű kezdeményezés a
klímaváltozást okozó környezetszennyezés ellen lép
fel a decemberi párizsi klímacsúcsot megelőzően.
A magyar verseny kapcsolódik az Európai Virágos
Városok és Falvak Versenyéhez (Entente Florale
Europe), amely több, mint három évtizedes múltra
tekint vissza. Az Entente Florale Europe több mint
A díjkiosztó ünnepségen összesen 76 díjat adott át verseny: kampány az európai közös környezeti és
a szakmai zsűri. A Magyar Turizmus Zrt. turisztikai kulturális értékek megóvásáért, az élhetőbb környedíjait Balatonfüred és Berekfürdő képviselőinek zet megteremtéséért az európai összetartozás jegyényújtotta át.
ben. Az európai verseny 12 ország mintegy 25 ezer
A templomkertek, vallási épületek környezetének települését és több mint 50 millió lakosát tudhatja
gondozottságát jutalmazó különdíjat és a Magyar maga mögött, egyedülálló módon Európában.
Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóságá(Szervezőbizottság sajtóközleménye)
nak díját Zebegény települése nyerte el. A társaság
által alapított Rozmaring díjat azok a vendéglátó
egységek kaphatják, amelyek esztétikus, virágos
környezetükre nagy gondot fordítanak: turisztikai
régiónként egy étterem részesült elismerésben. Ötödik alkalommal adták át a "Magyarország legszebb
főtere" díjat, ezúttal Sárospataknak. A Virágos Magyarországért Szervező Bizottságának legmagasabb
díját, az Arany Rózsa-díjat idén Százhalombatta,
Vonyarcvashegy, Kaposvár, Visonta, Baja, Nagylók
és Hajdúnánás kapta.
A Virágos Magyarországért versenyt 1994-ben hirdették meg először. Az első évben 69 település jelentkezett, azóta a verseny igazi mozgalommá vált.
Nincs Magyarországon még egy olyan megmérettetés, amely évente több, mint hárommillió embert
képes mozgósítani a kulturált, virágokkal díszített,
élhetőbb környezet megteremtéséért, a természeti
és épített örökség megóvásáért, az új generációk
környezettudatos neveléséért.

