
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2016.  AUGUSZTUS HÓ,  17. ÉVFOLYAM  8. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

HERCEGKÚTI NAPOK 2016 AUGSZTUS 19-21. 

Hercegkút közössége idén rendhagyó módon nem az  
augusztus 15. naphoz (Hercegkút Napjához)   közelebb 
eső hétvégén, hanem az augusztus 20-i nemzeti ünnep 
hétvégéjén  tartotta meg a Hercegkúti Napok program-
jait. Idén ez az alkalom adott keretet egy szép jubileum 
megünneplésének is, hiszen az Obersulm-Hercegkút 
partnertelepülési kapcsolat  hivatalos aláírásának 10. 
évfordulója erre az évre esik. Obersulmból az ünnepség-
re egy 25 fős delegáció érkezett 2016. augusztus 18-án a 
késő éjszakai órákban és négy napos látogatásuk idejére 
az önkormányzat gazdag programot igyekezett nyújtani 
számukra.  Pénteken délelőtt a csoport Sátoraljaújhelybe 
látogatott, ahol két program lehetőség közül választhat-
tak. Az aktívabb vendégek a Kalandparkba látogattak, a 
történelmi nevezetességekre kíváncsi obersulmiakkal a 
Városházára látogattunk el, ahol Stumpf Imréné Marika 
mesélt a városról, majd a Levéltár vezetője kalauzolta a 
vendégeket a régi okiratok világába, ezután rövid városi 
séta következett és még a Kazinczy Múzeum megtekin-
tésére is maradt idő. 
Az autóbuszos kirándulásról a hercegkúti Művelődési 
Házba érkezett vissza a társaság, ahol az ebédet követő-
en egy konferencia megtartására került sor. Az 
„Elhallgatott történelem” nevet viselő pályázati kiírás 
alapján a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormány-
zat egy sikeres pályázatot nyújtott be, ennek köszönhe-
tően kerülhetett megrendezésre az a nemzetközi konfe-
rencia, melyen Naár János tanár úr elevenítette fel a hall-
gatóság előtt a Málenkij robotra elhurcolás körülményeit 
vetített képes előadás keretében, majd Furik Csaba a 
kárpátaljai magyarok elhurcolásáról mesélt. 
A késő délutáni és esti órákban már ismét  könnyedebb 
programon vehették részt az obersulmiak és a vendéglá-
tó hercegkútiak.  

A Zempléni Fesztivál keretében a Sevilay Borbély opera-
előadás közös megtekintésére nyílott lehetőség a Tokaji 
Fesztiválkatlanban. 
Augusztus 20-án, Szent István Napján a Gombos-hegyi 
Kápolnában celebrált ünnepi szentmisét Mészáros Fe-
renc atya, melyen a vendégekkel együtt sok helybeli is 
részt vett. Ezt követően a Gombos-hegyi pincesor előtti 
rendezvénytér szabadtéri színpadán vette kezdetét a a 
műsor. A magyarországi németek himnuszának közös 
eléneklését követően Rák József polgármester köszön-
tötte az egybegyűlteket:  
„Hercegkút Község Önkormányzata nevében tisztelettel 
köszöntöm Önöket a Hercegkúti Napok rendezvényso-
rozaton. 
Az Árpád-ház első szentjére, Államalapító Szent Istvánra 
emlékezünk ezen a napon szerte a Kárpát-medencében. 
Arra a királyra, akinek nem az volt a legnagyobb tette, 
hogy megalapította a magyar királyságot, hanem az, hogy 
úgy kapcsolta be Európa teljes gazdasági és kulturális 
vérkeringésébe országát, hogy az megőrizte függetlensé-
gét, szuverenitását, mind a mai napig. 
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 Arra a királyra emlékezünk, akinek törvényei ma is ér-
vényesek lehetnek. Akinek fiához, Szent Imre herceghez 
írt intelmei mai is igazodási pontok. Az általa megfogal-
mazott gondolatok - mint a hit megőrzése, a tisztelet, a 
türelem, az igaz ítélet, a vendégek befogadása és gyámo-
lítása, az elődök követése - mind-mind, a mai napig is 
helytállóak.  
Ezek közül az intelmek közül nagyon sokat átvettek a 
későbbi uralkodók. Elődeink számára – akik 266 éve 
hazára találtak itt a Papaj-hegy tövében – s számunkra is 
egyik legjelentősebb ezek közül, hogy Magyarország egy 
befogadó nemzet. S úgy lettünk tagjai ennek a nemzet-
nek, hogy közben megőriztük identitásunkat, hagyomá-
nyainkat. 
A mai nap másik fontos eseménye, hogy mi, akik itt je-
len vagyunk, együtt ünnepeljük meg azt, hogy tíz évvel 
ezelőtt kötött hivatalos együttműködési megállapodást a 
németországi Obersulm és Hercegkút közössége.  
Azt gondolom, nem túlzok, mikor azt mondom, hogy 
ez egy sikertörténet Hercegkút történetében. Amikor 
2002-ben egymásra talált a két település és 2006-ban 
hivatalossá vált a partnerségi kapcsolat, az akkori veze-
tők joggal bízhattak abban, hogy valódi, élő partnerségi 
kapcsolat alapjait rakják le.   Számunkra Tilman Schmidt 
polgármester úrral az a feladatunk, hogy megerősítsük 
ezt a partnerségi megállapodást.  Mindketten öt éve va-
gyunk hivatalban, és felelősségünk teljes tudatában tesz-
szük ezt, vállalva ennek minden kötelezettségét, mert 
tudjuk és hisszük, hogy Európát – ahová már Szent Ist-
ván király is tartozni akart – az ilyen és ehhez hasonló 
partnerségek, barátságok teszik erőssé.  

