
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2013.  JÚLIUS HÓ,  14. ÉVFOLYAM  7. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Reinhold Gall miniszter úr baráti látogatása Hercegkúton 
Baden - Württemberg belügyminisztere, Hercegkút dísz-
polgára Reinhold Gall 2013. július 24-25. között Kassára 
látogatott. A hivatalos út  során találkozott a város pol-
gármesterével, tanácskozott a szlovákiai német kisebbség 
helyzetéről, továbbá a központi  téma volt „Európa Kul-
turális Fővárosa Kassa 2013.‖ címmel járó feladatok. A 
delegáció megtekintette a történelmi városrészt és a leg-
fontosabb nevezetességeket. A két napos utazás menet-
rendjébe Reinhold Gall úr beépített egy rövid  hercegkúti 
látogatást, melyhez igazán nem kellett nagy kitérőt tenni-
ük, mivel Hercegkút-Kassa mintegy 80 km-re fekszik 
egymástól. A „hercegkúti villámlátogatás‖ előkészítése 
során tudtuk, hogy hozzánk nem miniszteri minőségé-
ben érkezik, hanem barátként és ennek megfelelő prog-
ramot szerveztünk számára. A kísérettel érkező három 
testőr is lazíthatott egy kicsit a merev előírásokon, nem 
volt szükség a munkájukra.  
A polgármester, jegyző,  nemzetiségi önkormányzat el-
nöke,  képviselő-testület tagjai mellett Rák József előző 
polgármester,  dr. Stumpf Ignác és Joósz Gábor, mint 
régi ismerősök fogadták a kedves vendéget a 
Sonnenschein Apartmanban. A konyhai  és hivatali dol-
gozók segítségével egy könnyű grill vacsorát fogyaszthat-
tak el , jóízű baráti beszélgetés, politizálás mellett.  
Miniszter úr kíséretében először járt Hercegkúton Tho-
mas Berger úr  és Dr. Sybille Müller asszony, akik őszin-
te elragadtatással ismerték el kis falunk adottságait. Ter-
mészetesen nem maradhatott el egy rövid falunézés sem, 
majd a Gombos-hegyi pincesoron Derczó István dísz-
polgárunknak köszönhetően az ő csodálatos pincéjében 
borkóstolással zárult az este. Azaz zárult volna, de mivel 
a németek a sört kedvelik igazán, a helyi kocsmában zá-
rult az este egy hideg sör mellett. Másnap reggeli után a 
búcsúzkodás és az augusztusi viszontlátás programjának 
egyeztetése maradt hátra.  

Baden-Württemberg belügyminisztere és kis küldöttsége 
hálás szavakkal mondott köszönetet a vendéglátásért. 
Nagy öröm számunkra, hogy pihentető órákat tudtuk 
nekik nyújtani Hercegkúton és  kis falunknak jó hírét 
viszik a nagyvilágba. 

dr. Stumpf Enikő jegyző 
 
„Kedves Barátaim 
Olyan szép élményekkel gazdagodtunk itt nálatok. Rendkívül jó 

érzéssel tölt el bennünket – és nem csak a szépsége miatt -, hogy 

egy ilyen bensőséges és szép múzeumot megismerhettünk. Reméljük, 

hogy ez a kapcsolat közöttünk mindig ennyire erős marad és eléri-

tek, hogy a tettrekészség és az összetartó erő a csodálatos falutok-

ban örökre megmaradjon. Renhold Gall-ként jöttem hozzátok, de 

barátként térek vissza Minden jót kívánunk!                          

 Baden-Württemberg Belügyminisztériumának csapata” 
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 A nyári munkáról a Kormány jóvoltából az ön-
kormányzaton keresztül szereztünk tudomást, ponto-
sabban az önkormányzat megbízottja által /Ringer Csil-
la/. A munka során a 16-25 év közötti fiataloknak lehe-
tőségük adódott napi 6 órában dolgozni négy és fél hé-
tig. A munkára összesen 25 ember jelentkezett fiúk, lá-
nyok vegyesen. A jelentkezőket 3 turnusra osztották és a 
csoportok egy hét eltoldódással kapcsolódtak be a mun-
kálatokba. Mi az első turnusban kezdtünk fiúk és  lá-
nyok külön. 

A mi feladataink között szerepel többek között az 
irattár rendezése, a Hercegkúti Újság bizonyos éveinek 
valamint régi fotók digitalizálása, újságcikkek megírása 
és más egyéb hivatalban adódó feladatok /térkép hajto-
gatás/ elvégzése. Első héten illetve a második hét nagy 
részében az irattárat rendeztük át és vittük a dossziékat 
az egyik helyiségből az új helyére. A rendezés során a 
már elkopott mappákat ki kellett cserélni újra és év, be-
tűrend szerint sorba kellett rendezni. Emellett segédkez-
tünk a hivatalban is, amiben csak tudtunk. A második 
hét megmaradt részében a Hercegkúti Hírek  kiadott 
példányait digitalizáltuk 2000 és 2005 között. A harma-
dik héten készítettük el a riportot a BURSA Ösztöndíjas 
diákkal, ahol arról kérdeztük őket, hogy mivel akarnak 
foglalkozni a jövőben és miben segíti őket ez az ösztön-
díj. A negyedik héten ennek az újságcikknek a megírásá-
val foglalatoskodunk. Utolsó hétre pedig a régi képet 
digitalizálása marad hátra. 

Hasznosnak találjuk ezt a programot, mert a fiata-
lok szervezett körülmények között  töltik el a nyár egy 
részét, valamint hozzájárulnak a saját településük fejlesz-
téséhez, szépítéséhez, és nem utolsó sorban pénzt kap-
nak a munkájukért, amit a későbbiekben fel tudnak 
használni nyaralásra, iskola kezdésre, albérlet fizetésre 
stb. 

A munkaadónk Polgármester Úr, de a feladatok 
koordinálásában és kiosztásában dr. Stumpf Enikő és 
Deák Bertalanné vesz részt. Ők mondják el nekünk mit 
hogyan kell csinálnunk, hogy a munkánk kifogástalan 
legyen. 