A Virágos Magyarországért verseny 2015.
évi díjátadó ünnepsége a Pesti Vigadóban
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2001. Baden-Wüttenbergi Területfejlesztési Minisztérium
különdíja a Virágos Magyországért versenyben, melyet
Erwin Beyer úr, minisztériumi képviselő adott át Pakson,
akinek az obersulmi kapcsolat köszönhető
Hercegkút 1994-től, tehát az első évtől kezdve indul ezen a megmérettetésen.
Tehette ezt településünk kellő önbizalommal, hiszen a köztudatban egy rendezett, takaros falu hírében állt generációk óta.
Az elmúlt években többször részesültünk a szervezőbizottság és a zsűrik döntésének köszönhetően
elismerésben. Így kaptunk Belügyminiszteri kitüntetést, a szervezőbizottság elnökének különdíját, valamint több alkalommal szponzori különdíjat.
Ez évben két alkalommal is járt településünkön
zsűri.
Az ő döntésük alapján kaptuk azt a díjat, amelyre
már régóta vártunk. A Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Verseny zsűrije nem csak a kiültetett virágok számát, minőségét értékelte, hanem a
település rendezettségét, a zöld felületek, közterületek ápoltságát, ezek karbantartására szervezett+
rendszeres társadalmi munkát.
A családi udvarok, kertek, porták példás állapotát.
Az a tény, hogy országos első helyezést értünk el,
feljogosít bennünket arra, hogy büszkék legyünk.
Büszkék, de nem elbizakodottak, hiszen sokat kell
dolgozni mindannyiunknak azon, hogy az elődeink
által megteremtett, a településről kialakított képet
fenntartsuk, és átadhassuk azt gyermekeinknek.
A település vezetése nevében köszönöm kollégáimnak és minden hercegkúti lakosnak a több éve tartó, folyamatos munkáját, amit tesz községünk külső
megjelenéséért.
Rák József polgármester
2015. évi első helyezettek kategóriánként
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Kézműves Fesztivál
Hercegkút Község Önkormányzata minden évben
megrendezi a legnagyobb betakarítási munkához, a
szürethez kapcsolódó programját. Ebben az esztendőben az „Innovatív technológiák meghonosítása a
hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és
kutatás terén TÁMOP.3.2.15.15-2015-00015 projekt
Tokaj-hegyaljai konzorciumi partnere, a Zempléni
Múzeum is csatlakozott az eseményhez Kézműves
Fesztivál rendezésével.
A jövő generációjának hagyományokhoz való kötődését, a kézműves mesterségek fejlődését, múltunk
emlékének megismertetését és átörökítését, a jelenkori körülményekhez igazodó alkalmazását segíti a
Herman Ottó Intézet konzorciumban megvalósuló
projektje.
Tokaj-hegyalján közoktatást segítő pedagógiai segédanyagok kidolgozása, kompetenciafejlesztő képzések,
rendezvények, kiállítások, kutatások, múzeumpedagógiai programok együttesen hívják fel a figyelmet a
Világörökségi tájegység értékeire. A Zempléni Múzeum célja, hogy a felsorolt tevékenységekkel és eseményekkel a 3-12 év kor közötti gyermekek számára is
szerethető módon formálja az identitást, erősítse a
helyi ügyek iránti elköteleződést.
Ezt a célkitűzést tartottuk szem előtt az október 24én rendezett Kézműves Fesztivál szervezésekor is.
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A hercegkúti Művelődési Ház udvarán minden olyan
tevékenységet megismerhettek a gyerekek, ami szűken és tágan értelmezve kapcsolódik Tokaj-hegyalja
kézműves múltjához. Hotyek Attila kádármester, Jakab Gábor fazekas, éppúgy jó szándékkal segítette a
gyerekek próbálkozásait, mint Kovácsné Géczi Julianna és Kovács László népi gyermekjáték-készítők, a
Búzavirág Alapítvány kosárfonója vagy szövője. A
sárospataki Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely népi
iparművészei az úri hímzés szín- és formavilágát tárta
a gyerekek és az érdeklődő felnőttek elé.
A méz-, sajtkóstolás, kürtöskalács készítés, és egyéb
kézműves tevékenységek alkották a tematikus nap
gerincét. Örültünk, hogy a Tolcsváról és Sátoraljaújhelyről érkező gyerekek is elmélyültek az ismeretek
játékos kipróbálásában és élvezték a hercegkútiak
vendégszeretetét
A délutáni órák fő attrakciója a szüreti felvonulás
volt. Fazekasné Majoros Judit projektvezető és Rák
József polgármester köszöntője után Vásári komédiát
láthatott a nagyérdemű közönség a Dévaj Utcaszínház előadásában. A műsor megnevettetett kicsiket és
nagyokat, Hercegkút francia testvértelepüléséről érkezett delegáció tagjai is hasukat fogták a nevetéstől,
leküzdve minden nyelvi akadályt.
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A Tarjáni Csibészek zenekar pedig hajnalig húzta a
talpalávalót. Tánccal, énekszóval fejeződött be a fesztivál.
Köszönet Rák József polgármester úrnak a kiváló
helyszín biztosításáért, a partneri együttműködésért, az
önkormányzat munkatársainak, a civilszervezetek vezetőinek és tagjainak a lebonyolításban nyújtott segítségért.
Mi szervezők abban bízunk, hogy az emlékezetes rendezvény valóban erősítette a Tokaj-hegyaljai kötődést,
azt a semmivel össze nem hasonlítható érzést, hogy mi
egy Világhírű tájegységen élünk.
Csatlósné Komáromi Katalin
rendezvényekért felelős koordinátor