Amelyek nem az égben köttetnek, hanem emberek és 
emberek, valamint közösségek és közösségek között jön-
nek létre.” 
 
Ezután Tillman Schmidt, Obersulm polgármestere  mél-
tatta az esemény jelentőségét, majd a két település polgár-
mestere ünnepélyesen írásban is megerősítette azt a Part-
nerségi Együttműködést, mely hivatalosan 2006. szeptem-
ber hónapban lett megkötve 10 évvel ezelőtt.  
 
A partnerségi okmány aláírását követően dr. Stumpf Ist-
ván alkotmánybíró,  dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselő,   Reinhold Gall  és  Harry Murso, mint Her-
cegút díszpolgárai is megosztották ünnepi gondolataikat 
az egybegyűltekkel.  Rák József Hercegkút korábbi pol-
gármestere is örömmel emlékezett vissza a 2002-ben 
megalapozott,  2006-ban hivatalos okirattal is megerősí-
tett  partnerségi együttműködést tartalommal megtöltő 
eseményekre. Az ünnepségen jelen volt Heinek Ottó, a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnöke, aki gratulált az együttműködő önkormányzatok-
nak a több mint egy évtizede folyamatosan fejlődő kap-
csolathoz.   
 
A hivatalos ceremóniát követően hagyományőrző kultu-
rális program vette kezdetét a színpadon. Bemutatták 
tudásukat Hercegkút legfiatalabb táncosai,  az óvodások 
is, akik táncpedagógusuk, Borsósné Fischinger Henrietta 
vezetésével komplett bemutatót tartottak.  
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 Felléptek még a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület, a 
Heimat Néptánc Egyesület utánpótlás tánccsoportja, a 
Sárospataki Német Nemzetiségi Énekkar, a Heimat 
Néptánc Egyesület és a Klang Singkapelle Énekkar. 
14.00 órától a Heimattöne Kapelle zenekar szórakoztat-
ta a  nyitott pincék programon résztvevőket, a zenekar  
az érdeklődőket 18.00 órától a táncházba is visszavárta.  
A hercegkúti borosgazdák  ezen a  délután 14 nyitott 
pincével /boros pavilonnal  várták a látogatókat. A kis-
gyermekek hasznos időtöltését  öko és népi játszótér 
biztosította  a rendezvény ideje alatt a rendezvénytéren. 
Az obersulmiak az esti órákban természetesen éltek az-
zal a lehetőséggel, hogy  a Kőporosi pincesoron két év-
vel ezelőtt részükre jelképesen átadott Partnerségi Pin-
cében a hazai – azaz obersulmi – borokkal kínálják meg 
a hercegkúti vendéglátókat.  