Ennek a fajta nyári munkának szerintünk nagy 
közösségformáló ereje van, hiszen lehetőség van olyan 
emberekkel is együtt dolgozni, akikkel a hétköznapokban 
keveset találkoznánk, beszélnénk. Emellett hozzájárul a 
probléma megoldó készségünk fejlesztéséhez. 

Ezek a feladatok nagyon érdekesek voltak szá-
munkra, hiszen rengeteg régi iratba nézhettünk bele pl. 
marhalevél iktató, régi térképek, lakónyilvántartó stb. Az 
újság digitalizálása során pedig magunkról is találtunk 
régi cikkeket és képeket, amit nagyon vicces volt látni. 
Összefoglalva szerettük csinálni a ránk bízott feladato-
kat. 

A munkavégzés jó hangulatban telik, és felkészít 
minket az életre és a munkára. Persze arra törekszünk, 
hogy a tőlünk telhető legjobbat hozzunk ki magunkból. 

 
Sok tapasztalatot szereztünk az irattár rendezése 

során  precízség, hely kihasználás, alkalmazkodó és prob-
léma megoldó készség terén. Valamint megtudtuk, hogy 
a különböző betűk az irattömbökön mit jelentenek. A 
riport készítés, újságírás közben pedig az információ 
szerzés különböző módjaival ismerkedtünk meg. A digi-
talizálás során pedig megismerkedtünk a digitalizáló és 
tömörítő programmal. 

 
Ezeket a tapasztalatokat a későbbiekben is fel 

fogjuk tudni használni, hiszen problémákkal az élet min-
den területén találkozhatunk, valamint nekem (Rák Adri-
enn) sokat jelentett, hogy betekintést nyerhettem az irat-
tárba ugyanis később munkámból adódóan ehhez is érte-
nem kellesz. 

 
Itt szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy 

megköszönjük, hogy részt vehettünk ebben a program-
ban és reméljük, hogy jövőre is lesz ilyen lehetőség a 
fiataloknak, hogy tegyenek valamit a községükért! 

 
Stumpf Evelin és Rák Adrienn 

Nyári diákmunka Hercegkúton 
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 Második hét/lányok/ 
 

A  nyári munkáról az idegenforgalmi referenstől 
(Ringer Csillától) illetve egymástól szereztünk tudomást. 
A nyári diákmunka program 3 turnusban egy hetes 
csúsztatásokkal indult 6 csoporttal ( fiúk, lányok külön). 

Mi a 2. turnusban kaptunk helyet, ami 2013. 07. 
15-én  vette kezdetét, fiúk lányok külön kaptak munkát 
attól függően, hogy milyen feladatot bízott rájuk a mun-
káltató. A munkába állás első napja egy munka és bal-
esetvédelmi oktatással kezdődött. Ezután mindenki 
megkezdhette a beosztása szerinti feladatának elvégzé-
sét. Mi ( Götz Lilla, Göttli Boglárka, Besenyődi Klára, 
Frikker Lúcia, Joósz Csilla, Stumpf Diána) a tájház illet-
ve a pihenőparkban lévő önkormányzathoz tartozó kerí-
tések , padok lecsiszolását és lefestését kaptuk. Ezzel a 
feladattal munkaidőnk első 10 napját töltöttük. Ezután a 
Művelődés házában lévő közösségi könyvtár könyveit  
betűrendbe rendszereztük illetve kategorizáltuk tarta-
lomtól függően. Illetve személyre szóló feladatokat is 
kaptunk kompetenciánktól függően, pl.: „Szülőfalunk 
Hercegkút‖ című könyv részleteinek fordítása (Frikker 
Lúcia) ; a falu tájainak manuális megörökítése szénnel 
illetve festékkel (Stumpf Diána). 

A feladatok elvégzésében segítséget az önkor-
mányzati dolgozóktól illetve a falu mezőőrétől kaptunk 
attól függően,hogy éppen milyen jellegű feladatot végez-
tünk. 

Az eddig eltelt két hét alatt a feladatok elvégzése 
közben összekovácsolódtunk, jól szórakoztunk így gyor-
sabban eltelt a napi 6 órás munkaidőnk. A kinti munká-
kat pozitív hozzáállással fogadtuk, kint lehettünk a sza-
bad levegőn és még barnulhattunk is. A munka közös-
ség összekovácsolását bizonyítja az is, hogy munkaidőnk 
kívül még főzőversenyen is közösen indultunk. 

Úgy gondoljuk, hogy ez a diákmunka nagyszerű 
lehetőség a közösségnek is és nekünk is, így a nyári 
szünidőt hasznosan tölthetjük el és jó érzéssel tölt el 
minket, hogy a falunkért is tehetünk valami értékeset és 
maradandót. 

 
Frikker Lúcia és Stumpf Diána 

A nyári munkáról a táncpróbán a társainktól illetve  
az idegenforgalmi referenstől, Ringer Csillától szereztünk 
tudomást akitől megtudtuk hogy lehetőségünk van egy 
hónapig diákmunkában részt venni. A megbeszélésen 
megtudtuk a sok jelentkező miatt három turnusban kez-
dünk, mi a harmadikban kezdtünk július 22.-én. 

Az első munkanapunk baleset és munka védelmi 
oktatással kezdődött a Művelődési Házban ez után a pol-
gármester kiosztotta a feladatainkat, főbb feladataink köz-
zé a csiszolás és a festés tartozott. Első héten a Kulcsos 
turistaház előtetőjének oszlopait és gerendáinak csiszolá-
sával és festésével foglalkoztunk. Második héten a Filagó-
ria csiszolását kezdtük el és ezt fogjuk tovább folytatni. 
Továbbá ránk vár még a  Kulcsos turistaház kerítésének 
festése is valamit amit még ránk bíznak. 

Hasznosnak találjuk, mert új emberekkel ismerked-
hetünk meg és már meglévő kapcsolatainkat is mélyítjük. 
Eközben fejlesztjük csiszolási és festési technikánkat. 

 A munkánkat Majoros Zoltán felügyeli tőle illetve 
Schmid Lászlótól kapjuk meg az ecseteinket, a csiszoló-
papírokat és amire a munka során még szükségünk van. 
Emellett ügyelnek arra hogy munkánkat felelőségsejten és 
lelkiismeretesen végezzük.   

