
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2014.  JÚLIUS  HÓ,  15. ÉVFOLYAM  7. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

HERCEGKÚTI TEREPGYAKORLAT 

 Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Néprajzi 
Intézetének elsőéves hallgatói egyhetes terepgyakorlaton 
vettek részt Hercegkúton 2014. július 6 és 12. között.  
Az Intézet oktatási programjának része, hogy a hallgatók 
egy faluban terepen is kipróbálják az elméletben már 
megismert gyűjtési módszereket, és gyakorolják a megfi-
gyelést, az interjúkészítés és a helyszíni adatgyűjtést.   
 
 Előzményként májusban a Néprajzi Intézet egy 
négynapos Zemplén megyei szakmai kirándulást szerve-
zett, amire a hallgatók a megadott szakirodalmak segít-
ségével felkészültek. Mivel a kirándulás programjában 
Hercegkút is szerepelt, megkerestük Rák József polgár-
mestert, aki rendelkezésünkre bocsátotta a településről 
eddig megjelent könyveket. Májusi találkozásunkkor 
elmondta, szívesen látna minket egy hosszabb terepgya-
korlaton is. Elfogadtuk az invitálást, és 14 diákkal beköl-
töztünk Hercegkútra egy hétre. Előzőleg minden hallga-
tó elolvasta nemcsak a Hercegkútról szóló szakirodal-
makat, hanem egy-egy néprajzi témakörből is felkészült.  
 
 A tapasztalatszerzés és az ismerkedés szempont-
jából nagyon jól kezdődött a hét, ugyanis június 5-én, 
vasárnap reggel, megérkezésünk után csatlakoztunk a 
Makkoshotykára induló búcsúsmenethez. Átgyalogolva 
a szomszédos településre, részt vettünk az ünnepi szent-
misén és a szíves kínáláson, majd visszagyalogoltunk 
Hercegkútra. Délután Naár János helytörténész végigjár-
ta velünk az egész falut, felvitt minket a kálváriára és a 
pincesorokra, és közben rendkívül fontos áttekintést 
adott nekünk települése történeti, néprajzi és szociológi-
ai helyzetéről.  

 Más megközelítésből mutatta be nekünk a telepü-
lést Stumpf Enikő jegyzőasszony, majd Rák József pol-
gármester adott nagyon fontos információkat a jelen 
helyzetről és községfejlesztési tervekről, beruházásokról. 
A hitéletről, az egyház és a hercegkútiak viszonyáról, a 
templomról Polyák József esperestől kaptunk nagyon 
szép adalékokat.   
 

 A hét az ismerkedéssel, a személyes kapcsolatfel-
vétellel és a néprajzi gyűjtőmunkával telt. Hallgatóink a 
hercegkúti gazdasági, megélhetési stratégiákról, a szom-
szédsági viszonyokról, a rokonságról, a fogadott ünne-
pekről, a vegyesházasságokról, a karácsonyi kántálások-
ról, a temetkezési szokásokról, a táplálkozási kultúráról, a 
tánckörről és a település külső kapcsolatairól gyűjtöttek 
információkat és dokumentumokat.  Egy felsőbb éves 
diákunk filmre vett életinterjúkat olyan idős emberekkel, 
akik megjárták a málenykij robotot. Intézetünk egy dok-
torandusza, Muskovits Andrea a Buda-vidéki svábok 
szőlőkultúráját feldolgozva, most a hercegkúti pincesor-
ok történeti, néprajzi kérdéseihez gyűjtött emlékeket és 
dokumentációkat.  
 

 Egy hét nagyon kevés egy település, ráadásul egy 
sváb, igen erős identitással és öntudattal rendelkező, bi-
zonyos szempontból még ma is zárt közösség megisme-
réséhez, de nagyon fontos benyomásokat, alapismeretek 
és kapcsolatokat szerezhettünk ahhoz, hogy a későbbiek-
ben ezt elmélyítsük. Több hallgatónk szeretne visszajön-
ni ide, és a gyűjtőmunkát folytatni.  
 

 

 Köszönjük Rák József polgármester úrnak és 
Naár Jánosnak a sok szervezési és szakmai segítséget, és 
köszönjük Hercegkút minden lakójának a szívességet és 
türelmet, hogy bizalommal és segítőkészséggel fordultak 
felénk, kinyitották számunkra házaikat, segítették mun-
kánkat, és időt szakítottak reánk. Mindig volt valaki, aki 
kinyitotta az ajtót, aki leült velünk beszélgetni, aki meg-
mutatta a családi fotóit, levelezéseit, aki elkísért bennün-
ket a szőlőbe, Braun Bálint  pedig végigvezetett minket a 
szövetkezeti pince járataiban.  
 

 Az ELTE néprajz szakos hallgatói november vé-
géig egy dolgozatban számolnak be a hercegkúti terep-
gyakorlatuk eredményeiből. Ezekkel a dolgozatokkal is 
megköszönjük Önöknek a segítségüket és együttműkö-
désüket.   

Dr. Deáky Zita egyetemi docens 
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 Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2014. július 14-én  megtartott ülésén több 
aktuális témát tűzött napirendjére.  
 

Az 1. napirendi pont keretében jogszabályban előírt 
kötelezettségének tett eleget a Hercegkútért Közala-
pítvány kuratóriuma a 2013. évi tevékenységről 
szóló beszámoló előterjesztésével, melyet a  képvise-
lő-testület egyhangú szavazattal elfogadott.  
 

