HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2016. JÚLIUS HÓ, 17. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

ÁRA: 200,- FT

Pro Sanitate díjat kapott Szűcs Istvánné körzeti ápoló
Szűcs Istvánné (sz. Stumpf Mária) 1968. szeptember
1-től a Miskolc Egyesített Kórházban kezdte egészségügyi pályafutását ápolónőként.
1975. október 1. napjától látja el Hercegkúton és
Makkoshotykán a körzeti ápolói munkakört. 2011-ig
önkormányzati alkalmazottként, jelenleg pedig a
K+D MED SERV Bt alkalmazottjaként végzi
áldozatos munkáját.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és
dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár Semmelweis-nap alkalmából díjakat és
miniszteri elismerő okleveleket adott át a Pesti Vigadóban.
Balog Zoltán az ünnepségen hangsúlyozta: „A
Semmelweis-nap az egészségügy ünnepe. Azoknak
mondunk köszönetet, akiknek a munkája a gyógyításban, a magyar egészségügyben példamutató, éppen ezért nemzeti érték”. Az egyéni teljesítményekhez kell a közösség ereje, az egyéni díjazottak mögött ott áll egy-egy munkahelyi közösség és a nemzeti közösség is – emelte ki a tárca vezetője.
A miniszter hangsúlyozta: az egészségügy helyzetén
a kemény munka segíthet, hosszú távon a politikában is az elvégzett munka eredménye számít. Akkor
és azért indulhatnak el az egészségügyben a változások, hogyha az egészségügyi dolgozók abban partnerek – tette hozzá. Az elmúlt négy évben a kormány több mint 100 milliárd forintot fordított eszközvásárlásra, 500 milliárd forintot egészségügyi
intézmények fejlesztésére, 2017-ben pedig 171 milliárd forint többlet érkezik az egészségügy területére – hangsúlyozta Balog Zoltán.
Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Pro Sanitate díjat vehetett át:
Szűcs Istvánné, a hercegkúti K+B.Serv Med Bt.
körzeti ápolója.
(EMMI közleménye alapján)

A kitűntetéshez a közösség nevében szívből
gratulálunk, további munkájához jó egészséget és
erőt kívánunk!
Hercegkút Község Önkormányzata

2

3

Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök 2016. október 2. napjára, vasárnapra
tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. A magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A népszavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le
szavazatát.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által
létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett
külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető
tájékoztatót kapjon,
- az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont
kapjon a szavazás napján,

akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.


A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének
határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, egyéb
szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30.
(péntek) 16.00 óráig nyújtható be.
b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben
részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda
adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai
választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe
vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve
mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne
élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24.
(szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24.
(szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri
névjegyzékbe történő visszavételét.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre
irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az
átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna kérelem írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!
Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő
településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a
kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem alapján készített értesítő tartalmazza.
A fenti kérelmek benyújthatók
--személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
-levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu
A népszavazással kapcsolatos további tájékoztatók
(információk, nyomtatványok) a Bodrogoalszi Helyi Választási Irodában személyesen, elektronikus úton a
bodrogolaszi.hivatal@gmail.com e-mail címen.
Helyi Választási Iroda címe: 3958 Hercegkút Petőfi u.
110.
dr. Stumpf Enikő HVI vezető

4
Hercegkútért Közalapítvány
beszámolója 2015. évi tevékenységéről
A Hercegkútért Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott feladatait három fős kuratórium (Borsósné Fischinger Henrietta, Rák Józsefné,
dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár) közreműködésével látja el, Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök vezetésével.
A Közalapítvány működéséről évente beszámol az
alapítónak és tevékenységéről, gazdálkodásáról a
nyilvánosságot is tájékoztatja a Hercegkúti Hírek
című lapban.
Az elmúlt év során a Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeket
végezte alaptevékenységként és ezek közül kiemelt
helyen szerepelt a hagyományőrzéshez kapcsolódóan a Sváb Tájház működtetése, valamint a Hercegkúti Hírek kiadása.
A Tájház működtetésével kapcsolatos kiadás az
ÉMÁSZ által számlázott villamosenergia költsége,
valamint a vagyonbiztosítás díja. Egyéb fenntartási
kiadása nincs, tekintettel arra, hogy továbbra is az
önkormányzat által foglalkoztatott dolgozó látja el
a gondnoki feladatokat. Tájházi belépőjegyből
2015. évben 11.400 Ft bevétel keletkezett.
A Közalapítvány által ellátott másik jelentős közhasznú feladat a Hercegkúti Hírek című havonta
megjelenő információs lap kiadása, mely 2015. évben a 16. évfolyammal jelentkezett hónapról hónapra.
E tevékenységet illetően az elmúlt évben jelentős
változás nem volt, a lap szerkesztését továbbra is a
kuratórium titkára végzi, a nyomdai munkákat a
Sárospataki Nyomda. A Hercegkúti Hírek előfizetési adatai jelenleg : 107 Hercegkúton élő előfizető,
23 elszármazott., összesen 130 fő. A lap nyomtatása 150 példányban történik, a község boltjaiban
és postán értékesítetésre kerül havonta 10 db és
évente beköttetésre kerül három-három kötet.