A késő éjszakába nyúló hercegkúti pincefesztivál idén is 
sok turistát, helybeli érdeklődőt vonzott Hercegkúra, an-
nak ellenére, hogy számos színes szórakozási lehetőséget 
kínált ezen a délutánon Zemplén térsége az idelátogatók-
nak. 
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Az ünnepélyes szalagátvágás után Mészáros Ferenc atya 
áldotta meg a felújított óvodát és mondott könyörgést a 
nevelésben részesülő kisgyermekekért, pedagógusokért 
és szülőkért.  
Dr. Stumpf István alkotmánybíró gratulált a közösség-
nek az újabb fejlesztési elképzelést megvalósításáért. 
Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
nemzetiségi ügyekért felelős osztályvezetője a német 
nemzetiségi nevelés jelentőségéről szólt.  
Matisz Gyuláné óvodavezető a gyermekek, pedagógusok, 
szülők nevében mondott köszönetet a fenntartó önkor-
mányzatnak. Ezután mindenkinek lehetősége nyílott 
megtekinteni a teljes belső felújításban részesült óvodai 
tereket.  

Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda átadási ünnepe 

Augusztus 21-én vasárnap délelőtt szentmisével és az azt 
követő óvoda átadási ünnepséggel folyatódott a Herceg-
kúti Napok programsorozata. Göttliné Hutka Ágnes 
óvónő köszöntötte a résztvevőket, majd az óvodások kis 
műsora következett.  
 
Rák József polgármester és dr. Hörcsik Richárd ország-
gyűlési képviselő  ünnepi beszédében hangsúlyozta a 28 
mFt összegű kormányzati támogatás jelentőségét, mely 
lehetővé tette a teljes körű belső felújítást, korszerű fűtési 
és szellőzési rendszer megvalósítását a 40 éves múlttal 
rendelkező óvoda helyiségeiben.  
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Vivat Bacchus Énekegyüttes koncertje Hercegkúton 

Az időközben bizonytalanná fordult időjárás miatt a 
Zempléni Fesztivál szervezői úgy döntöttek, hogy az 
eredetileg a Gombos-hegyi Kápolnához meghirdetett 
Vivat Bachus – Bordal Mise koncert a római katolikus 
templomban kerül megtartásra. A vihar és eső ugyan 
elkerülte e hétvégén kis falunkat, de a szervezők döntése 
helyesnek bizonyult, hiszen a  templom teljesen megtelt 
és különleges akusztikájával még élvezhetőbbé tette a 
művészek különleges előadását. 
 
A vendéglátó hercegkútiak egy része már  a koncertet 
követő pincelátogatás keretében elbúcsúzott  az 
obersulmi delegációtól, ami tartalmas beszélgetésekkel,  
baráti hangulatban telt.  

A német vendégek számára az ebédig hátralévő idő her-
cegkúti sétával telt, mivel többen közülük most először 
jártak itt, ezért megtekinthették a Sváb Tájházat, temetőt, 
a Községháza épületét és a templomot. Ebéd után a Sá-
rospataki Rákóczi vár meglátogatása fért bele a délutánba, 
amit Stumpf Andrásné Éva idegenvezetésével tekinthet-
tek meg.   
A Zempléni Fesztivál esti koncertje előtt a  Művelődési 
Ház udvarában található kemencében sült finomságokból  
közös estebédre várták a szervezők a meghívott vendége-
ket.  Itt ragadták meg az alkalmat az obersulmiak arra, 
hogy megköszönjék a vendéglátást és a delegáció hölgy 
tagjai az óvoda részére egy jelentős összegű adományt 
nyújtottak át.  
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Látogatás az obersulmiakkal az Alkotmánybíróságon és a Parlamentben 