A 2. napirendi pont keretében az  EMVA-
LEADER Térségek közötti együttműködésben 
megvalósuló „Unsere Erbes – A Zempléni Né-
metek Öröksége” pályázat időszerű kérdéseit vitat-
ták meg a jelenlévők, a Hercegkútért Közalapítvány 
kuratóriumi tagjaival együtt.  A pályázatot összeállító 
projektmenedzser kronológikus előterjesztésben mu-
tatta be az elmúlt egy évben a pályázat megvalósítha-
tósági tanulmánytervének elkészítése óta tett intézke-
déseket:  
   2013. augusztus 29-én került benyújtásra a Vidék-
fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály 
részére a Hercegkútért Közalapítvány és a Rátkai –
Manufaktúra Nonprofit Kft  „EMVA-LEADER 
Térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások 6.463.04.01 Jogcímkód” 
alapján benyújtandó pályázatához a Megvalósítható-
sági Tanulmányt értékelésre, mivel a pályázat benyúj-
tásához szükséges volt a hozzájáruló nyilatkozat  a 
11/2013. (III.5.) VM rendelet és a 15/2013. (II.12.) 
Közlemény alapján  

  2013. szeptember 25-i dátummal adta meg a Vidék-
fejlesztési Minisztérium, mint Irányító Hatóság  
VfF/219211/2013 számon a projekt megvalósításá-
hoz a hozzájáruló nyilatkozatot 

 2013. október 10-én kötötték meg az együttműkö-
désben résztvevők az Együttműködési megállapo-
dást és döntöttek arról, hogy  a koordináló szervezeti 
feladatokat a Hercegkútért Közalapítvány látja el.  

 A projekt címe:  Unsere Erbes  -  A Zempléni Né-
metek Öröksége. Az együttműködési projekt tartal-
ma: 

 A Zempléni tájegység két meghatározó német nem-
zetiségi településének Hercegkút és Rátka sajátos 
örökségének bemutatása, megőrzése.  

 A két településen lévő sváb tájház és sajátos gazdasá-
gi épületek - mint épített örökségek - funkcionális 
elemeinek rekonstruálása, helyreállítása, funkcióbőví-
tése.  

 A paraszti gazdálkodás emlékeinek megfelelő elhelye-
zése.  

 A helytörténeti gyűjtemények használati tárgyainak 
bemutatása. 

 Közösségi célú, hagyományőrző és kulturális elemek, 
tevékenységek, és programok kiépítése a fejlesztés-
ben érintett helyszíneken 

 2013. év október 27-én a végleges tervezői költség-
vetések alapján a projekt módosított költségtervét is 
jóváhagyta az IH 

 2013. november 5-én lett benyújtva a pályázat  
(2013. november 15-ig hosszabbította meg az MVH 
a pályázat benyújtásának határidejét) 

 2013. január – április – Hercegkúti projektelemek 
építési engedélyezési eljárása 

 2014. január 21-én előzetes helyszíni szemlét tartott 
az MVH a beruházás helyszínein  

 2014. április 4-én érkezett meg az MVH támogatási 
kérelemnek részben helyt adó határozata 

 2014. június 3-án lett benyújtva a  Rátkai –
Manufaktúra Nonprofit Kft I. számú kifizetési kérel-
me 

 
A hercegkúti helyszíneken történő beruházás finanszí-
rozását a  Hercegkútért Közalapítvány, mint pályázó 
önállóan nem tudja vállalni, tekintettel arra, hogy a  
számlavezető pénzintézettől nem kaphat támogatás-
megelőlegező hitelt,  emiatt Hercegkút Önkormányza-
tával társberuházói megállapodás megkötése szükséges 
(önkormányzati tulajdonban lévő helyszíneken törté-
nik az építés), az önkormányzat így tud támogatásmeg-
előlegező hitelt felvenni az MVH támogatás megelőle-
gezésére. 
A kuratóriumnak ezt követően lesz lehetősége  a kivi-
telező kiválasztására, szerződéskötésre, az augusztusi 
időpontra tervezett rendezvény véglegesítésére. 
Az előterjesztés mellékletét képezte a projekthelyszí-
nekre lebontott,  MVH által  jóváhagyott költségvetési 
tételekről  készített kimutatás. 
 
Rák József polgármester kiegészítésképpen elmondta, 
hogy  a pályázat egyik fontos elemét, a 70. évfordulóra 
tervezett Málenkij robot emlékművet az MVH nem 
támogatta és ugyancsak nem támogatták Rátka betele-
pítési emlékművének megvalósítását.  További forrá-
sok felkutatása van folyamatban erre, hiszen ezt min-
denképpen meg kívánja valósítani az önkormányzat.  
 

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

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

mailto:hercegkut@pr.hu
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Stumpf Andrásné, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat nevében  elmondta, hogy a nemzetiségi képviselő-
testület is  szívén viseli  az emlékmű sorsát, de ha most 
nem sikerül, akkor egy emléktáblát kellene az évfordu-
lóra elhelyezni, ami a későbbiekben bővíthető lenne.  
Pandák Tibor képviselő-testületi tag részéről felmerült 
aggályként, hogy nagyon sok a folyamatban lévő beru-
házás és nem szabad mindent egyszerre bevállalni, 
annak ellenére, hogy támogatja a kemence megépíté-
sét, a csűr kialakítását és a partnerségi pince létesítését. 
 
Naár Attila és Joósz Antal képviselő azon véleményé-
nek adott hangot, hogy nem lehet tudni, hogy a jövő-
ben hozzá tud e jutni hasonló forrásokhoz az alapít-
vány vagy az önkormányzat, 20 mFt jelentős támoga-
tás, amiről nem szabad lemondani.  
Hosszas egyeztetés után hozta meg  a döntést a képvi-
selő-testület és a kuratórium a társberuházói megálla-
podás megkötéséről és a támogatásmegelőlegező hitel 
felvételéről. 
 