A Hercegkúti Hírekkel kapcsolatos 2015. évi bevételek, kiadások: Előfizetői díjak, lapértékesítés bevétele: 345.600 Ft, 150 példány előállításának nyomdai költsége 42.525,-Ft/hó, postaköltség, kihordás
51.990,-Ft.
A bevételeken felüli kiadást a Közalapítvány az
SZJA 1 %-ból fedezi. A NAV az SZJA 1 % felajánlásából 2015. évben 315 719 Ft bevétel keletkezett.
Szerkesztőként továbbra is kérem valamennyi intézmény, egyesület vezetőjét, hogy segítsék munkámat azzal, hogy beszámolnak a helyi lapban az aktuális eseményekről és lapzártakor időben leadják a cikkeket.
A Hercegkútért Közalapítvány tagja a Zempléni Tájak Leader Vidékfejlesztési Egyesületnek, a szervezet
felét tagdíjfizetési kötelezettség van, 20 eFt/év, továbbá 2014. évi és 2015. évi tagdíjat fizet a Magyarországi Tájházak Szövetsége felé 15.000,-Ft/év öszszegben.
A Hercegkútért Közalapítvány Alapító Okiratában
rögzítve közhasznú céljaira környezetvédelem, természetvédelem, valamint a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, kulturális rendezvények szervezése) cégektől 4.515 eFt
támogatásban részesült. (BN 1,5 mFt Kft, MAVIR
Zrt – 2,5 mFt, Geográf Kft 50 eFt, Götz Bt 100
eFt, Bánszerva Kft 50 eFt, Med-M Kft 15 eFt, Kovács József egyéni vállakozó 300 eFt)
A bevételek terhére a Kuratórium döntése alapján a
Hercegkút Község Önkormányzat feladatainak ellátását támogatta a Közalapítvány 4.300 eFt összeggel.
A támogatók bevonásával tudjuk elérni, hogy a
Közalapítvány tevékenysége az elmúlt évhez hasonlóan eredményes legyen. Ebben számít a Kuratórium
az alapító önkormányzat, a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat, az intézmények és civil
szervezetek együttműködésére.
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A Hercegkútért Közalapítvány által a Rátkai Manufaktura Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit
Kft–vel és a Dél Zempléni Vidékfejlesztési Szövetséggel együttműködve elnyert pályázati támogatásból
a fejlesztések, programok 2014-2015. években megvalósultak, 2015. március hónapban a záró szakmai
beszámoló elkészült és az MVH felé a záró kifizetési
kérelmek benyújtása megtörtént és a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat alapján 3.293.014,-Ft kiutalását hagyta jóvá az MVH.
A Hercegkútért Közalapítvány mint kedvezményezett a GF/JSZF/564 számú támogatási szerződés
alapján 10.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesült a Miniszterelnökséghez benyújtott pályázat alapján „Málenkij robot emlékmű
felállítása Hercegkúton” beruházás megvalósítására.
A beruházás 2015. évben megvalósult a támogató
felé az elszámolás megtörtént, a beszámolót a Miniszterelnökség 2016.06.02-án jóváhagyta.
Melléklet:
Hercegkútért Közalapítvány 2015. évi bevételei –
kiadásai

A Hercegkútért Közalapítvány a „Zempléni Németek Öröksége - Unsere Erbes című EMVA
Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök
LEADER Térségek közötti együttműködés végrehajtása keretében” pályázathoz Társberuházói (Az előterjesztést készítette: dr. Stumpf Enikő
megállapodást kötött Hercegkút Község Önkor- kuratóriumi titkár )
mányzatával.