A Művelődési Ház udvarát a – Jóisten segítségével –
beragyogta az őszi napsugár és a fesztiválvendégek
hangos jókedve. A Heimat Néptánc Egyesület, majd
az idén 40 éves jubileumát ünneplő Freundschaft
Vegyeskórus Egyesület műsora következett. Csehi
Ferenc karnagy urat és a kórus tagjait megható gondolatok mellett köszöntötték a fiatalabb korosztályt képviselő Klang Singkapelle Énekkar tagjai. A hagyományőrzés, átörökítés legszebb pillanatai voltak ezek.
A szabadtéri programok sorát a Bodrog Néptáncegyüttes „Ej, te bor!” című műsora zárta.
A hercegkúti asszonyok kitűnő ízekkel ajándékozták
meg a program résztvevőit. A kemencében sült húsok,
kolbászok, éppúgy elfogytak, mint a krumpli lángos,
töltött káposzta. Ezen a fesztiválon senki nem maradt
éhen, vagy szomjan.
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Beaumont le Roger –i delegáció látogatása
2015. október 21-26. között egy hét fős delegáció látogatott el Hercegkútra a normandiai Beaumont le Roger-ből. A partnerségi megállapodásban rögzített elveknek megfelelően a kölcsönös látogatásokra épül Hercegkút és Beaumont le Roger kapcsolata, így mindig
örömmel fogadjuk a régi és újonnan érkező látogatókat. A mostani francia delegáció tagjai között csak egy
új vendég volt, Maryse Lefèvre. A többieket Odile Goy
-t, Annette Canteloup –t, Agnès et Gilbert Marvin-t,
Nicole et Jean- Marie Madelaine-t már a hercegkúti
lakosok is jó ismerősként üdvözölték.
A mostani látogatás nélkülözött minden protokolláris,
hivatalos elemet, így a programszervezés is spontán
módon alakult. A tolmácsolásban nagy segítség volt
Kőmíves Sára hercegkúti lakos, aki perfekt francia
nyelvtudásával közvetített az egyébként néha bábeli
nyelvi kavarodásban. Vendéglátók és vendégek egyaránt, mindenki nyelvtudásának megfelelően magyarul,
angolul, németül, franciául társalgott a négy tartalmas
nap során. A megérkezést követő első este a kölcsönös
üdvözléseket követően egy közös vacsorával zárult.