A 3./ Napirendi pont: A „Bodrog partjától a Papaj-
hegy lábáig” LEADER pályázat szolgáltatási szerződé-
seinek megkötéséről hozott határozatot a képviselő-
testület, melyben  felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtá-
sához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím kereté-
ben  2013. június 17-én benyújtott „ A Bodrog part-
jától a Papaj-hegy lábáig – Szakmai és közösségi 
fórumok a helyi természeti és kulturális vonzerő 
értéktárról” című pályázata megvalósításához a 
szolgáltatási szerződéseket megkösse. Az MVH támo-
gatási kérelmet jóváhagyó határozatában részletezett, 
összesen 4.200.000,-Ft összeg felhasználására vonat-
kozóan az alábbi  ajánlattevők ajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület.  
- Bodrogolaszi – 2014. augusztus 20.   1.275 eFt 
- Hercegkút – 2014. augusztus 16. – 1.560 eFt 
- Komlóska – 2014. augusztus 2. –  1.365 eFt 
 
 
Az Egyebek napirendi pont keretében Rák József 
polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak 
munkájáról. Többek között szólt arról, hogy lehetősé-
ge volt a települést bemutatni az ECHO TV választási 
műsorában.  Részletesen szólt arról, hogy az  elmúlt 
hetekben is folytak a beruházások és  volt olyan nap,  
amikor 7-8 csapat is dolgozott egyszerre a HUSK be-
ruházás keretében. Tájékoztatást adott arról, hogy 
megtörtént a  GEO-TEAM Kft által megvalósított vis 
maior beruházás műszaki átadása.  
 

Ezt követően  az augusztusra tervezett Hercegkúti 
Napok programját egyeztették a jelenlévők. A jegyző 
elmondta, hogy a határozatban jóváhagyott LEADAR 
támogatás felhasználásáról van szó, melynek keretében 
Komlóskán augusztus 2-án lesz már a program, mivel 
az MVH felé 30 nappal előtte be kellett jelenteni, egy 
előzetes programterv került benyújtásra.  Kérdésként 
merült fel, hogy a Közalapítvány pályázatában vállalt 
Mi Örökségünk – sváb gasztronómiai nap rendezvé-
nye is besűríthető e hétvégére.  Rák József polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy nem könnyű egyszerre két hely-
színen a Gombos-hegyi és Kőporosi pincesoron is  
rendezvényt tartani. Továbbá a partnertelepülésekről 
is érkeznek delegációk, akik külön törődést érdemel-
nek.  A nyitott pincék program is fontos eleme a hét-
végének, ezért a pincetulajdonosokkal külön kíván 
egyeztetni.  
 
Egyetértés alakult ki, hogy egy ilyen nagy volumenű 
projektet méltó ünnepséggel kell lezárni, így a képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy 2014. augusztus 16-17 
napokon megvalósítja a Hercegkúti Napok programja-
it az előzetes programtervek alapján, kibővítve a Her-
cegkútról elszármazottak  meghívásával.  A rendez-
vény finanszírozását az alábbi forrásokból biztosítja: 
- Augusztus 16-án a Hercegkút Község Önkormány-
zat által elnyert LEADER 1.560 eFt támogatás 
- Augusztus 17-én a Hercegkútért Közalapítvánnyal 
együttműködve a „Mi örökségünk – Sváb gasztronó-
miai nap – 1.368 eFt” keretében szervezi a programo-
kat. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Obersulm, Beaumont le Roger, Maly Hores 
(Kisgéres), Rymanow testvértelepülésekről érkező de-
legációk programját megszervezze. 
 

Dr. Stumpf Enikő jegyző  

Partnerségi pince kialakítása  
 Kőporosi pincesoron 
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Hercegkútért  Közalapítvány kuratóriuma 2014. 
július 23-án   megtartott  ülésén a  Zempléni Né-
metek Öröksége - Unsere Erbes című  EMVA 
LEADER Térségek közötti együttműködés végre-
hajtása keretében megvalósítandó pályázat kivitele-
zőinek kiválasztása, tervezői, projektmenedzseri és 
egyéb szerződések megkötése témában tanácsko-
zott és hozott határozatot.  
A kuratórium titkára elmondta, hogy az előző ku-
ratóriumi ülésen meghozott döntések alapján meg-
történt a kivitelezői ajánlatok bekérése, melyek 
alapján a  kuratórium úgy határozott, hogy az 
EMVA LEADER Térségek közötti együttműkö-
dés végrehajtásához nyújtandó támogatások igény-
bevételére – a Zempléni Németek Öröksége - 
Unsere Erbes címmel a Rátkai - Manufaktura 
Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft–vel és 
a Dél  Zempléni Vidékfejlesztési Szövetséggel 
együttműködve elnyert pályázati támogatást fel-
használva az alábbi ajánlattevőkkel köt szerződést: 
-     Hercegkút 83.  helyrajzi számon nyilvántar-
tott, természetben 3958 Hercegkút  Kossuth utca 
7. szám alatt – Szabadtéri kemence építése nyi-
tott színnel beruházás kivitelezésére a H. M. G 
Kft (Sárospatak)   
-   Hercegkút 134. helyrajzi számon nyilvántar-
tott, természetben 3958 Hercegkút  Kossuth utca 
9/A. szám alatt – Csűr építése, térrendezése 
(Csűr, kerítés, parkoló) beruházás kivitelezésre 
az Industria 200 Kft-vel (Vajdácska) 
-   Hercegkút 7/F/2 helyrajzi számon nyilvántar-
tott, természetben 3958 Hercegkút  Névtelen tér 
szám alatt – Kőből rakott boros pince rekonst-
rukciója beruházás kivitelezésére a GEOTEAM 
Kft-vel (Eger)               
Továbbá az  AS ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft-vel  
(3935 Sárospatak. Gárdonyi G. út 70.) tervezési 
szerződést és   műszaki ellenőri, mérnöki tevékeny-
ségre vonatkozó  szerződést, Horváth Lászlóval 
projektmenedzserrel a projekt koordinálási tevé-
kenység elvégzésére köt szerződést a Közalapít-
vány.  
Határozatot hozott a kuratórium a „ Mi Öröksé-
günk – Sváb gasztronómiai nap megrendezéséről”, 
melynek időpontja 2014. augusztus 17-én vasárnap 
lesz.  

dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár 

Szabadtéri sütő és kemence építése, nyitott közösségi 
épülettel :  A Művelődési Ház - IKSZT  mögött lévő    felál-
lított hagyományos udvari  sütő és kemence, három oldalról 
nyitott  fedett színnel új szabadtéri programszervezési alter-
natívákat biztosítson.  Eredménye: A meglévő helyi, és más 
programmodulokban résztvevő csoportok részére új foglal-
kozási alkalmakat teremt :gyümölcs alapú helyi termékek 
előállításához ( aszalványok, gyümölcsfőzetek, népi - nemze-
tiségi étkek), hagyományőrző alkalmaknak. 