2016. 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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IX. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál
Szendrő 2016. július 23.
A B-A-Z Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében idén Szendrőn került megrendezésre a Regionális Német Nemzetiségi fesztivál. A
pomázi fúvószenekar kíséretében a város főutcáján
felvonultak a résztvevő települések kulturális csoportjai, miközben a Strandréten a gasztronómiai
sátrak alatt már készültek a vendégek fogadására a
települések küldöttségei.
A színpadon a program a magyar és a magyarországi
németek himnusza közös éneklésével vette kezdetét,
majd köszöntőt mondott Stumpf Andrásné, továbbá Szendrő Város polgármestere és Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. Az ünnepi szónok
Tircsi Richárd és Török Dezső a Megyei Közgyűlés
elnöke volt. A beszédek után a B.A.Z Megyei Németekért Díj átadása, majd a német nemzetiségi települések amatőr művészeti csoportjainak bemutatkozása következett.
Stumpf Andrásné, a B-A-Z Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjét az alábbiakban olvashatják:
„Grüß Gott!
Ich grüsse Sie im Name der Deutschen
Natinalitätenselbstverwaltung im Komitat Borsod –
Abaúj – Zemplén in IX. Regionalen Deutschen
Nationalitäten Festival.
Ich freue mich, das so viele unsere Einladung
angenehmen haben.
Isten hozta Önöket!
Tisztelt Vendégek!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Borsod – Abaúj –
Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Nevében a IX. Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon.
Örülök, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat.
Köszöntöm
Tircsi Richárdot - az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság főosztályvezetőjét
Török Dezsőt - a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét
Dr. Stumpf Enikő jegyzőt – Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Regionális Irodavezetőjét

Göncfalvi Józsefet - Borsod – Abaúj – Zemplén
Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete elnökét
Köszöntöm Rátka polgármesterét, Tirk Sándornét
Tomorszki Istvánt, Szendrő város polgármesterét,
aki helyet adott rendezvényünknek. Köszönetet
mondok a szendrői szervezőknek, civil szervezeteknek, a német nemzetiségi önkormányzatnak akik a
rendezvény szervezésében, lebonyolításában segítettek.
Köszöntöm a német nemzetiségi önkormányzatok
elnökeit és képviselőit, hagyományőrző csoportjait
és minden kedves vendéget.
Tisztelt Közönség!
Ez a nap lehetőséget biztosít arra, hogy a megye és
megyehatáron kívüli hagyományőrző csoportok,
szimpatizánsok együtt ünnepeljenek.
Mindig nagy lelkesedéssel készül minden csoport,
hogy kitartó munkájuk eredményét bemutathassák a
színpadon.
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Fogadjuk sok szertetettel és tapssal a fellépőket. A
képzőművészeti kiállítás a nap folyamán megtekinthető a sport múzeum egyik kiállítótermében. A kiállító képzőművészek a következők:
Andrássiné Palkó Ágnes, Barta Zsóka, Csáki Károlyné, Kurth Judit, Négyesi József, Rolek Gábor,
Spitzmüller Kata, Stumpfné Hoffmann Ildikó, Tyukodi Árpád. Emléklapjukat kérem vegyék át.
Mindenkinek figyelmébe ajánlom a sváb gasztronómiai utcát, jó kóstolást kívánok.
Érezzék jól magukat! Viel Spaß!

B.A.Z Megyei Németekért Díjat idén
A hagyományőrző kulturális csoportok fellépése
Stumpf Bálint, a Sárospataki Német
közben a résztvevőknek lehetőségük volt a gazdag
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kapta
gasztronómiai kínálatból kóstolni, baráti beszélgetések keretében tapasztalatot cserélni.
Stumpf Bálint az 1990-es évek közepétől aktívan,
kezdeményező szerepet vállalva vesz részt a német
nemzetiségi hagyományápolásban, a sváb kultúra
magyarországi megőrzésében. Származása, gyökerei
Hercegkúthoz - egy sváb kisfaluhoz - kötik, ahonnan magával hozta azokat az értékeket, amelyek
meghatározzák mindennapi életét, munkáját és emberi kapcsolatait.
Tevékenyen közreműködött az első sárospataki német önkormányzat létrehozásában 1998-ban, amelynek kezdetektől tagja, elnöke. Ez a több cikluson
keresztül végzett társadalmi szerepvállalása, a nemzetiségi kultúra iránt elkötelezettsége a mai napig
tart, amely nemcsak közvetlen környezetében, hanem megyei és regionális szinten, továbbá a határon
túl is ismert.
A helyi nemzetiségi önkormányzati munkája mellett
aktívan részt vállal az önkormányzatok által alkotott
szövetség munkájában, valamint a megyei szintű
nemzetiségi közigazgatásban.
Munkáját a szakmai elhivatottság, a múltból építkező és a jövőbe mutató gondolkodás jellemzi. Ennek
érdekében szervezi és koordinálja a sárospataki németek közösségének tevékenységét, kiemelt figyelmet fordítva a minél szélesebb korosztály megszólítására, a nemzetiségi oktatás segítésére, a kultúra
ápolására, értékeinek megőrzésére.
A sárospataki és a megyei német nemzetiségi közösség működéséért végzett munkáját a kezdeményezőkészség, a fáradhatatlan lendület és a pontosságra
való törekvés jellemzi.
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IX. Regionális Német
Nemzetiségi Fesztivál
Szendrő
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Az új hercegkúti utánpótlás tánccsoport ezen a fesztiválon mutatkozott be
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Naár Jánost köszöntöttük 90. születésnapján