Augusztus 22-én Rák József polgármester és felesége 
Etelka, Tegyei Krisztián és dr. Stumpf Enikő kísérte el a 
vendégeket a Budapestre tervezett programokra.  
Délelőtt 11.30-ra az Alkotmánybíróság megtekintése volt 
betervezve. A budapesti közlekedés nehézségei miatt egy 
kis csúszással, de sikerült átérni a budai épületbe, ahol  
Dr. Stumpf István alkotmánybíró úr bemutatta a közjogi 
szervezet működését, a hatalommegosztásban betöltött 
szerepét. A nyilvános ítélethirdetéseknek is helyet adó 
tárgyalóteremben alkotmánybíró úr válaszolt a feltett 
kérdésekre.  
A hallgatóság számára nem mindennapi élményt jelen-
tett, amikor Baden-Würtemberg volt tartományi belügy-
minisztere, Reinhold Gall tett fel kérdést a volt magyar 
kancellária miniszternek, aki jelenleg alkotmánybírói tisz-
tet tölt be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezután lehetőség volt fotót készíteni az alkotmánybírák 
székében helyet foglalva, majd a bírói dolgozószobában 
is alaposan körülnéztek a vendégek.  
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A következő programra alkotmánybíró úr személyi titkára 
kísért el bennünket, mivel a napi több ezres látogatószá-
mot elérő Parlament-látogatáshoz szükség  volt az előze-
tes bejelentkezésre.  
A magyar törvényhozás épületében német vendégeink a 
Háznagyasszony, Mátrai Márta képviselőasszony vendégei 
voltak, ennek köszönhetően német nyelvű idegenvezetés-
ben  is részesültek.  
Az épület szépsége, a látottak-hallottak lenyűgözték az 
obersulmiakat, így a hét elejére esősre fordult nem éppen 
turistabarát időjárás sem szegte kedvét a vendégeknek. Az 
sem okozott csalódást, hogy Budapest egyéb nevezetessé-
geit az autóbuszból csak a sűrű esőfüggönyön keresztül 
láthatták.  
A késő délutáni órákban alkotmánybíró úr szervezésének 
köszönhetően Buda egy hangulatos éttermében költhettük 
el az estebédet, ahonnan ezúttal csak a szakadozó párafel-
hőn keresztül tekinthettünk le a városra és a Dunát átívelő 
hidakra. A repülőtéren az idei obersulmi viszontlátás re-
ményében búcsúztak el a vendégek és vendéglátók. 
A Hercegkúti Napok rendezvénysorozat valamennyi tá-
mogatójának, lebonyolításban résztvevőnek megköszönik 
a szervezők az együttműködést, aminek köszönhetően 
ismét egy sikeres programot valósíthatott meg  Hercegkút 
közössége.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 
 
( A  fotókért köszönet Gustav Doettling  újságírónak!) 
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12. Német-Magyar ifjúsági találkozó 

Idén ünnepelte Hercegkút és Obersulm a partnerkap-

csolat tízedik évfordulóját, aminek egyik alappillére az 

ifjúsági csereprogram. Már a hivatalos aláírást meg-

előzően létrejött és azóta immár 12. alkalommal ke-

rült megrendezésre augusztus első hetében a német- 

magyar ifjúsági találkozó. A csereprogram keretében 

idén is 12 német fiatal és két kísérő érkezett hozzánk, 

hogy eltöltsön egy hetet Hercegkúton. 

Voltak visszatérő vendégek, akik már több éve rend-

szeresen részt vesznek ezen az eseményen, illetve 

jöttek olyan fiatalok is, akik még csak most ismerked-

nek  Hercegkúttal. Valamennyiüket szívesen fogad-

tuk, és igyekeztünk olyan programot összeállítani, 

amelyben mindenki megtalálja a neki tetsző helyszínt 

és eseményt.  

Voltak már hagyományosnak számító közös rendez-

vények, mint a szalonnasütés, ahol a sok finomság 

elfogyasztása után vidám zene és tánc hozta közelebb 

egymáshoz a két nemzet képviselőit, vagy a tréfás 

sportvetélkedő, az un. Quatsch-Olimpiade, amelyen 

vicces feladatok során át bizonyíthatták ügyességüket 

a résztvevők. Idén is rendeztünk focimeccset, ame-

lyen most a vendéglátók bizonyultak jobbnak. De 

nemcsak szórakozással töltöttük a hetet, hanem igye-

keztünk szűkebb és tágabb környezetünk bemutatá-

sával a magyar kultúra, a történelem egy kis szeletét is 

bemutatni vendégeinknek. Ellátogattunk a nemrégi-

ben felújított és megszépült Fűzéri várba, ahol a né-

met fiatalok a technika segítségével saját anyanyelv-

ükön kaptak idegenvezetést, amely nagymértékben 

segítette a történelmi kor megértését.  