Szerintünk az ilyen fajta munkának nagy közösség 
formáló ereje van, hiszen 6 órán keresztül együtt dolgo-
zunk és segítünk egymásnak, így akarva-akaratlanul is 
közel kerülünk egymáshoz. 
Szeretjük csinálni a feladatokat, hiszen a szabadban lehe-
tünk, de mégis védve vagyunk a naptól, széltől, esőtől. 

A munkanapok jó hangulatban telnek, hiszen vic-
cesnek találjuk egymás ügyetlenkedését és emellett na-
gyon örülünk hogy tehetünk valamit a falunkért. 

Munkánk során megtanultunk folyás és csík men-
tesen festeni valamint építészeti dolgokat is felfedeztünk. 

A későbbiekben nem tudjuk hogy ezeknek a dol-
goknak hogyan fogjuk hasznát venni, de ha kerítés festés-
re kerül sor akkor mindenképp hasznosítani tudjuk majd. 

 
Gujdi Franciska, Gujdi Friderika,  

Varga Nikolett és Varga Regina 
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Fiúk (Tanösvény kialakítása)  
 

A nyári munkáról Ringer Csillától és egymástól 
szereztünk tudomást. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel három csoportban kezdhettünk el dolgozni. Az 
első csoport amiben Bányai Gábor, Stunpf Martin, 
Ringer Zoltán és amiben jó magam is részt vettem júli-
us 8.-án kezdte meg a munkát az első feladatunk az 
árok part tisztítása volt hídtól az alvég fele. Második 
héten a Trautson tanösvény kialakítása volt napirenden, 
amikor csatlakozott hozzánk a második csoport ponto-
sabban Bányai Dominik, Braun Balázs és Pandák Péter. 
A feladatunk itt a tereprendezés volt, ezek közzé tarto-
zott a bokor irtás, fák kivágása. A harmadik héten kap-
csolódott be a munkálatokba az utolsó csoport, Pandák 
Tibor, Matisz Ádám, Götz Máté, Rák Szabolcs és Hoff-
mann László akik az árok part tisztítását folytatták a 
hídtól a felvég felé.  

A negyedik héten pedig teljesen összevontak 
bennünket, hiszen megcsappant a létszám a obersulmi 
csereprogramnak köszönhetően. Így most közösen a 
Pogánykúton rendezkedünk.  

Markovics Soma is az első turnusban kezdett, 
bár az ő feladata a sátoraljaújhelyi levéltárban való kuta-
kodás volt a falu történetével és eredetével kapcsolat-
ban. 

Az eszközök nagy részét Majoros Zoltántól kap-
tuk és az árok tisztítási feladatokat is ő felügyelte. A 
tanösvény kialakítását és Pogánykút tereprendezését a 
volt polgármester, Rák József és Göncfalvi János irányí-
tásával végeztük el. 

Szerintünk van közösség formáló ereje ennek a 
fajta munkának, hiszen lehetőségünk van egymást job-
ban megismerni, illetve olyanokkal is kapcsolatot te-
remteni akivel a hétköznapokban nem sűrűn beszélget-
nénk. Mindezek mellet arra is jó hogy megtanuljuk ho-
gyan legyünk egymás segítségére. 

Szeretjük a feladatokat csinálni hiszen a szabad-
ban lehetünk és lehetőségünk van a faluért tenni valami 
maradandót és ez nekünk is kiváló pénz keresési lehető-
ségi, illetve hasznosan töltjük a nyári szünidő egy részét. 
Emellett a munka során is jól érezzük magunkat és kel-
lőképpen kifáradunk délutánra.  

A munkaidőn 6 óra amit korán reggel kezdünk 
hogy a nagy meleg előtt be tudjuk fejezni a ránk bízott 
munkát és minél hamarabb árnyékba tudjuk húzódni a 
nagy meleg elől. A munka során néha megpihenünk a 
sok fáradalom miatt ekkor ebédelünk és tízóraizunk.   

Sok tapasztalatot szerzünk a munka során amit a 
későbbiekben otthon is feltudunk használni hogy szüle-
ink segítségére lehessünk.   
 

Stumpf Imre Richárd 
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Hercegkút község polgármesterének Rák Józsefnek és 
két tapasztalt zempléni turistának ötlete alapján, fiatal és 
lelkes hercegkúti természetjárók közreműködésével 
2013. év nyarán a hercegkúti önkormányzat ifjúsági 
start-programjának alapján került kiegészítésre ez az 
újabb tanösvény. 
Hercegkút község kialakulása a XVIII. század közepére 
nyúlik vissza, amikor is Trautson János herceg¸ a sáros-
pataki uradalom ura Baden-Württembergi birtokairól 
német telepeseket hozatott erre a vidékre. Az első 
hospesek 1750. kora nyarán érkeztek meg Zemplénbe, 
itt alakították ki lakóhelyüket és a település neve 
Trautsondorf, illetve Trauczonfalva, majd 1905. január 
1.-től Hercegkút lett.  
Köszöntjük kedves látogatóinkat itt a Pogány-kút kör-
nyékén, ahol szeretnénk bemutatni ennek a mikro-
tájegységnek természeti és kultúrtörténeti érdekességeit, 
látnivalóit. 
A túra útvonala tervezése során elsősorban a 
trauczonfalvai lakosok körében szeretnénk a múltat 
kicsit visszaidézni, hiszen még sokan vannak a ma élő 
idősebbek közül, akik valaha naponta jártak ezen a kör-
nyéken. Eljöttek a szőlőmunkások a nyári nagy meleg-
ben a forrás (kút) kiváló hideg vizéért, jöttek a csordá-
hoz, vagy gombázáskor, szeder és csipkeszedés alkal-
mával is gyakran megfordultak itt. 
Az 1990-es évek elejétől a Hercegkúti Természetjáró 
Kör az Erdőgazdasággal együttműködve vette pártfo-
gásba a kút környékét, a különböző felújításokat folya-
matosan elvégeztük, hogy az ide érkező turisták jól 
érezzék itt magukat. 
Most úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje annak, hogy 
bővítsük a kört és mintegy 3 km-en gyalogolva, a kü-
lönböző megállókban újabb ismereteket, élményeket 
szerezhessenek településünk múltjáról, történelméről, 
természeti szépségeiről és értékeiről elsősorban fiatalja-
ink, de természetesen mindenkit szívesen látunk. 
A Tanösvény kiinduló állomása a Pogánykút. Az erdő-
széli patak mellett fakadó forrás mellé épített gémeskút 
egy falusi portának is díszévé válhatna, ahova igényes és 
szép pihenőhely lett kialakítva. 
A falu lakói nem hiába becsülik így a Pogány-kutat, em-
lékezetükben még ma is él a forrás elnevezéséről szóló 
monda, melyet Tompa Mihály is elbeszél „Pogány-kút‖ 
című versében. 
 

