
  

„„  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyee  ÉÉppííttéésszzeettéééérrtt  ””  ddííjj  22001199  

LLeettaannóócczzkkii  GGyyuullaa  ookklleevveelleess  mméérrnnöökk  

  

KKeeccsskkeemméétteenn  sszzüülleetteetttt  11993377..  áápprriilliiss  2299--éénn..  ÉÉddeessaapp--

jjaa  ppoossttaaii  ttiisszzttvviisseellőő,,  ééddeessaannyyjjaa  ppeeddaaggóógguuss  vvoolltt..  ÁÁll--

ttaalláánnooss  ééss  kköözzééppiisskkoollaaii  ttaannuullmmáánnyyaaiitt  KKeeccsskkeemméétteenn  

vvééggeezzttee..  AA  BBuuddaappeessttii  ÉÉppííttőőiippaarrii  ééss  KKöözzlleekkeeddééssii  MMűű--

sszzaakkii  EEggyyeetteemm,,  MMéérrnnöökkii  KKaarráánnaakk,,  HHíídd  ééss  SSzzeerrkkeezzeett  

ééppííttőő  sszzaakkáánn  11996600--bbaann  vvééggzzeetttt..  

  

EEllssőő  mmuunnkkaahheellyyee  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  TTaannááccssii  ÉÉppíí--

ttééssii  ééss  SSzzeerreellőőiippaarrii  VVáállllaallaatt  vvoolltt,,  aahhoovváá  ttáárrssaaddaallmmii  

öösszzttöönnddííjjaa  kkööttööttttee..  11996611--bbeenn  aazzoonnbbaann  aa  BBááccss--

KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  TTaannááccssii  TTeerrvveezzőő  IIrrooddááhhoozz  hheellyyeezzttéékk  

áátt  ssttaattiikkuuss  tteerrvveezzőőii  bbeeoosszzttáássbbaa..  AAzzttáánn  11996633--bbaann  aa  

CCSSOOMMIITTEERRVV  eellccssáábbííttoottttaa  SSzzeeggeeddrree..  

  

11996644--bbeenn  aazzoonnbbaann  mmeeggnnőőssüülltt,,  aa  ccssaalláádd  ppeeddiigg  mmoosstt  

mmáárr  vvéégglleegg  KKeeccsskkeemméétthheezz  kkööttööttttee,,  sszzaakkmmaaii  ppáállyyaa--

ffuuttáássáátt  aazz  eellkköövveettkkeezzőő  2222  éévveenn  áátt  kkoorráábbbbii  mmuunnkkaa--

hheellyyéénn  ffoollyyttaattttaa,,  mmeellyynneekk  nneevvee  kköözzbbeenn  BBááccss--KKiisskkuunn  

MMeeggyyeeii  TTeerrvveezzőő  VVáállllaallaattrraa  vváállttoozzootttt..  RRöövviiddeesseenn  

ccssooppoorrttvveezzeettőőii,,  mmaajjdd  oosszzttáállyyvveezzeettőőii,,  vvééggüüll  sszzaakkáággii  

ffőőmméérrnnöökkii  bbeeoosszzttáásstt  kkaappootttt..  

  



  

AAzz  úújj  lléétteessííttmméénnyyeekk  tteerrvveezzééssee  mmeelllleetttt  éérrddeekkeess  ffeell--

aaddaattookkaatt  jjeelleenntteetttt  sszzáámmáárraa  aa  mműűeemmlléékk  jjeelllleeggűű  ééppüü--

lleetteekk  ffeellúújjííttáássaa,,  sszzeerrkkeezzeettii  mmeeggeerrőőssííttééssee,,  mmeellyyeekk--

nneekk  ggeerriinnccéétt  aa  KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  YYbbll--  ééss  KKoossssuutthh  ddííjjaass  

ééppííttéésssszzeell  ffeennnnáállllootttt  kköözzeell  2200  éévveess  mmuunnkkaakkaappccssoollaa--

ttaa  aaddttaa..  MMiinnddeezzzzeell  eeggyyüütttt  sszzáázznnááll  iiss  ttööbbbb  jjeelleennttőőss  

ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ssttaattiikkuuss  tteerrvveezzééssee  kkööttőőddiikk  aa  nnee--

vvééhheezz..  AAmmeellyyeekk  nneemm  jjööhheetttteekk  vvoollnnaa  llééttrree  aazz  ŐŐ  

mméérrnnöökkii  kköözzrreemműűkkööddééssee  nnééllkküüll..  

  

11998866--bbaann  eeggyy  ssaannddaa  sszzáánnddéékkúú  vváállllaallaattii  ááttsszzeerrvveezzééss  

eelllleennii  ttiillttaakkoozzáássuull  aa  KKeeccsskkeemmééttii  IInnggaattllaannkkeezzeellőő  VVááll--

llaallaatt,,  tteerrvveezzőő  rréésszzlleeggééhheezz  mmeenntt  áátt  vveezzeettőő  tteerrvveezzőő--

nneekk,,  mmaajjdd  11998888--ttóóll  11999911--iigg  aa  DDUUTTÉÉPP  tteerrvveezzőő  iirrooddáá--

jjáánnááll  ffőőssttaattiikkuussii  bbeeoosszzttáássbbaann  ppaanneelleess  ééppüülleetteekk  tteerr--

vveezzéésséétt  ééss  ggyyáárrttmmáánnyy  ffeejjlleesszzttéésséétt  vvééggeezzttee..  