A német fiatalok látogatását megelőző napokban 

adták át Mádon a felújított Zsinagóga épületét, 

ezért úgy gondoltuk, hogy ezt is megmutatjuk 

vendégeinknek. Nagy érdeklődéssel hallgatták az 

ismertetést, amelyet akár angol, akár német nyel-

ven is élvezhettek, hiszen a helyi angol idegenve-

zetést a hercegkúti fiatalok német tolmácsolásá-

ban is meghallgathatták. Az egész látogatás során 

tapasztaltuk, hogy egyre könnyebben megy a 

kommunikáció a két nép fiai között, mert a her-

cegkútiak többségének német nyelv tudása eléri 

azt a szintet, ahol már sikerül megérteni egymást. 

Ezek az alkalmak nagyon sokat jelentenek ebből a 

szempontból is, hiszen egy idegen nyelv gyakorlá-

sára nincs jobb lehetőség. Ellátogattunk Magyar-

ország legnagyobb strandjára, Hajdúszoboszlóra 

is, ahol a fürdés mellett lehetőség volt az Aqua –

park csúszdáinak kipróbálására is. A jó időnek 

köszönhetően egy nagyon kellemes napot töltöt-

tünk ezen a szép fürdőhelyen. De nemcsak Haj-

dúszoboszlón fürödtünk, hanem a mádi Bortó 

hűs vizében két alkalommal is felfrissíthettük ma-

gunkat. A jó hangulatú délutánokat követően es-

ténként a két pincesoron rendeztünk mini 

„Kellerfest”- et, amelynek során sok tréfás, és 

komolyabb feladat végrehajtása után léphettek 

csak be a vendégek a pincékbe, ahol megkóstol-

hatták a hercegkúti borokat. A partnerségi pince 

kiváló helyszínt biztosított arra, hogy a német 

vendégek is megkínálhassák a vendéglátókat a 

Németországból származó borokkal.  
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Nemcsak a környékünket, hanem településünk érté-

keit is igyekeztünk megmutatni az ide érkezett fiata-

loknak. Kirándulást tettünk a Pogánykútra, ahonnan 

a Trautson-tanösvény végigjárásával érkeztünk visz-

sza a faluba. A Művelődési házban egy kemencés 

sütögetés keretében a régebbi látogatások képeinek 

kivetítésével nosztalgiázhattak a fiatalok.  

A hozzánk eljuttatott visszajelzésekből tudjuk, hogy 

nagyon tetszettek a programok, külön köszönetet 

mondtak vendégeink az ételekért, amit ezúton is 

köszönünk a konyha dolgozóinak, akik minden ké-

rést, kívánságot igyekeztek teljesíteni és ezzel is em-

lékezetessé tenni az itt töltött napokat. Az utazási 

költségeket a Hercegkúti Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat, a belépőket és egyéb költségeket a Her-

cegkút Önkormányzata biztosította, amelyért köszö-

netet mondunk.  

 

Ezeken túl meg kell említenünk azt az önzetlen, fá-

radságot nem kímélő hozzáállást, amit a hercegkúti 

fiatalok vállaltak annak érdekében, hogy ez a hét 

sikeres és emlékezetes legyen a résztvevők számára.  

 

Segítséget nyújtottak a programok összeállításában, 

kísérőként részt vettek a különböző kirándulásokon, 

az esti szórakozások feltételeinek megteremtésében 

is sok segítséget nyújtottak.  

 

Úgy gondoljuk, mindenki maximálisan kivette a ré-

szét a munkából, még azok is, akik csak a következő 

években fognak eljutni Obersulmba. 

 

Reméljük, mindenki számára felejthetetlen hetet 

töltöttünk együtt, s reméljük, hogy még sok hasonló 

látogatás következik akár Hercegkúton, akár 

Obersulmban. 

 

Joószné Naár Erika, Nagyné Vinkler Klára 
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12. Német-Magyar ifjúsági találkozó 
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2016. augusztus  5-én ünnepelte 90. születésnapját 
Vinkler Józsefné sz. Bányai Anna. A Málenkij robotra 
elhurcolást is megélt Annus néni népes családja körében 
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. 14 

80. születésnapján köszöntöttük Csehi Ferenc karnagy urat 

Impozáns helyszínen a sárospataki Rákóczi vár 

szomszédságában található Simkó Pincészetben 

köszönthette  Csehi Ferenc karnagy urat 80. szüle-

tésnapja alkalmából a Freundschaft Vegyeskórus 

Egyesület. A meglepetés születésnapot sikerült az 

ünnepelt előtt utolsó pillanatig titokban tartani, így 

őszinte meghatottsággal fogadta a terembe lépést 

követően kórus őt éltető dalát. A köszöntő sereg-

hez csatlakozott Hercegkút Község Önkormányza-

ta képviseletében Naár Ferenc alpolgármester és a 

Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

képviseletében Stumpf Andrásné elnökasszony. A 

szép jubileum alkalmából emléklapot és egy sze-

rény ajándékot nyújtottak át.  