„Hegyalján híre fut, hogy 
Imitt jön a török…!‖ 

A környék akkor már híres boráról, melyre a törökök is 
áhítoztak. A forrás vidékén a bokrok között a hordókat 
a gazdák elásták a törökök elől. De a török: 

„Hol a bor volt temetve, 
Ezen vidékre jött. 

S itt a rút fajzat, addig 
Szaglált, ólálkodott, 

Hogy meglelé az áldott 
Italhoz a nyomot.‖ 

A törökök nem nézték, hogy szabad, vagy nem szabad, 
jócskán beittak. 

„Hogy mint a zsák a szérűn, 
Egymás hátán hevert.‖ 

Két magyar a forráshoz ment vízért és látta ezt. Megvitte a 
hírt, mire: 

„Fegyvert fogott kezébe 
Legottan aki bírt, 

S a részegült cudar nép, 
kevés idő alatt, 

Vérbe, borba fúlva, 
Hevert a fák alatt.‖ 

„De ott, hol a pogány vér hajdan ömölt, máig 
Pogánykútnak a hűvös bércz-forrás mondatik.‖ 

A forrás használata azonban ennél is régebbi időkre vezet-
hető vissza, hiszen környéke mint régészeti lelőhely is ne-
vezetes. (arról majd egy másik helyben bővebben) 
 
A Tanösvény állomásai a következők: 

1.  Pogánykút és ősi embertelep, mint lelőhely 
(alternatív) (a., és b.,) 

2. Laposon a nagy tölgyfa 
3.  Hosszúhegy gerincén kőtaréjok (kipreparált) – 

alternatív 
4.  Régi kőbánya 
5.  Bús v. Posch – kút 
6.  Kisréten a jáspismező 
7.  Fiatalok szalonnasütő-helye 
8.  Piros (Rákóczi) turista útvonalhoz csatlakozás 

 
Ezek után induljunk el a kék turista útvonal jelzésen és 
figyeljünk a következőkre! 

A túra során óvja és védje a természet értékeit! 
„Kérjük vigyázz a madárra, virágra, fára, kőre; 
légy Te is, Itt is a Természet Őre! 
„Kérlek 
ne vigyél el semmit, csak a fotóidat, 
ne hagyj itt semmit, csak a lábnyomodat, 
ne ölj meg semmit, csak az idődet‖ 

Jó utat kívánunk! 
Hercegkút Község Önkormányzata 

 
Reméljük sokan kedvet kapnak az 1. állomás 

leírása alapján, hogy  végigjárják mind a hét állomást 
és megtekintsék a nyári diákmunka eredményeként 

létrejött  újabb tanösvényt! 

Pogány-kút 
TRAUTSON  - TANÖSVÉNY HERCEGKÚT  
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„BURSA ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLÜNK” 

Bányai Gábor bemutatkozása 
 

Kérlek mesélj magadról, mutatkozz be pár mon-
datban. 
Bányai Gábor vagyok 1993-ban születtem Sátoraljaúj-
helyben. Középiskolai tanulmányaimat a sárospataki 
Árpád Vezér Gimnáziumban végeztem. A hobbim a 
néptánc és a futball. 
Milyen felsőoktatási intézménybe jársz és annak 
milyen szakára? 
Jelenleg a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai Karának gépész szakára járok. A későbbiekben 
tervezés szakirányba szeretnék tovább tanulni. 
Mért ezt a szakot választottad? 
Mindig is érdekesnek találtam a műszaki és egyéb prob-
lémák megoldását, és úgy gondolom ez az a szak, amely 
a legtöbb ismeretet nyújtja számomra ehhez. 
Miben segít az ösztöndíj téged? 

Az ösztöndíj fedezi az úti-
költségeimet és részben fede-
zi a kollégiumi díjat is. 
Mik a terveid a jövőben? 
A terveim a jövőre nézve, 
hogy olyan tudást szerezzek, 
amely megállja a helyét nem-
zetközi viszonylatban, és 
alkalomadtán akár külföldön 
is kipróbálnám magam a 
munkaerőpiacon. 
 

Götz Lilla 
 

Kérlek mesélj magadról, mutatkozz be pár mon-
datban! 
Götz Lilla vagyok, 20 éves. 1993-ban születtem Eger-
ben. Óvodába és az általános iskola alsó tagozatába 
Hercegkúton jártam, ezután a felső tagozatot a sárospa-
taki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában végeztem 
el. Ezután az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium-
ban tanultam. Most fogom elkezdeni a főiskolán a má-
sodik évemet. Nagyon örülök, hogy ezt a főiskolát vá-
lasztottam, úgy érzem jól döntöttem akkor, amikor ide 
jelentkeztem. 
Milyen felsőoktatási intézménybe jársz és annak 
milyen szakára? 
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és Számviteli 
szakára járok, tehát könyvelőként, könyvizsgálóként, 
könyvizsgáló asszisztesként vagy bankárként fogok ké-
sőbb dolgozni. 
Miért ezt a szakot választottad? 
Azért, mert középiskolában a matematika volt a ked-
venc tantárgyam, valamint érdekel a világ gazdasági 
élete. 

Miben segít ez az ösz-
töndíj téged? 
A hazautazás költségeiben 
sokat segít, valamint a kol-
légiumi szállásdíjban is. 
Mik a terveid a jövőben? 
Először is szeretném elvé-
gezni az alapszakot, majd 
később pedig a pénzügyi 
szakmában szeretnék elhe-
lyezkedni. Addig is minél 
több szakmai tapasztalatot 
szeretnék szerezni akár bel-
földön és a környéken, akár külföldön is. 
 