Csütörtökön délelőtt az óvodát, iskolát látogatták meg
és az óvodásoknak hozott ajándékokat adták át, ami
nem kis meglepetést okozott. A délutáni hegyközi kirándulást fáradhatatlanul teljesítették és az esti vacsora
közben vidáman elevenítették fel élményeiket
Október 23-a péntek munkaszüneti nap volt, de polgármester úrnak sikerült elintézni, hogy a Dereszla Kft
újonnan épült tarcali feldolgozó épületében látogatást
tehessünk. A francia érdekeltségű céget nagy érdeklődéssel vetették szemügyre, bár többször megjegyezték,
hogy ők a kis családi gazdaságokat támogatják.
Ezt követően a Disznókő birtokán tett séta és az ott
elfogyasztott ebéd is remek választásnak bizonyult,
önfeledten élvezték vendégeink az őszi napsütést.
Meglepetés volt számukra a délutáni egy órás sétahajózás Tokajtól Bodrogkisfaludig, amit egy rövid Tokaji
városnézés előzőtt meg. Az este a Götz pincészetben
zárult a képviselő-testület és nemzetiségi képviselőtestület tagjaival közösen elfogyasztott vacsorával,
borkóstolóval. Szombaton délelőtt pihenésre szánhatták volna az időt, de többen igényelték a sárospataki
piacon való vásárlást. A magyar konyha különleges
alapanyagai közül a paprika, bab, mák, gombák sokszínűsége keltették fel az érdeklődésüket.
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Szombaton délben a vadászlovaglás megtekintésére és
egy szabadtéri ebéd elfogyasztására voltak hivatalosak
Derczó István invitálására. Ez a program majdnem egybeért a szüreti felvonulás kezdetével, így igyekezniük
kellet, hogy ne késsék le a menet indulását.
A szombat délutánt és estét a francia delegáció tagjai a
szüretvégi vigasság vendégei közé vegyülve élvezték. Az
esti bál első táncosai is közülük kerültek ki és nagyon
jól érezték magukat, csodálták a csárdást és a számukra
szokatlan tánclépéseket.
Vasárnap mindannyian részt vettek a Szent Vendel napi
oferával egybekötött szentmisén. A látogatásuk utolsó
napjára ismét egy szép kirándulós program lett szervezve. Miskolcról Lillafüredre az erdei kisvasúttal tettük
meg az utat, a gyönyörű őszi Bükk színei és a Garadnán
elfogyasztott ebéd elkápráztatta a vendégeket.
Hercegkútra hazaérkezve a Sonnenschein Apartmanban
a vendéglátókkal közös vacsora keretében emléktárgyak átadása és a búcsúzkodás maradt hátra. Bízunk
benne, hogy francia partnertelepülésünk képviselői ismét szép élményekkel gazdagodva tértek haza.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Őszi zarándoklat Baranyában
Hercegkúti nyugdíjasok egy kis csoportja vett részt október 5-8-án a dél-dunántúli zarándoklaton Poruczky Gyula plébános szervezésével. Az út célja Máriagyűd, Magyarország egyik legrégibb és legjelentősebb búcsújáró
helyeként számon tartott 1.000 lakosú község, amely a
Tenkes-hegy déli lábánál, Siklóstól 2 km-re található.
Az úti program első állomása Kalocsa volt, amely egy
17.400 lakosú püspöki székhely a Duna bal partján.
Nagyboldogasszony Főszékesegyházát sajnos csak kívülről tudtuk megcsodálni, mert a templombelsőben nagymértékű ásatás folyik annak bizonyítására, hogy Kalocsa
első érseke István király pápai követe, a Szent Koronát
Magyarországra hozó Asztrik püspök csontereklyéi valóban itt találhatók. Az érseki palotában lévő könyvtárban
elmondták, hogy ma mintegy 140.000 kötetet őriznek itt,
köztük 56 kódexet és 508 ősnyomtatványt. Az érseki
kincstárban megcsodáltuk a művészi egyházi miseruhákat, ötvösmunkákat. A Magyar Fűszerpaprika Múzeumban bemutatták a paprika termesztésének és feldolgozásának történetét, megtudtuk, hogy mintegy 6.000 hektáron szüretelik a „piros aranyat”. A városból kifele menet
sok ház ereszalján száradtak a piros paprikafüzérek.
A bajai Duna hídon átkelve lassan megérkeztünk Mohácsra, ahol a Busó gyűjteményt mutatta be az idegenvezető. Elmondta, hogy a télbúcsúztató, tavaszköszöntő
Busójárás az itteni sokácok látványos álarcos jelmezes
felvonulása, mely sok látogatót vonz.

Kalocsa - Paprikamúzeum

Mohács - Busóház
Késő délután érkeztünk szálláshelyünkre, Máriagyűdre,
ahol megállapítottuk, hogy a napokban átadásra kerülő
felújítás nagyon szépen kiemeli a kegytemplomot és
környezetét, amely bazilika minor rangot nyert.
Másnap az egész napot Pécsett töltöttük, ahol a székesegyház kápolnájában szentmisén vettünk részt, majd az
idegenvezető részletesen bemutatta a dómot. Ezután a
püspöki palotát látogattuk meg, majd a püspöki kincstár
gazdag gyűjteménye mindenkire nagy hatással volt. Később az ókeresztény sírkamrákat jártuk végig, amelyek a
jelenlegi járószint alatt fekszenek és az UNESCO Világörökség – helyszínek nyilvánította. A főtéren megnéztük Gázi Kászim pasa dzsámiját, amely ma belvárosi
plébániatemplom, ugyanakkor hazánk legmonumentálisabb török műemléke.