Csűr építése, térrendezéssel:   A Sváb Tájház, mint népi, 
és tájépítészeti értéket hordozó építmény funkcióbővítése, és 
környezetének ( kerítés, parkoló) rendezése.  Eredménye: A 
paraszt porta egyik fontos gazdasági egysége deszka és pati-
csos oldalfalú, cserépfedésű csűr. A felállított csűr épülete 
helyet biztosít gyűjtött, hagyományos paraszti kultúra terme-
lő és művelő eszközeinek elhelyezésére, fotókiállítások ren-
dezésére, kis iskolai csoportoknak hagyományőrző foglalko-
zások, események,  kézműves táborok megtartására. A tájház 
előtti parkoló  tönkrement felületeinek bontása, dréncsöve-
zés elhelyezése, új konstrukció elhelyezése történik, továbbá 
a parkoló mellett kovácsoltvas kerítés épül. 
 Boros pince rekonstrukció : Hercegkúton a Kőporosi 
Pincesorra (hrsz.: Hercegkút 7/F)  jellemző építészeti szem-
pontból egyedi és sajátos, hagyományos, faragott kőhomlok-
zatú pince belső és lejárat felújítása.  Eredménye: A felújított 
pince alkalmassá válik kisebb 5-15 fős csoportok fogadására, 
borkóstolók, borbemutatók rendezésére. Hercegkút partner 
települései küldötteinek fogadására, megvendégelésére. A 
pincében régi borászati eszközök is elhelyezésre, kiállításra 
kerülnek.  

Horváth László projektmenedzser 

Hercegkútért  Közalapítvány kuratóriumának üléséről 
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Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és  
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297  projekt 

Projekt adatok 
A projekt megnevezése: 
Élő Hagyományok - Közös Értékek, a Hercegkúti és 
Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és infrastruk-
túra fejlesztése  
Projekt résztvevők:  Hercegkút Község Önkormányzata, 
mint  Projekt Vezető Partner 
Támogatási konstrukció megnevezése: 
 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap  
Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program  - HUSK 1101/1.3.1/0297 
Projekt időtartama: 24 hónap 
2012. szeptember 1.- 2014. augusztus 31. 
A projekt célja:  
Olyan turisztikai attrakció és infrastruktúra fejlesztések 
-  borturisztikai útvonalak, sétányok és terek létre-
hozása, az események, rendezvények, információs pon-
tok - amelyek vonzóvá teszik a két települést a turisták 
számára,  továbbá elősegítik a gazdasági szempontú 
fejlődést.  
A projekt elvárt,átfogó céljai: 
• magyar – szlovák közös turisztikai célpontok létre-
hozása; 
• fejlett turisztikai vonzerők, attrakciók a határtérség-
ben; 
• a határmenti terület, mint turisztikai célpont aktív 
népszerűsítése. 
 
 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretében „Élő Hagyományok - 
Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok 
turisztikai vonezerő és infrastruktúra fejlesztése” címmel 
megvalósult  pályázata sikerének záloga volt, hogy Her-
cegkút Község Önkormányzatának olyan együttműködő 
partnerre talált Malý Horeš (Szlovákia, Kisgéres) önkor-
mányzatában, ahol a település életére és gazdaságára 
ugyanúgy hat a földrajzi fekvése, elhelyezkedése, termő-
helyi adottsága és mindezekhez kötődő termelési, kul-
turális múltja, hagyományai. A hitélet mellett a szőlőmű-
velés és borkészítés, a borkezelés meghatározó szerepet 
tölt be a hercegkúti és a kisgéresi emberek életében 
egyaránt.  
 Az időről-időre, egyre változó fogyasztói és láto-
gatói igények  késztették arra a két önkormányzatot, 
hogy a borfogyasztást új aspektusokkal, új funkcionális 
elemekkel a borturizmus és gasztroturizmus irányába 
terelje. Mindkét település –a projekt  generálása előtt - 
rendelkezett borturisztikai tapasztalatokkal, úgy a kislép-
tékű fejlesztések, mint a reklám és propaganda vonatko-
zásában egyaránt, de összehangolt és átfogó, határozott 
léptékű fejlesztést egyik település sem kezdeményezett 
még.   
 A lakosság, a helyi civil szervezetek, a gazdasági 
egységek és az önkormányzat együtt gondolkodva és 
cselekedve határozta meg a borturizmus fejlesztése érde-
kében elvégzendő teendőket.  Így fogalmazódott meg és 
készült el a projekt összevont tanulmányterve és műsza-
ki tartalma.  
 Egy fejlesztési periódus mindig véget ér. A pro-
jektben megjelölt számszerűsített vállalások, eredmények 
teljesíthetőek voltak. Ugyanakkor sokkal fontosabb 
szempont, hogy a lakosság számára új gazdasági célú 
alternatívák, lehetőségek nyílnak most meg, amelyekkel  
a jövőben remélhetőleg egyre többen kívánnak is élni.  
Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a közös pro-

jekt sikeres lebonyolításában tevőleges részt vállaltak! 
                  