 

Markovics Soma 
 

Markovics Soma vagyok, 22 éves. Közel 20 éve lakom a 
faluban. A Debreceni Egyetem bölcsészettudományi ka-
rán vagyok magyar szakos hallgató, szeptembertől már 3. 
éve. Mindig is alapvetően humán beállítottságú voltam, így 
meglehetősen testhezálló a szak, plusz kifejezetten érde-
kelnek is a hozzá kapcsolódó dolgok, így nem is kérdés 
miért választottam. A Bursa ösztöndíjat főleg az egyetem-
mel kapcsolatos költségek fedezésére használom 
(könyvtárhasználati díj, ügyintézések díjai, tankönyvek 
stb.). Persze sokat segít az egyéb felmerülő kiadásokban is. 
A BSc képzés elvégzése után mindenképp szeretnék mes-

terképzésre menni, majd ha min-
den jól megy, szívesen megpró-
bálkoznék egy PhD képzéssel is. 
Hogy ezzel hol fogok elhelyez-
kedni, majd kiderül idővel. Sza-
badidős tevékenység szempontjá-
ból pedig mindenképp kiemel-
ném a zenekarunkat, ami szintén 
a jövőbeli terveim fontos részét 

képezi. 
 

 
Pandák Péter 

Kérlek mesélj magadról, mutatkozz be pár mondat-
ban. 
Pandák Péter vagyok 1991-ben születtem Sátoraljaújhely-
ben, tehát 22 éves vagyok. Hercegkúti lakos vagyok, sza-
badidőmben szívesen szőlészkedek, borászkodok. 
Milyen felsőoktatási intézménybe jársz és annak mi-
lyen szakára? 
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai kará-
nak másodéves hallgatója vagyok, az új tanévtől a gépész-
mérnöki tanulmányokon belül anyag technológiával fogok 
foglalkozni. 
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Korábban ez a szak az Államigazgatási Főiskolához majd 
a Corvinushoz tartozott. Ennek a szaknak az elvégzésé-
vel közigazgatási szakember leszek, melynek segítségével 
központi és a helyi közigazgatás különböző szintjein te-
vékenykedhetem majd. Az itt végzettekre akár a helyi, 
akár a központi közigazgatási intézményekben, tehát 
például önkormányzatoknál, költségvetési szerveknél, az 
EU szerveinél vár munka, de a magánszférában is ellát-
hatnak szervezési, gazdálkodási vagy irányítási, felügyeleti 
és ellenőrzési feladatokat. 
 
Miért ezt a szakot választottad? 
Azért ezt a szakot választottam, mert világéletemben a  
történelem, a magyar nyelv és irodalom iránt érdeklőd-
tem és ezzel szerettem volna foglalkozni a későbbiekben 
is. Erre a szakra pedig a magyar nyelv és irodalom vala-
mint a történelem volt a követelmény tantárgy. Pluszban, 
pedig mindig is érdeklődtem a közigazgatás világa iránt. 
 
Miben segít ez az ösztöndíj téged? 
Ennek az ösztöndíjnak a segítségével utaztam haza szinte 
hetente a családomhoz,barátaimhoz  és fizettem ki a kol-
légiumi szállásdíjat,valamint ebből vettem meg a jegyze-
teim nagy részét. Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak az önkormányzatnak, hogy ezt 
az ösztöndíjat lehetővé tették számunkra. 
 
Mik a terveid a jövőben? 
A jövőben mindenképpen szeretném befejezni ezt a sza-
kot, majd elvégezni a mesterképzést is, hiszen ez előnyt 
jelenthet az elhelyezkedésben. Azt még pontosan nem 

döntöttem el, hogy a köz-
igazgatás melyik szintjén 
szeretnék tevékenykedni, 
de ha lehetőség adódna 
akkor szívesen dolgoznék a 
központi közigazgatásban. 
A szakmai gyakorlatomat 
lehetőleg a helyi közigazga-
tásban szeretném eltölteni, 
hogy minél több és sokféle 
tapasztalatot gyűjtsek ha 
esetleg megadatna a köz-
ponti igazgatási pálya. 
 

 
 

 

 A riportokat Rák Adrienn és Stumpf Evelin  
készítették  diáktársaikkal.  

Mért ezt a szakot választottad? 
Már gyerekként is érdekeltek a különböző járművek, gé-
pek, szerkezetek működései, ügyes rajzolónak tartom ma-
gam, ami szintén jól jön a géprajz kapcsán és a középis-
kolai fizika és kémia órákra is szívesen bejártam. 
   
Miben segít az ösztöndíj téged? 
Mivel az ösztöndíjat egy összegben kapjuk meg év végén 
így a  pénz a vizsgaidőszak alatti fel-le utazgatásokra, és a 
következő félév felszereléseire pl.: vonalzó, műszaki rajz-
lap, rotlingceruza és a hozzátartozó hegyekre fordítható. 
 
Mik a terveid a jövő-
ben? 
Ha a hátaralévő féléveket 
is sikerül csúszás nélkül 
elvégezni, elkezdeném a 
Mester Képzésen belül a 
hegesztő mérnöki szak-
irányt. És ha még utána is 
marad energiám és ked-
vem a tanuláshoz szívesen 
elkezdenék egy IWE-t ami 
a Nemzetközileg elismert 
Hegesztő Mérnöki tanul-
mányok angol kezdőbetűit 
jelenti (International 
Welding Engineer). 
 

 
Rák Adrienn 

Kérlek mesélj magadról, mutatkozz be pár mondat-
ban! 
Rák Adrienn vagyok, 20 éves budapesti hallgató. 1993. 
február 10-én születtem Sátoraljaújhelyben. Az óvodás 
éveimet Hercegkúton töltöttem el. Általános iskolás éve-
im első felét Hercegkúton a Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskolában, második részét pedig Sárospatakon  a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában végeztem el. Ezután 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumba nyeretem 
felvételt, ahol ötéves angol nyelvi előkészítő képzésben 
vehettem részt. Utolsó éveimben sokat gondolkodtam, 
hogy merre tovább, majd végül a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem mellett döntöttem. 
 