  

11999911--bbeenn  aazzttáánn  aa  DDUUTTÉÉPP  ffeellsszzáámmoolláássáátt,,  mmaajjdd  ppeeddiigg  

aa  BBÁÁCCSSTTEERRVV  --nnééll  zzaajjllóó  ssaajjnnáállaattooss  ffoollyyaammaattookkaatt  lláátt--

vvaa,,  aa  tteerrvveezzőő  vváállllaallaattttóóll  ttáávvoozzóó  ééppííttéésszz  kkoollllééggááiivvaall  

eeggyyüütttt  mmeeggaallaakkííttoottttaa  KKeeccsskkeemméétteenn  aazz  ÉÉPPÍÍTTÉÉSSZZMMŰŰ--

HHEELLYY  KKfftt--tt..  SSzzaakkmmaaii  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  eelliissmmeerrééssee--

kkéénntt  22000077--bbeenn  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  MMéérrnnöökkii  KKaa--

mmaarraaii  ddííjjáávvaall  ttüünntteettttéékk  kkii..  

  



  

KKeeddvveess  GGyyuullaa  !!  

  

EEzzeekk  vvoollttaakk  aa  sszzáárraazzoonn  kkooppooggóó  éélleettrraajjzzii  aaddaattookk..  TTee  

aazzoonnbbaann  ssookkkkaall,,  ddee  ssookkkkaall  ttööbbbbeett  jjeelleenntteesszz  aa  mmii  kköö--

zzöössssééggüünnkk  sszzáámmáárraa  eezzeekknnééll,,  hhiisszzeenn  ……  

  

EEggyyrréésszztt  éélleetteedd  ssoorráánn  mmeeggaaddaattootttt  nneekkeedd  aazz,,  aammii  

kkeevveesseekknneekk::  TTeennggeerrnnyyii  mmuunnkkáádd  kkaappccssáánn  ééppííttéésszzeekk  

nneemmzzeeddéékkeeiitt  ttaanníítthhaattttaadd  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  tteerrvveezzééss  

kkoommpplleexx  sszzeemmlléélleetteett,,  aa  kkoorrrreekktt  ssttaattiikkaaii  tteerrvveezzééss  

ppeeddiigg  nnaaggyyoonn  iiss  ggyyaakkoorrllaattiiaass  ggoonnddoollkkooddáásstt  kkíívváánn..  

  

MMáássrréésszztt  úúttttöörrőő  sszzeerreeppeedd  vvoolltt  aabbbbaann  iiss,,  hhooggyy  aa  tteerr--

vveezzőő  vváállllaallaattnnááll  mmeeggsszzookkootttt  rraajjzzoollóóii  --  sszzeerrkkeesszzttőőii  --  

tteerrvveezzőőii  vviilláágg  hhaarrmmiinncc  éévvvveell  eezz  eellőőttttii  öösssszzeeoommlláássaa  

uuttáánn  vviilllláámmggyyoorrssaann  mmeeggbbaarrááttkkoozzzzuunnkk  aa  sszzaakkmmaa  ddii--

ggiittáálliiss  ááttáálllláássáávvaall,,  aa  sszzáámmííttóóggééppeess  tteerrvveezzéésssseell..  

  

HHaarrmmaaddrréésszztt  mmeeggttaappaasszzttaallttuukk,,  hhooggyy  bbáárr  rreennddsszzeerr--

vváállttóó  kkoorrbbaann  ééllnnii  nnaaggyyoonn  iiss  iizzggaallmmaass,,  uuggyyaannaakkkkoorr  

rreennddkkíívvüüll  nneehhéézz  iiss..  MMáárr  ppeeddiigg  aa  nnyyoollccvvaannaass  éévveekk  

vvééggéénneekk,,  nnaaggyy  rreemméénnyyeekkkkeell  tteellii,,  áámmddee  zzaavvaarrooss  vvaadd--

kkeelleettii  iiddőősszzaakkáábbaann,,  aa  TTee  sszzaakkmmaaii,,  mmoorráálliiss  ééss  eemmbbeerrii  

ttaarrttáássoodd  iirráánnyyttűű  vvoolltt  aa  sszzáámmuunnkkrraa..  

  



  

MMiikkéénntt  BBaallaassssii  BBáálliinntt  kkööllttőő  íírrttaa  eeggyykkoorr::  

  

„„  AAzz  jjóó  hhíírréérrtt--nnéévvéérrtt  ss  aazz  sszzéépp  ttiisszztteessssééggéérrtt  

őőkk  mmiinnddeenntt  hhááttrraa  hhaaddnnaakk,,  

EEmmbbeerrssééggrrőőll  ppééllddáátt,,  vviittéézzssééggrrőőll  ffoorrmmáátt  

mmiinnddeenneekknneekk  őőkk  aaddnnaakk,,  ……  ””  

  

KKeeddvveess  GGyyuullaa  !!  

  

AA  mmoosstt  rréésszzeeddrree  ááttaaddaannddóó  „„  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyee  

ÉÉppííttéésszzeettéééérrtt  ””  ddííjj  sszziimmbboolliizzáálljjaa  iirráánnttaadd  éérrzzeetttt  mmeegg--

bbeeccssüüllééssüünnkkeett  ééss  ttiisszztteelleettüünnkkeett  ……  

  

AAmmiihheezz  aa  mmaaggaamm  rréésszzéérrőőll  eezz  úúttoonn  ggrraattuulláállookk  !!  

  

  

  

  

  

  

  

  

//  VVáássáárrhheellyyii  DDáánniieell  //  

  