     Rák József polgármester 
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A Projekt Partner rövid bemutatása - Kisgéres 
Kisgérest 1214-től ismert Felső-Bodrogközi település. A 
Királyhelmec felé vezető út mentén különleges látványossága 
az akác erdők által övezett pincedomb, rajta a lapos kőből 
rakott pincehomlokzatú , 3-7 ágra nyíló, 3-4 hordó tárolására 
alkalmas, boltozott pincék. A 270 pince gazda, tulajdonos 
úrbéresi társulásba tömörült. 
Kisgéresen a project keretében önkormányzat tulajdonába 
adott, belterületen lévő volt határőr laktanya került  átépítésre. 
A kétszintes 170 m2 alapterületű és 520 m2 udvarral rendel-
kező ingatlan helyén létrehozott Közösségi Szolgáltató Ház és 
Borudvar egy többfunkciós –informatikai eszközökkel felsze-
relt teleház, turisztikai iroda, rendezvény terem, vendégház, 
bortároló helység  – közösségi szolgáltató központ jött létre. 
 Az új szerepkörű épület és udvar a közeli pincés gazdák, az 
úrbéresi társulás, és a településre érkező vendégek programkí-
nálatát, kiszolgálását hivatott bővíteni. Ismert látnivaló: Refor-
mátus temploma 1784-ben épült. Rendezvényei: Magyar Bál, 
Vince Napi Borverseny, Akácvirágzás Ünnepe - Nyitott Pin-
cék , Falunap, Bodrogközi Kultúrális Fesztivál. A Borudvart 
és az újonnan létesített Borteret  900 méter műköves sétány-
nyal kötötték össze. 
Program menedzserek 

Holop Sziveszter – VÁTI munkatárs - Budapest 
Martin Filicskó – FLC menedzser -  Bratislava 
Korózs Lajos– VÁTI munkatárs - Eger 
Geréné Károly Éva / Vargáné Rák Adrienn – VÁTI 
munkatárs – Eger 

A projekt menedzsment tagjai: 
Hercegkút: 

Rák József polgármester  - a VP képviselője 
Horváth László: projektmenedzser VP-Hercegkút 
Naár Anita / Szűcs Alexandra: VP projekt pénzügyes 

Kisgéres: 
Furik Csaba polgármester - a PP képviselője 
Barta Pál – projekt menedzser-PP Kisgéres 
Pandy Csabáné –  PP pénzügyi asszisztens 
 

Projektben megbízott résztvevők: 
Novák Csaba - műszaki ellenőr 
Obbágy Vera - szakfordító 
Dr. Barati Béla ügyvéd - a közbeszerzési eljárás lebon-

yolítása 
Márai Gabriella - könyvvizsgáló 

 

Tervezők:  
KIFESZ (megvalósíthatósági tanulmány) 
Kovács Ágnes (közterek és vizesblokk),  
Lukács Zoltán (Lukács és Társai Bt. - földkábel), 
 V Sinka György (Monument-X Bt.- sétány),  
Kiss és társai Kft. (áramellátás), 
 Géczi Ferenc (Hydro Patak Bt. –víz és szennyvízellátás),  

 

Kivitelezők:  
Weinberg ’93 Kft. –  kapcsolattartó: Bodnár Sándor  
Épszer Zrt. - Ráski Tamás, Zajzon Csomós Lajos  
Ricseron Kft. – Burián József  
Infopadok, és zárókiadvány készítése: Geo Graf Kft. - 
Szász István  
Nyilvánosság: Zemplén Tv - Seres Péter szerkesztő, gaz-

dasági igazgató. 
 

(Horváth László projektmenedzser) 

A fejlesztés leírása - Hercegkút 
Vizesblokkok  
Építését -126.892 EUR   összegben- közbeszerzéssel megbí-
zott sárospataki székhelyű Weinberg Kft.  kivitelezésében  
valósult meg három helyszínen (kettő a gombos hegyi, egy a 
kőporosi pincesoron). Műszaki tartalma szerint 16 m2 alap-
területű, egy-egy női és férfi, valamint egy mozgáskorláto-
zott egységgel valósult meg, tájbaillő faragott kő homlokzat-
tal (jellegzetes háromszög alakú pince oromzattal) . A mun-
kálatok a helyszíni ívóvíz vezeték és  a szennyvíz hálózat 
bővítését, bekötését is tartalmazták.  Az építmények műszaki 
tartalma a Gombos hegyen 2013, a  Kőporoson 2014 nyará-
ra készült el. 
 
Villanyhálózat 
A  meglévő 0,4 kV-os villamos energia szabadvezeték háló-
zat elbontására és 1 kV-os földkábel építésére a Ricseron 
Kft. (Ricse) kapott közbeszerzés során megbízást, 
184.297,48 EUR   összegben. A megbízott vállalkozó mind-
két helyszínen eltávolította a légkábeleket a Gomboson 414 
métert, a Kőporoson 252 métert, majd helyére  a sétányok 
mellett valamennyi pincéhez  földbe helyezett villanykábele-
ket helyezett el, a Gombos-hegyen 1397 méter, a Kőporo-
son 1010 méter hosszan. Kiépítésre került a  két pincesor 
sétányainak (a Gombos-hegyen 96, a Kőporoson 57 
kandelláberrel) és a Gombos-hegyi Kálvária út megvilágítá-
sa, valamint a kistermelői pincék belső áramellátása is. 
 