Milyen felsőoktatási intézménybe jársz és annak mi-
lyen szakára? 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Igazgatásszervező 
szakának másodéves hallgatója vagyok. Ez az egyetem 
helyileg Budán helyezkedik el  a Gellért-hegy lábánál, így 
nem csupán egy elsőrangú egyetemi képzést, hanem a 
gyönyörű tájat is élvezhetek nap,mint nap.  
Ezt a felsőfokú intézményt egy éve alapították meg,és 
vonták össze az igazgatásszervezőket a katonákkal és a 
rendőrökkel.  
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2013. július 26.-án, Anna, Anikó napján a hercegkúti idő-

sek a fogadott ünnepi szentmisét követően az idősek 

klubjában gyűltek össze és köszöntötték egymást. A dél-

előtt során közösen énekeltek, valamint megbeszélték az 

őket érintő aktuális híreket, eseményeket.  

Ezek mellett beszélgettek még többek között Rák József 

hajdani Polgármester társaságában a jelenleg a faluban 

folyó diákmunkáról. Polgármester Úr részletesen elmesél-

te a jelenlévőknek, hogy a diákmunkások egy új tanös-

vényt alakítanak ki a Pogánykúton, valamit Komlóska 

felé.  

A diákok aktívan, nagy lelkesedéssel dolgoznak, hiszen 

ezt maguknak csinálják. A fiúk a növényzetet irtják, bok-

rokat, fákat vágnak ki, melyek útba esnek, a lányok pedig 

a túra útvonaljelzéseket valamint az útmutató táblákat 

fogják majd festeni. 

Ringer Csilla IKSZT munkatárs 

 

Idősek Klubja hírei  

FŐZŐVERSENY A PIHENŐPARKBAN 
 

10 csapat mérte össze szakácstudományát egy meleg nyári délután - 2013. július 26-án - Hercegkúton a Művelődési 
Ház mögötti Pihenőparkban. A fiatalok lelkesen küzdöttek a meleggel és remekműveket tálaltak a zsűri elé. A díjakat a 
Söröző üzemeltetője, a Retro Kft ajánlotta fel.  Az est során a szabadtéri színpadon debütált a „Kellerjungen‖ nevű 

tánczenét játszó fiatal hercegkúti zenekar és egy kisebb Anna bál kerekedett a jó hangulat közepette a parkban. Az est 
hátralévő részében a „Boris and Bacons‖ szórakoztatta a közönséget.                                                               (drse) 
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A 2013. augusztus 1-én megtartott közgyűlésen a Herceg-
kúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület tagjait és az 
érdeklődő lakosságot  Rák József polgármester tájékoztat-
ta a HUSK beruházás Hercegkúton zajló kivitelezési mun-
kálatairól. Felvázolta az eddig elvégzett tevékenységet, 
valamint az augusztus hónap közepéig - a Hercegkúti Na-
pok rendezvénysorozatig—, majd ez év végéig a kivitelező 
cégek által intenzíven végzendő munkálatokról. Ezek közé 
tartozik a Gombos-hegyi pincesor 2. és 3. sétányának vé-
gigburkolása, a 4. sor feléig a tükör kivágás, szegélyezés és 
feltöltés zúzalékkal, az leburkolt sorokon a  földkábel be-
kötések elvégzése, a vizesblokkok burkolása, felszerelése, 
ivóvíz– és szennyvíz bekötése, továbbá a rendezvény biz-
tonságos lebonyolításához szükséges tereprendezés.   
A jelenlévők tájékoztatást kaphattak továbbá az Egyesület 
2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évre tervezett bevéte-
lekről-kiadásokról, a folyamatban lévő pályázatokról.  
Egyeztették az augusztusi nyitott pincék programban rész-
vétel feltételeit és az ehhez szükséges szervezési teendő-
ket.  

A polgármester beszámolt továbbá a Kőporosi pince-
soron a jogerős építési engedélyek kiadását követően 
várhatóan egy hónapon belül elkezdődő helyreállítási 
munkálatok ütemezéséről.  

Horváth László projektmenedzser 

Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és  
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297  projekt 

 

A Sárospataki Várjátékok programsorozat keretében 2013. július 26-án este a Szabadidő és sportcentrum színpadán 

a sárospataki 8-kor Színház és a Bodrog Néptáncegyüttes „Rákóczi nyomában‖ című produkcióját tekinthették 

meg az érdeklődők. A hétvégén Hercegkúton megrendezett Zempléni Gombafesztivál ország minden részéből 

érkezett látogatói számára különleges élményt nyújtott az előadás. Rák József polgármester az est során köszöntöt-

te a Fesztivál résztvevőit és kellemes időtöltést kívánt a hétvégi gazdag programhoz.                                    (drse) 
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A hónap gyógynövénye: a diófa levél 

Amikor ismerősökkel, vagy érdeklődőkkel találkozok, 
mindig szóba kerül, milyen növényekkel foglalkozok ép-
pen, melyik van a feldolgozási szakaszban. A csalán, bo-
dza vagy akár a hárs esetében a válaszon senki sem lepő-
dik meg. Ha azonban azt hallják: diófa levelet készítünk 
elő éppen, mindenki rácsodálkozik. Hiszen majd' minden 
háznál, kertben található diófa, sokszor még nyűgnek is 
érzi az ember a lehullott levél eltakarítását. Nem is sejti 
sok ember, milyen értékes és különleges gyógynövény bir-
tokában van! 
 
Amikor a diófa levélről beszélünk, akkor a Magyarorszá-
gon megtalálható Közönséges dióra (Juglans regia) kell 
gondolni. A köztudatban ez a növény úgy él, hogy ősszel a 
termését összeszedjük, a lehullott leveleket össze kell ge-
reblyéznünk, különben az alkaloidái miatt károsítja a fü-
vet, vagy nyári időszakban a még zöld termés kiváló dió 
pálinka alapanyag. De nézzük kicsit meg, mi mindenre jó a 
fának a levele. 
 