Kalocsa - Érseki palota és Székesegyház

Ebéd után kisétáltunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe,
ahol a jellegzetes Zsolnay porcelán manufaktúra termékeit csodáltuk meg. Végül a Misina-tetői TV torony
kilátó teraszáról a körpanoráma mindenki számára nagy
élményt jelentett.
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Mohács - Emlékpark bejárata előtt

A Gemenci kirándulás

A máriagyűdi kegytemplom

Máriagyűdi zarándokház

Harmadik nap reggel szentmisén vettünk részt a kegytemplomban, ahol a főoltár közepén áll a kegyszobor,
amely az 1710-es években készült és a fából faragott
mű ezüsttel borított. Délelőtt a közeli Siklós városában
folytattuk utunkat, ahol először a vár és múzeum termeit jártuk végig. Utunk következő állomása Malkocs
bej dzsámija, amelyet 1992-ben állítottak helyre. A tőle
nem messze lévő Görögkeleti szerb templom 1738-ban
épült és 55 képe az ikonosztáz 5 szintjén helyezkedik el.
Sajnos szertartást már nem tartanak benne, mert mindössze 4-en vallják magukat Siklóson szerbnek. Miután
megebédeltünk Nagyharsány mellett a Szársomlyó oldalában lévő kőbánya szabadtéri szoborparkját jártuk végig. Majd következett a harkányi gyógy- és strandfürdő,
ahol egy kellemeset fürödtünk.
Negyedik nap a szentmise és reggeli után indultunk
hazafele, ismét Mohácson keresztül, ahol a történelmi
emlékhelyet jártuk végig a feltételezett „Mohácsi csata”
helyén kialakított emlékparkban, ami mindenkire nagy
hatással volt. Következő megálló Pörböly közelében a
Gemenci erdőben volt, ahol kisvonattal tettünk látogatást, vaddisznót, szarvast figyelve meg a megállók között. Baján természetesen halászlét ebédeltünk és folytattuk utunkat hazafelé az idő közben eleredő esőben.
Késő éjszaka, kissé fáradtan, de élményekben gazdagon
érkeztünk haza.
A zarándokút résztvevői voltak: Hoffmann János és
felesége Katika, Vinkler József és felesége Marika,
Naár József és felesége Marika, Boós Ferencné Terike,
valamint Göncfalvi János.
Göncfalvi János
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A Zene Világnapját ünnepelték Hercegkúton a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei
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Suli-☼tár
A Pogánykúthoz érkezve tartottunk egy pihenőt, bemutattuk a Trautsondorf tanösvényt, valamint felhívtuk a
figyelmüket, hogy a túra során elmondott információk
alapján az iskolában visszatérve „Totó”-t fognak kitölteni.
A tanösvény 8 állomásánál egy-egy tábla mutatja be a
hely ismérveit, a jellegzetes növényeket, kőzetet, állatokat, így minden állomásnál megálltunk ezeket elolvasni és
megbeszélni.
Út közben az időjárás is kialakult, a szép napsütéses időben gyönyörködhettünk az őszi erdőben.
Délután 13 órára érkeztünk vissza az iskolában, ahol csapatonként oldották meg a gyerekek a szellemi totót. A
túra elérte a célját, a gyaloglás közkedvelté tette a gyerekek körében, a programot pedig népszerűsítettük az iskola honlapján.
tanítók