Sétányok, utak 
A sárospataki Épszer Zrt. -385.585 EUR – kivitelezésében 
valósult meg.  A Gomboson 2757 m2, a Kőporoson 2024 
m2 bazalkő sétány raktak ki, a Gombos hegyen 560 méter, a 
Kőporoson 266 m szórt köves makadám utat fektettek le. A 
pincesorokhoz 70 méter áteresz, 270 meter zárt és nyilt ár-
kos vízelvezető rendszer készült. 
Közösségi terek 
A kivitelező cég a Gombos hegyen öt, a Kőporoson két 
szalonna sütőt ülőpaddal, továbbá a Kőporos rendezvényte-
rein -paddal és asztallal felszerelt- két nagy és egy kicsi fila-
góriát helyezett el. A Kőporosra a nagy filagóriák mellé fa 
vár mászóka ( hintával és csúzdával), két mérleghinta és két 
lovacska hinta került. A Gombos hegy alatt, egy közel ezer 
fő befogadására alkalmas, 2200 m2-es szabadtéri rendezvény 
teret alakítottak ki, a Kőporoson pedig egy 500 és egy 1000 
m2-es rendezvényteret játszótérrel. 
Informácóis eszközök 
A pécsi székhelyű GEO-Gráf  Kft.  megbízásával két 
infopad konzol került kihelyezésre, melyen négy nyelvű  
multimédiás 3D-s virtuális térkép segíti az idelátogatók tájé-
kozódását. 
A rendezvényekre érkezőket piktogrammal ellátott 
infotáblák tájékoztatják. 
(A projekt ideje alatt a nyilvánosság keretében sajtóközle-
mény a helyi médiában ( Hercegkúti Hírek)  és a regionális 
médiában ( ZTV Képújság) jelent meg. 
Az időszak építési beruházásának tartalmáról helyszíni riport 
és képanyag készült. A weblap a www.kozosertekek.eu oldal 
frissítése rendszeresen történt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1784
http://www.kozosertekek.eu/
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Törökbálinton szerepelt a 
Klang Singkapelle énekkar  

2014. június 14-én a Klang Singkapelle énekkar meg-
hívást kapott Törökbálintra, a Lendvai Károly Férfi-
kórus alapításának 90. évfordulója alkalmából szerve-
zett „Templomkerti” koncertjére. Örömmel tettünk 
eleget a meghívásnak, hiszen ez a kórus útjukat meg-
szakítva már 2013 és 2014 januárjában tiszteletét tette 
Hercegkúton és színvonalas Újév - küszöntő koncer-
tet nyújtott a Művelődési Házban, mikor testvértele-
pülésükre, a szlovákiai Nagytárkányra voltak hivatalo-
sak fellépésre. 
 

A Lendvai Károly Férfikórus nagyrészt idősebb kor-
osztályt képviselő tagokból áll, és barátaikkal szerették 
volna megünnepelni ezt a szép napot. A kórus 3 tele-
pülés Nagytárkány, Bük és Hercegkút, énekkarát hívta 
meg erre a jeles napra, melyből kettő testvértelepülé-
sük is. Nagy József a férfikórus elnöke és Törökbálint 
Polgármester köszöntője után nagyon hangulatos és 
színvonalas műsort tekinthettek meg az érdeklődők. 
Ezek az összejövetelek mindig alkalmasak arra, hogy 
újabb barátokat találjunk, lehetőségeket teremtsünk 
emberi kapcsolataink ápolására, és a legszebb akkor, 
mikor ez összekapcsolódik a magyar kultúra ápolásá-
val. 
A műsor után lehetőségünk nyílt egy ízletes vacsora 
keretein belül a többi énekkarral való együtténeklésre, 
beszélgetésre, eszmecserére, szórakozásra, ami ének-
karunk továbbfejlődéséhez is fontos. Másnap a kórus 
elnöke segítségével kis kirándulás keretében megte-
kintettük a környék nevezetességeit, látnivalóit. 
Nagyon örülünk, hogy ezen a hétvégén rész vettünk 
és képviseltük településünket e jeles eseményen, mely 
szintén egy újabb lehetőség volt énekkarunknak a fel-
lépésre, az együttlétre, szórakozásra. 
 

        „ A zene az emberiség egyetemes nyelve, 
        amelyet kevés ember beszél, de mindenki ért!”                                                                                       

A 2013as Zenemplén Fesztivál vendége volt, a német 
OneInchMan zenekar, akiknek székhelye Obersulmban, 
falunk testvérvárosában található. Az ő közbenjárásuk-
nak köszönhetően pedig  a Boris & The Bacons zenekar-
ral meghívást kaptunk, hogy Németországban is megmu-
tathassuk magunkat a színpadon, mégpedig a 
Friedrichshoffestival keretein belül.  Maga a fesztivál egy, 
a Lichtenstern Evangélikus Alapítvány által üzemeltetett, 
fogyatékkal élők számára fenntartott létesítményen belül 
zajlott.  
 

Az esemény nem titkolt célja, a gondozottak bevonása a 
közösségi életbe, programokba. Erre pedig remek lehető-
ség a különböző zenei rendezvények lebonyolítása. A 
vendéglátás (szállás, ellátás stb.) elsőosztályú volt, me-
lyért ismét csak hatalmas köszönettel tartozunk. Maga a 
fesztivál is profi szinten zajlott. Mind a fellépő zenekar-
ok, mind a technikai háttér rendkívül magas színvonalat 
képviseltek. A közönség reakciói pedig egyenesen fan-
tasztikusak voltak. Rengeteg gratulációt is elismerést kap-
tunk a résztvevőktől, ezzel is öregbítve kicsit falunk hír-
nevét.  
 

Napközben a környéken is volt lehetőségünk kicsit kö-
rülnézni és egy rendkívül rendezett, barátságos környéket 
ismerhettünk meg. Kikapcsolódásnak pedig ott volt a 
Breitenauer See, mely egy hatalmas tömegeket vonzó, 
mégis remek fürdőhely. Összefoglalva, a zenekar eddigi 
talán legnagyobb élménye köthető ehhez a hétvégéhez és 
nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki segítette ennek 
létrejövetelét. 
 

 Mi pedig szeretnénk külön köszönetet mondani a kint 
élő és dolgozó, ám „falunkbeli” Götz Gábornak, aki 
nagyban segítette a hétvége gördülékenységét. Köszön-
jük tehát még egyszer, reméljük a későbbiekben is adódik 
majd lehetőség ezen kapcsolat erősítésére! 
 