A diólevelet  június végétől augusztusig gyűjtjük, olyankor, 
mikor már szép sötétzöld a színe de még nem jelennek 
meg rajta  a rozsdafoltok. A leszedett, ép, nem foltos leve-
leket megszárítjuk, összevágjuk, szellős, száraz helyen tá-
roljuk. 
 
Hagyományos felhasználása: tonizáló, stimuláló, emésztést 
elősegítő és salaktalanító.  Ezért ajánlják angolkórra, nyi-
rokrendszeri betegségekre, tüdő- és csonttbc-re. Jól megfi-
gyelhető hatása van az emésztőrendszerre és az izomzatra. 
Vértisztító, serkenti a máj tevékenységét és a vérkeringést. 
Antibiotikus hatása régóta ismert a népgyógyászatban. 
Vidéken a lépfenét is kúrálták vele. 
 

Cukorbetegséget is kezelnek vele, mert szabályozza az 
anyagcserét, csökkenti a vércukrot, enyhíti a szomjúság 
érzetet, csökkenti a vizelések számát és megakadályozza 
a szövődmények kialakulását. A levelek összehúzó hatá-
súak, ezért enyhe hasmenésre és gyomorhurutra hasz-
nálják. 
 
Belsőleg: naponta 1-3 csésze az előbbi esetekben. Hat 
hét folyamatos fogyasztás után ajánlatos egy 3-4 hetes 
szünetet tartani. 
Külsőleg nőgyógyászati problémákra (fehérfolyás, méh-
gyulladás), ekcémára, tejallergiára, korpára és hajhullás-
ra, visszérsebekre, szemhéj duzzanatra, mandulagyulla-
dásra és fekélyes sebekre használják. Angliában fejtetű 
és atka ellen használták megelőzésre.  Orrpolip esetén 
az orrba felszívott diólevél tea hatásos. 
 
Ebből is látszik, milyen sokoldalú növényről beszélünk! 
A gondolatmenetet pedig egy idézettel zárnám: 
 
A dió a magyarok szent fája, számos magyar legendá-
ban szerepel. A bölcsesség, az erő szimbóluma, termé-
sének alakja miatt a kozmosz és az emberi agy jelképe. 
Levelei növekedés gátló vegyületeket építenek fel, eze-
ket az eső lemossa a talajra. Így gondoskodnak a diófák 
arról, hogy lombkoronájuk alatt ne nőjenek, szaporod-
janak saját gyermekeik. ― 
 

Markovics Ádám 
 

(Új  rovatunkban  minden hónapban  olvashatnak egy 
aktuálisan szedhető gyógynövényekről.)  

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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Idén már  8. alkalommal került megrendezésre a 
Zenemplén fesztivál. A július 4-6 között tartott rendez-
vény ismét szép számú érdeklődőt vonzott a sportpályára.  
Az éven 14 zenekar adott koncertet a fesztivál során és 
szórakoztatta a nagyérdeműt. Bár mindegyikük egyaránt 
remek teljesítménnyel járult hozzá a fesztivál színvonalá-
hoz, mégis érdemes kiemelni két fellépőt. Egyikük a 10 
éves jubileumát ünneplő Hollywood Rose, aki különböző 
nagy fesztiválok (SZIN, FEZEN, Sziget) mellett a 
Zenemplént  is megtisztelte egy születésnapi koncerttel. 
Évek óta visszajáró vendégeink és ennek köszönhetően 
nagyon jó kapcsolat alakult ki a szervezők és a zenekar 
között. Biztosan látjuk még őket itt. A másik zenekar, akit 
fontos megemlítenünk, a német OneInchMan. Ők testvér-
településünkről, Obersulmból látogattak el hozzánk, ezzel 
nemzetközi jelleget kölcsönözve a fesztiválnak.  Péntek 
este magas színvonalú koncertet adtak és az egész feszti-
vált velünk töltötték. Elmondásuk szerint óriási élmények-
kel tértek vissza otthonukba, ami természetesen nagy 
öröm számunkra.  Az összes nap végén hihetetlen hangu-
latú retro bulival zártuk az estét. A hangulatfelelős a szin-
tén több éve visszajáró DJ Luigi volt. A visszajelzések 
alapján idén is sikerült egy remek fesztivált megrendezni, 
mely a közönség részéről is folytatásért kiált.  Köszönjük 
mindenkinek a támogatást, hiszen ezek nélkül nem jöhe-
tett volna létre a rendezvény. Jövőre ugyanitt! 

Markovics Ádám 

Felhívjuk minden diák figyelmét, 
 hogy a nyári szünetben  

minden kedden és 
csütörtökön délelőtt 10 órától  

különböző témájú animációs és dokumentum 
filmek vetítése lesz a Művelődési Házban,  

melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Zenemplén fesztivál - 2013 

Hercegkúti Hírek 
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Pertu 50 év után 

Különleges esemény színhelye volt július 18-án a 
Művelődési ház. Osztálytalálkozót tartottunk mi, akik a 
hercegkúti általános iskolában 1963-ban végeztünk. Fél 
évszázad eltelte után mindenki nagyon várta és készült az 
50 éves találkozóra.  

A szervezést magukra vállaló Naár Józsefné (Cs. 
Stumpf Marika) és Rák Antalné (M. Vinkler Annuska) időt 
és fáradságot nem kímélve remekül sikerült találkozót 
hoztak össze. Köszönet érte nekik és mindenkinek, aki 
segített e találkozó színvonalas megrendezésében. 

A program a Művelődési házban kezdődött. A 
finom ebédet, a „nemzeti eledelnek‖ számító tunkit 
Kerchner Istvánné (Braun Erzsike) készítette. Az estebéd-
del osztálytársunk Naár Istvánné (Braun Kati) lepte meg a 
társaságot. A hidegtálak szemet gyönyörködtetőek és íny-
csiklandóak voltak és még érdekességet is tanultunk. Köz-
ben pedig pompás házi süteményekkel volt tele az asztal 
és még nem említettem a házi készítésű pálinkákat és bo-
rokat. 

Az osztályunk 1963-ban 23 fővel fejezte be általá-
nos iskolai tanulmányait. Sajnos a találkozón nem vehetett 
már részt Matisz Feri, Hoffmann Józsi, Naár Laci és 
Hoffmann Laci. Őket a sors idő előtt elszólította.  