Naár János, Hercegkút legidősebb férfi lakója,
2016. július 4-én ünnepelte 90. születésnapját.
A Málenkij robotra elhurcolást is megélt Jani
bácsi szerettei körében ünnepelte a jeles évfordulót, és Hercegkút polgármestere és jegyzője
is köszöntötte őt a szépkorúakat megillető oklevél átadásával.
90. születésnapja alkalmából jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk !
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Szelíd térségfejlesztési modellek - Sárospataki Hegyközség Borversenye
Július 23-án a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtászeminárium Hercegkúton
ra adott otthont a 16. Sárospataki Hegyközség által szerve-

zett borversenynek, amelyre összesen 150 bortételt küldtek be a termelők és még a Hegyközség határain túlról is
érkeztek borok. Az ünnepélyes díjátadásra a Sárospataki
Borfesztivál keretében került sor. A díjazottak között voltak a következő hercegkúti borászok: Espák Bálint, Naár
Ferenc, Götz Pincészet, Fischinger Renáta, Varga Pál
Gratulálunk a borászoknak!

Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II.
címmel kiírt pályázati felhívás keretében a TokajHegyalja térségében pályázók számára felkészítő
szemináriumot tartottak a Hermann Ottó Intézet
munkatársai 2016. július 12-én.
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Zempléni Fesztivál
Bordal Mise
Augusztus 21. | Hercegkút
18:00 Gombos-hegyi kápolna
Vivat Bacchus Énekegyüttes
A belépés díjtalan!
Tagok: Balásy Szabolcs, Szentgyörgyváry Károly, Szentgyörgyváry Péter,
Szentgyörgyváry Gergely, Bognár Szabolcs, Kőszegi-Papp Sámuel
A 2001-ben alakult énekegyüttes az évek során bejárta Európát és a világot, zeneiségében és dramaturgiájában gondosan felépített műsoraival a magyar borkultúra elismertségét is szolgálva. Dalainak túlnyomó része saját szerzemény, híres magyar költők boros verseinek és saját humoros szövegeik megzenésítése.
Ezúttal új oldalukról mutatkoznak be, szakrális jellegű összeállításuk ősbemutatójával lepik meg a közönséget.
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Sporthírek
VII. Kiss János Emléktorna Hercegkúton
2016. július 30.
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A mérkőzések kétszer 10 perces játékidővel, folyamatos cserelehetőségekkel, délután 2 órától
este fél 6- ig tartottak. A vándor kupát ezúttal ismét, idén már harmadik alkalommal a Weinberg
93 Kft hódította el.
A torna végeredménye:
1. Weinberg 93 Kft,
2. 30 éve jók voltunk
3. Kisgéresi öregfiúk
A meccsek közben a hercegkúti konyha dolgozói
frissen sütött lángossal várták a sportolókat, jelenlévőket. A nyári melegben a folyadék megfelelő
pótlását csapolt sör és ásványvíz biztosította.
A meleg nyári este a közösen elfogyasztott vacsora mellett, jó hangulatú baráti beszélgetéssel
zárult. A Kiss János Emléktorna sportolói és vendégei nevében is köszönetet mondunk a szakácsoknak a kiszolgálásért és nem utolsó sorban a
lelkes szervezőknek az előkészítésért és a torna
lebonyolításáért.
2016. július 30-án 7. alkalommal került megrendezésre a Kiss János Emléktorna.
A szervezésis és előkészítési feladatok nagy részét
idén is Kiss János családja - fiai, Attila és Gábor,
felesége Irénke - valamint Hercegkút polgármestere,
Rák József vállalta fel.
Az emléktorna idén kánikulai hőségben vette kezdetét a polgármesteri köszöntővel, majd a csapatok
bemutatásával és játékszabályok ismertetésével folytatódott.
Ez alkalommal 6 csapat vállalta a részvételt, 2 kis
pályán, 2 csoportban kezdődtek el a barátságos
mérkőzések.
A résztvevő “öregfiú” csapatok:
Kisgéres, Épszer, Weinberg 93 Kft, 30 éve jók voltunk, 90 – ben jók voltunk fantázia nevű csapatokkal.
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„90-ben jók voltunk” csapat

Weinberg 93 Kft csapata

Hercegkúti öregfiúk csapat

„30 éve jók voltunk” csapat

ÉPSZER csapata

Kisgéres (Szlovákia) csapata
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