Markovics Ádám, Markovics Soma és Schmied Norbert 

Friedrichshoffestival-on  
a Boris & The Bacons  
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Idén immáron 10. alkalommal került megrendezésre a 
hercegkúti sportpályán a Zenemplén Fesztivál. A ha-
gyományoknak megfelelően már csütörtökön útjára 
indítottuk a hangokat, méghozzá DJ Luigi és DJ Levosz 
közreműködésével, akik egy remek bemelegítő buliban 
részesítették a kilátogató nagyérdeműt.  Péntektől már a 
zenekaroké volt a főszerep, ahogy ezt megszokhattuk. 
A fesztivál hangszeres szekcióját a sárospataki Red Hot 
Chilli Moments nyitotta meg. A fesztiválok átka, hogy 
délután még kevéske ember lézeng a területükön, ám a 
srácok így is remek hangulatú koncertet adtak.  Majd a 
többiek sorban: BNV, Chrome RT, Boris & The 
Bacons, Pills for Side-Effects. Egyikükre sem lehetett 
panasz, minőségi szórakoztatást nyújtottak ezúttal is.  A 
nap fő attrakciója, az Iron Maiden hazai és nemzetközi 
körökben is jól ismert és elismert tribute csapata, az 
Iron Maidnem volt. Óriási hangulatú és vérprofi mű-
sorral örvendeztették meg, az estére már szép számban 
megjelent közönséget. A zenekar egészen szombatig 
maradt és visszajelzéseik alapján remekül érezték magu-
kat, így vélhetően találkozunk még velük a későbbiek-
ben. A szombati napon folytatódott a koncertek sora. 
Az évek óta visszatérő Balmazújváros-Debrecen ten-
gelyt ezúttal három zenekar képviselte, a Power 
Feedback, a Wishing Well, valamint a Cube.  

10. ZENEMPLEN FESZTIVÁL 

A mai napig nem értjük, mit ehetnek ott reggelire, de 
elképesztően tehetséges bandákkal van dolgunk im-
már sok éve.  Fellépett még a Bad Penny Company, 
valamint a Hurkatöltő is. Előbbi idén debütált a fesz-
tiválon, utóbbi pedig az „egyetlen túlélő” aki eddig 
mind a 9 alkalommal részt vett rajta. Koncertjeik már 
kultikus státusznak örvendenek a látogatók körében.  
 
A nemzetközi jelleg, tavaly óta a fesztivál sajátja. Ak-
kor a német OneInchMan, idén pedig Rymanów 
„küldöttei”, a lengyel P.A.G.E. képviselte a határon 
túlról érkező zenekarokat. Lengyel barátaink sem 
hagytak cserben minket, rendkívül erős koncertet ad-
tak. A fogadtatás és a vendéglátás pedig a reakcióik 
alapján abszolút elnyerte tetszésüket. A szombati nap 
fő műsorszáma a Metallica egyik legismertebb hazai 
tribute zenekara, az Alcoholica volt. Ismét szép szám-
mal gyűltek a keményebb zenék hívei a színpad elé, s 
nem is kellett csalódniuk. Méregerős koncerttel 
„köszönt be” a fesztiválon először részt vevő csapat. 
Az estéket hagyományosan DJ Luigi retro bulija zárta, 
melyet tömegek táncoltak végig, míg a nap első suga-
rai fel nem bukkantak a pálya fölött. Köszönjük min-
den résztvevőnek és támogatónak! Jövőre ugyanitt! 

Markovics Soma 
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50 éves osztálytalálkozó  (1956-1964 ) 

Nagyon megörültem  az értesítésnek, hogy  az általá-
nos iskolában 50 éve végzettek találkozóját szervezik. 
A találkozás és a rácsodálkozás örömével köszöntöt-
tük egymást az impozáns Művelődési Házban júl. 26-
án. 
A 36-os osztályból 20-an tudtunk eljönni, a többség a 
házastársával érkezett.  10-en már megelőztek minket 
az örök hazába költözésükkel. Sírjuknál és Szigeti 
tanítóúr sírjánál megrendülten álltunk és helyeztük el 
virágainkat emlékezve Rájuk. 
Az osztályfőnököt Vinkler Józsefné Matisz Mária 
helyettesítette. Figyelmesen hallgatva egymás életútja 
fontosabb történéseit, örömmel töltött el, hogy 
mindnyájan lehetőségeink szerint tisztes, becsületes, 
küzdelmes életpályát futottunk be. Megítélésem sze-
rint köszönhető volt ez eleinktől, szüleinktől kapott 
példának, keresztény hitünknek.  Mindnyájunk szeme 
felcsillant az unokák emlegetésére, fényképeik néze-
getésére. 
A finom és bőséges ebéd után megnéztük a szépen 
felújított, otthonosan berendezett iskolánkat, emle-
getve a hajdani olajos padlót, füstölgő vaskályhát, a 
zsúfolt, osztatlan (1-3. oszt.) általános iskolai kezdést 
és a csínytevéseket. Közös fénykép is készült. 

A templomban mindnyájunknak volt miért hálát adni, 
utódainkra gondolva volt miért esdekelni. Meghatóan 
és egységesen csengett a Te vagy földi éltünk vezércsil-
laga…. és a Boldog Asszony anyánk…. Rövid imában 
az elhunytjainkról is megemlékeztünk.  
 
A tájházban ráismertünk gyermekkorunk emlékeire, 
használati tárgyaira. Örültünk, hogy így együtt megőr-
ződtek. 
 
A délután a szervező helybeli osztálytársak jóvoltából 
finom sütemény és bor melletti beszélgetéssel telt. Meg-
állapítottuk, hogy hatalmas a változás, csak örülhetünk 
Hercegkút szépülésének. Együtt énekeltük mind a két 
hercegkúti dalt: az egyik az elszármazottak visszavárásá-
ról, a másik az itteniek szülőföld szeretetéről. 
 
 Felejthetetlen élmény volt. Köszönjük a szervezőknek. 
 