Nem volt itt Matisz János betegség és Naár Ilu 
örömteli esemény miatt. Sikorszki Magdit valami más aka-
dályozta meg a részvételben. 

A többiek viszont mind itt voltak, egyesek a 
párjukkal együtt. Sajnos pedagógusaink közül már 
csak Bilkai Ruth tanárnő tudott a találkozón részt 
venni. A meghatódott tanárnő kedves szavakkal kö-
szöntötte volt tanítványait, miközben gondolataink-
ban mi felidéztük az iskolaéveket. Mint ahogy Ady 
írja: Vén diák üdvözlete című költeményében: 
„Te beszélsz és mi, nebulók, hallgatunk, 
Istenem, istenek, mintha csak ma lenne.‖ 

A tanárnő végignézett a jelenlévőkön és ked-
vesen az egykori gyerekeknek felajánlotta a tegező-
dést. És ez úgy hatott, mintha csak gondolatban ő 
folytatta volna az Ady verset, hogy: 
„Öreg mesterem, hozzád-öregedtem.‖ 

A hangulat nagyon megható volt. Ugyan a 
Hercegkúton élők gyakran találkoznak, még az elszár-
mazottak is haza-haza látogatnak, de ilyen találkozó 
akkor is csak egy van! 

 
A Művelődési házból átsétáltunk az iskolába, ami 

azért nem a „régi kedves iskolánk‖, mert azóta sokat vál-
tozott. Ismét Adyval szólva: 

 
„Az ősi Schola már meg is ifjodott 
Gyönyörűn azóta. 
Csak minket csókolt öregre az idő, …‖ 

Az itt tartott „osztályfőnöki óra keretében‖ 
megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és társainkról. 
Mindenki beszélt az elmúlt 50 év vele és családjával 
kapcsolatos eseményeiről. Innen a templomba sétál-
tunk, ahol mindenki elmondhatott egy fohászt, énekel-
tünk és imádkoztunk. Ebéd után virágot vittünk a te-
metőbe Szigeti Zoli bácsi sírjára, aki írni és olvasni taní-
tott bennünket. Patakra kis küldöttség vitt két társunk 
sírjára virágot. Ezután együtt elsétáltunk a Kálvária-
dombhoz, ahol a nagy meleg miatt a Filagóriában hű-
söltünk, beszélgettünk és előkerültek a fényképek is. 
Meglátogatott bennünket Polgármester úr is. Köszön-
tött minket jubilálókat és tájékoztatott a falufejlesztés 
terveiről. 

 
A Művelődési házba visszaérkezés után folyta-

tódott a beszélgetés, emlékek idézése, majd a Herceg-
kúti dal és a Nyugdíjas dal mellett több nótát is eléne-
keltünk. A Hercegkúti dalt az elszármazottak – köztük 
én is – könnyes szemmel énekeltük. 

 
A finom estebéd után úgy 5 óra tájban vettünk 

búcsút egymástól, azzal a reménnyel, hogy rövidesen 
újra találkozunk. 

 
Feltöltődve, élményekkel gazdagon, talán egy 

kicsit megfiatalodva is, nem titkolva a mögöttünk ha-
gyott küzdelmes éveket ismét Ady Endre, de ezúttal 
Üzenet egykori iskolámba című verséből legyen a zár-
szó: 

„Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.‖ 

 
Hercegkút, 2013. július 19. 
 

   
  Dr. Csom Józsefné (Götz Ilu) 
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Kiss János emléktorna - 2013. július 20. 

Július 20.-án immáron 4. alkalommal került megrende-
zésre a Kiss János Emléktorna.  
A szervezés, és az előkészületek a korábbi éveken meg-
szokott módszerekkel, az azokon leszűrt tapasztalok 
felhasználásával vették kezdetüket.  
 
Az emléktornát Rák József polgármester úr, nyitotta 
meg, köszöntve Kiss János családját, Rák József korábbi 
polgármester urat, a rokonokat, barátokat, csapatok 
képviselőit, a játékosokat, és minden meghívott jelenlé-
vőt.     
 
Az éven 8 csapat részvételével, 2 kis pályán, 2 csoport-
ban kezdődtek el a hajtós, küzdelmes, de rendkívül ba-
ráti hangulatban zajló mérkőzések.  
 
A résztvevő "öregfiú" csapatok:  
Kisgéres, Cigánd, Épszer, Weinberg 93 Kft, Oregon, 30 
éve jók voltunk (fantázia nevű csapat), Hercegkút I, 
Hercegkút II.   
 

A mérkőzések kétszer 10 perces játékidővel, folyamatos 
cserelehetőségekkel, délután 2 órától este fél 6- ig tartot-
tak. A vándor kupát ezúttal a Weinberg 93 Kft hódította 
el. 
 
A torna végeredménye:   1. Weinberg 93 Kft, 
     2. 30 éve jók voltunk  
        3. Hercegkút I. 
 
A meccsek közben a hercegkúti konyha dolgozói frissen 
sütött lángossal várták a sportolókat, jelenlévőket. A nyá-
ri melegben a folyadék megfelelő pótlásáról ásványvízzel, 
és csapolt sörrel gondoskodtunk.  
 
Az estét, a közösen elfogyasztott vacsora mellett, jó han-
gulatú baráti beszélgetéssel zártuk. Köszönet a Horváth 
Gabi, Rák Imi, Varga Feri szakács triónak  
 
- mindenki számára nagyon ízletes - tárkonyos ragu leve-
sért, valamint a konyha dolgozóinak a tőlük megszokott 
magas színvonalon elkészített töltött káposztáért. 
 
Ez úton is szeretném megköszönni a szervezőknek, hi-
vatali dolgozóknak, hogy munkájukkal ismét hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez az emléktorna gördülékenyen, nyu-
godtan mondhatom, hogy hercegkúti színvonalon kerül-
jön megrendezésre.   

Kiss Attila 
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Kisgéres csapata Épszer Zrt csapata 

30 éve jók voltunk  Hercekgúti II.  

Cigánd Oregon  

Weinberg’93 Hercegkút I. 
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