 

Ezután a kórus nevében a Freundschaft Egyesület 

Elnöke, Nádasi Bálintné szólt az ünnepelthez:  

„Kedves Tanár úr!  

Szeretettel köszöntöm a Kórus nevében 80. szüle-

tésnapja alkalmából. Tessék megengedni, hogy né-

hány gondolatot mondjak. 

Köszönjük, hogy több mint 30 évvel ezelőtt elvál-

lalta és magas színvonalra emelte Hercegkút kultu-

rális életén belül a Kórusunkat. Köszönjük, hogy 

megismertette, megtanította velünk az éneklés sze-

retetét, köszönjük zene-pedagógusi munkáját, ön-

zetlen segítségét.  

Többször emlegette tanár úr Babits Mihály versé-

nek részletét: 

 

"Megmondom a titkát édesem a dalnak: 

önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. 

Mindenik embernek a lelkében dal van, 

és a saját lelkét hallja minden dalban. 

És akinek szép a lelkében az ének, 

az hallja a mások énekét is szépnek." 

 

Ilyen nemes gondolatok mellett számtalan közös 

munka, siker és emlék fűzi össze ezt a kis közössé-

get. 
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Elmondhatom, hogy a 1984 júniusától kezdődően 

számos olyan helyre eljutottunk, mint pl. Németor-

szági Grossdubrau, Hünstetten, majd később 

Obelsumba, Kárpátaljára, Salank, Huszt, vagy a Szlo-

vákiai Battyánba, és nem beszélve az országon belüli 

fellépésekre, Solymár, Hajós, Pilisborosjenő, Berke-

nye, Budapest, Tököl, Tarján,  Soroksár, Szendehely, 

Eger, Szekszárd,   a rendszeres Fűzéri dalos találko-

zókra, a minősítőkre, a környező települések, kulturá-

lis, majd az utóbbi időkben a Regionális Német 

Nemzetiségi  Fesztiválokon való részt vételre, és nem 

utolsó sorban a helyi kulturális és egyházi rendezvé-

nyeken való szereplésekre.  

 

Nem juthattunk volna el, nem vehettünk volna részt, 

ha Tanár úr nem tanítana bennünket. Megtanítja a 

sok magyar és német népdalt, kórus és egyházi műve-

ket, és nagy türelemmel összetartja a csapatot.  A pi-

henésként elmondott sok élettapasztalatát, az élmé-

nyeit, ami néha ismétlésnek tűnik, de mindig meghall-

gatjuk, figyeljük és sokat tanulunk belőle.  

  Kedves Tanár Úr! 

Tiszteletbe tartottuk kedves  családja kérését,  hogy 

ezt a kerek év fordulót családi körben szeretnék 

megünnepelni augusztus 20-án. Bár a kórus a Her-

cegkúti Napok keretén belül Obelsulmi vendégek 

tiszteletére mégis fellépett és a Szendrőn elhang-

zott 3 számot adtuk elő tangóharmonika kíséreté-

ben. 

Most a mai nappal szerettünk volna Tanár úrnak 

egy kis meglepetést szerezni, amit kedves felesége 

Erzsike segítségével hoztunk össze.   

 Együtt szeretnénk mi is köszönteni, egy kellemes 

délutánt együtt eltölteni, itt az EVINOR  pincészet 

panziójában, Julika meghívására, elfogyasztani, ál-

talunk az önkormányzat konyháján Pandák Tibi 

által elkészített vacsorát, amit ez úton is köszö-

nünk. 

Kívánok a magam és az itt jelenlévő csoport nevé-

ben még számtalan egészségben, szeretetben gaz-

dag éveket.  

Az Isten éltesse sokáig, fogadja szeretettel a Kórus 

ajándékát. 

Hercegkút, 2016.augusztus 23.” 

Nádasi Bálintné 

Egyesület Elnöke 
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