Október 22-én iskolánk is csatlakozott idén a Világ
Gyalogló Nap felhívására
A rendezvénysorozat célja, hogy a gyalogló alkalom szervezésével
népszerűsítse
magát
a
gyaloglást.
Az országos verseny koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (The Association For International Sport for All, TAFISA) kapott felhatalmazás
alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség, a rendezvény lebonyolítását a helyi szervezők végezték.
Az ajánlott túratáv: 5-10 km volt, útvonalnak jelentős
emelkedőktől mentes, egyenletes, biztonságos terepet
ajánlottak kijelölni. Ezen kívül javasolták, hogy a lehetőségek függvényében az útvonal legyen alkalmas arra,
hogy bemutasson helyi (városi, települési) látványosságokat, nemzeti parkot, nevezetességeket is, mert idei szlogen a következő volt:
„Ismerd meg városodat gyalog(lással), kirándulj a természetben a
szürke hétköznapok után!”
Ennek alapján a kirándulás céljaként a „Trautsondorf” tanösvény túráját tűztük ki.
A kirándulásra hetek óta nagy lelkesedéssel készült az
iskola, habár az időjárás (a sok eső) miatt kétséges volt,
hogy megtudjuk-e tartani.
Ez a nap végre esőmentesen kezdődött, így megfelelő
ruházatban és cipőben nekiindultunk a túrának. A gyereknek az út során felmerülő akadály - a nagy sár sem
szegte kedvüket és vidáman friss tempóval tették meg a
tanösvényhez vezető utat.
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Meglepetés Beaumont-le-Roger-ból a
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvodának
A Franciaországi testvértelepülésről érkezett vendégek nagy örömünkre meglátogatták óvodánkat. Igazi
meglepetés akkor ért bennünket, amikor óriási bőröndjükből játékok kerültek elő. Sokféle társasjátékot, memória játékot, kirakót és gyöngyfűzőket kaptunk, melyeknek mindannyian nagyon örültünk. Már
aznap kipróbáltuk az új játékokat és azóta is nagy
örömmel használjuk. A gyerekekkel együtt közösen
készített képpel szeretnénk viszonozni vendégeinknek ezt a nagylelkű ajándékot.
Óvónők

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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Sporthírek
2015/2016 –os Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon
5. forduló
2015.09.27. (Vasárnap) 16.00
Felsőhegyköz - Hercegkút
1:6
IFI 1:0
Bordás Cs, Ródé Zs (Egyed A), Ráski P, Tóth Á, Kiss A, Tóth D, Szemán P, Csomós M,
Tuss P, Hoffmann R, Bartha Á
Gólszerzők: Csomós M (2), Tóth D (2), Tuss P, Bartha Á
6. forduló
2015.10.04. (Vasárnap) 15.00
Hercegkút – Zemplén OVT 2:3
IFI 2:2
Bordás Cs, Szabó G (Szemán P), Ráski P (Bányai G), Szabó M, Kiss A, Ródé Zs (Tóth D), Tuss P, Bartha
Á, Nagy P, Tóth Á, Csomós M
Gólszerző: Tuss P (2)
7. forduló
2015.10.10. (Szombat) 15.00
Györgytarló – Hercegkút
1:3
IFI 1:0
Bordás Cs, Ráski P, Tóth Á, Tóth D, Csomós M, Ródé Zs (Egyed A), Tuss P, Nagy P,
Bányai G, Bartha Á, Kiss A
Gólszerzők: Tuss P, Nagy P, Tóth D
8. forduló
2015.10.18. (Vasárnap) 14.30
IFI 7:0
Hercegkút – Kovácsvágás
1:0 -ás állásnál a 68. percben félbeszakadt. Határozat az
eredményt illetően még nem született.
9. forduló
2015.10.25. (Vasárnap) 13.30
Bodrogolaszi – Hercegkút
1:3
IFI 2:3
Bordás Cs, Szabó M, Szabó G, Ringer I, Tóth Á, Tóth D, Csomós M, Egyed A, Tuss P, Bartha Á, Kiss A
Gólszerzők: Tuss P (2), Tóth D
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