A résztvevők nevében:  
 
     Feczkó Sándorné Götz Mária 
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Az 1964-ben a Hercegkúti Általános Iskolában végzettek  osztálytalálkozója 



 12 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 13 

 

 
 



. 14 

A Nemzeti Választási Bizottság 
1128/2014. számú határozata 

  
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők általános választásának kitűzése tár-
gyában meghozta a következő  határozatot: 
  

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők 2014. évi általános választását           

2014. október 12. napjára – a                                             
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek           
2014. évi általános választásának napjára – tűzi ki. 

 
A Nektv. 1. § (1) bekezdése szerint, a törvény értelmé-
ben nemzetiség minden olyan – Magyarország területén 
legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az 
állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a 
lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyo-
mányai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-
tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, 
történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezé-
sére és védelmére irányul. A Nektv. értelmében nemzeti-
ségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a 
német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a 
szlovák, a szlovén és az ukrán. 
 
A Nektv. 50. §-a szerint a nemzetiségek közvetlen vá-
lasztással a községben, a városban és a fővárosi kerület-
ben települési, a fővárosban és a megyében területi, vala-
mint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak 
létre. 
 
 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdése szerint a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők általános választását a 
Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja 
előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek általános választásának napjára 
tűzi ki.  
 
 A Nektv. 242. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők 2014. évi általános választását 
megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott 
nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó 
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vo-
natkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetisé-
genként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. 

Nemzetiségi önkormányzati választás 2014. október 12. 

3. Választójog 
3.1. Aktív választójog (Ki választhat német nemzetisé-
gi önkormányzatot?): 
A választáson az szavazhat, aki 2014. szeptember 26. 16 
óráig a nemzetiségi névjegyzékbe 
kérte a felvételét. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére 
fel kell venni azt, aki 
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán szavazati joggal 
rendelkezik (ideértve az Európai Unió más tagállamainak 
magyarországi lakóhellyel 
rendelkező nagykorú állampolgárait is!); 
b) német nemzetiséghez tartozik, és 
c)a nemzetiséghez tartozását megvallja. 
A választópolgár 
a) a lakóhelye szerinti településen vagy 
b) a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal 
bejelentett tartózkodási helye 
szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzék-
ben. 
3.2. Passzív választójog (Ki választható meg német nem-
zetiségi képviselőnek?): 
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választó-
polgár választható, ha 
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán választható, (ideértve 
az Európai Unió más tagállamainak magyarországi lakó-
hellyel rendelkező nagykorú állampolgárait is!); 
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két 
általános választásán, valamint 
az azokat követő időközi választásokon nem volt más 
nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá 
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy 
- a német nemzetiség képviseletét vállalja, 
- a német nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját 
és hagyományait 
ismeri. 
3.3. Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség név-
jegyzékében szerepelhet 

 

 

A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másolha-
tó, illetve az internetről is letölthető, a választási 

szervek  minden háztartásba eljuttatták.  
 

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a 
helyi választási irodában  személyesen vagy postai 

úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda 
www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun - 
www.magyarorszag.hu - keresztül lehet benyújtani. 

(2014.09.26-ig)  
 

dr. Stumpf Enikő HVI vezető 
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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 

 

 

MAGNUM MYSTERIUM 
VOCALFORUM GRAZ (A) 
Karnagy: Franz M. Herzog 

 
Hercegkút, Római Katolikus templom  

2014-08-09 (szombat) 20:00  

 
Műsoron: F. Mendelssohn, E. Grieg, Eric Whitacre, Morten Lauridsen, Ola Gjeilo, Beat 

Furrer, Franz M. Herzog, Knut Nystedt 
 

A belépés díjtalan 
 

Ausztria egyik legnevesebb kamarakórusa, a Vocalforum Graz 1986-ban alakult, az      
énekesek javarésze zenetanár, karvezető. Számos nemzetközi díjjal büszkélkedhetnek, 

több kontinensen turnéztak már és felléptek a szomszédos országokban is. 
 Repertoárjuk elsősorban a korai barokk és a XX. század szakrális és világi műveiből áll, 

de számos kortárs mű ősbemutatója is fűződik nevükhöz. Színes, misztikus hangzású mű-
sorukat a cappella kórusművekből válogatták. 

További programok: www.zemplenifesztival.hu 
 

callto:2014-08-09%2020
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Kiss János  emléktorna 

2014 július 26-án szombat délután, ötödik alkalommal 
rendeztük meg a kispályás labdarúgó emléktornát a 
sportpályán. 
A torna időpontjának Jani barátunk születésnapját gon-
doltuk, amely időpont tökéletesen illeszkedett a település 
nyári rendezvény programjába.  A szervezőkkel tervezve, 
a tornát hat csapattal rendeztük meg.  Örömünkre szol-
gált, hogy Jani volt munkahelyétől  a sárospataki 
ÉPSZER-től ismét összeállt egy jó kis csapat.   Rák Jó-
zsef polgármester köszöntötte a megjelenteket,  üdvözöl-
te Kiss János családját. 
Néhány mondatban kifejtette Jani tevékenységét közsé-
günkben, és megnyitotta a tornát. A csapatok a futballpá-
lyán kialakított két kispályán, körmérkőzések keretében 
döntötték el a helyezéseket egymás között. A kánikulai 
meleg ellenére a csapatok mindvégig legjobb tudásuk 
szerint, sportszerűen küzdöttek.  Az eredményhirdetést 
követően a mintegy száz főt kitevő sportbarátok közö-
sen fogyasztották el a helyi konyha dolgozói és barátai 
álltal készített remekbeszabott vacsorát.  
Jó hangulatban, késő estig tartott a az immáron hagyo-
mánnyá vált rendezvény. 
A szervezőkkel a nap végén értékeltük az eseményt, 
amely az emlékezés mellett kiváló kikapcsolódási lehető-
séget is biztoított a sportszeretőknek, a támogatóknak, és 
minden résztvevőnek. 

 


