
TTiisszztteelleetttteell  kköösszzöönnttöömm  ÖÖnnöökkeett  ……  

  

JJóómmaaggaamm  11997766--bbaann  kkööllttöözztteemm  KKeeccsskkeemmééttrree  ééss  ppáállyyaakkeezzddőő  

ééppííttéésszzkkéénntt  nnaaggyy  éérrddeekkllőőddéésssseell  ffiiggyyeelltteemm  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMee--

ggyyeeii  TTeerrvveezzőő  VVáállllaallaatt  tteevvéékkeennyyssééggéétt  ééss  aazzoonn  bbeellüüll  iiss  KKeerréénnyyii  

JJóózzsseeff  ééppííttéésszz  mmuunnkkáássssáággáátt..  AAkkii  aazzttáánn  aa  MMűűeemmlléékkvvééddeelleemm  

ccíímműű  ffoollyyóóiirraatt  eeggyyiikk  11998811..  éévvii  sszzáámmáábbaa  --  ééppppeenn  4400  éévvvveell  eezz  

eellőőtttt  --  íírrtt  eeggyy  cciikkkkeett,,  aazz  eeggyykkoorrii  KKaallooccssaaii  NNaaggyysszzeemmiinnáárriiuumm  

ééppüülleettéénneekk  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzzzáá  ttöörrttéénntt  áátttteerrvveezzééssee  kkaappccssáánn..  

EEbbbbőőll  iiddéézzeemm  aazz  ŐŐ  bbeevveezzeettőő  ggoonnddoollaattaaiitt::  ……  

  

AA  „„BBaauueenn  uunndd  WWoohhnneenn""  ccíímműű  ffoollyyóóiirraatt  11997788..  éévvii  22..  sszzáámmáábbaann  

aa  „„rreeccyycclliinngg""  ccíímműű  ttaannuullmmáánnyybbaann  aazztt  oollvvaasshhaattjjuukk,,  hhooggyy  úújj  

iirráánnyy  bboonnttaakkoozziikk  kkii  aazz  aammeerriikkaaii  ééppííttéésszzeettbbeenn,,  eezz  ppeeddiigg  aazz  „„úújj--

rraaffeellddoollggoozzááss  ééss  úújjrraahhaasszznnoossííttááss””..  TTeehháátt  ……  hhooggyy  nneemm  kkeellll  ookk--

vveettlleennüüll  lleebboonnttaannii  aa  rrééggii  ééppüülleetteekkeett,,  hhaa  aazzookk  mmáárr  nneemm  ffeelleellnneekk  

mmeegg  aazz  eerreeddeettii  ffeellaaddaattaaiikknnaakk..  MMeerrtt  mmiinntt  ééppííttmméénnyyeekk,,  eesszzttééttii--

kkaaiillaagg  ééss  áállllaagguukkaatt  tteekkiinnttvvee  iiss  úújjrraahhaasszznnoossíítthhaattóókk,,  ccssaakk  ééppppeenn  

aazz  aaddoottttssáággaaiikknnaakk  mmeeggffeelleellőő  úújj,,  kkoorrsszzeerrűű  rreennddeelltteettéésstt  kkeellll  

mmeeggttaalláállnnii..  ””  //  IIddéézzeett  vvééggee  ……  //  

  

MMii  mmoosstt  kkéésseeii  uuttóóddookk  vveeggyyüükk  éésszzrree,,  hhooggyy  ppééllddááuull  KKeeccsskkeemméé--

tteenn  aa  ZZssiinnaaggóóggaa,,  TTuuddoommáánnyy  ééss  TTeecchhnniikkaa  HHáázzaakkéénntt  mmáárr  11997744--

bbeenn,,  aa  FFeerreenncceess  RReennddhháázz  ppeeddiigg  KKooddáállyy  IInnttéézzeettkkéénntt  mmáárr  11997755--

bbeenn  úújjjjáásszzüülleetteetttt,,  tteehháátt  aazz  éévveekkkkeell  kkoorráábbbbaann  mmeeggkkeezzddeetttt  tteerr--

vveezzééssüükkkkeell  KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  ééppííttéésszzeettii  sszzeemmlléélleettee  jjóóccsskkáánn  mmeegg--

eellőőzzttee  aa  kkoorráátt  ……  

  

AAmmeellyy  aannnnaakk  iiddeejjéénn  kkoorrsszzaakkooss  ffoorrdduullaattoott  jjeelleenntteetttt  KKeeccsskkeemméétt  

vváárrooss  éélleettéébbeenn..  MMeerrtt  hhiisszzeenn  aazz  áállttaallaa  aazz  „„úújjrraaffeellddoollggoozzááss  ééss  

úújjrraahhaasszznnoossííttááss””  ééppííttéésszzeetteekkéénntt  hhiivvaattkkoozzootttt  ffeellffooggááss  aazz  11997700--



eess  éévveekk  eelleejjéénn  tteelljjeessssééggggeell  sszzookkaattllaann  ééss  aabbsszzoollúútt  úújjsszzeerrűű  ggoonn--

ddoollaatt  vvoolltt  mmiinnáálluunnkk..  MMeerrtt  aarraannyy  kköözzééppuuttaatt  jjeelleenntteetttt  aa  mmiinnddeenn  

rrééggiitt  lleebboonnttaannii  ééss  úújjjjááééppíítteennii  „„  aa  mmúúllttaatt  vvééggkkéépppp  eellttöörrööllnnii  ""  

iiggyyeekkvvőő  aakkkkoorrii  ppoolliittiikkaaii  ffeellffooggááss  ééss  vváárroossrreennddeezzééssii  sszzáánnddéékk,,  

vvaallaammiinntt  aa  VVeelleenncceeii  KKaarrttááss  „„üüvveegg--bbúúrráávvaall  ffeeddeetttt""  kkööllddöökknnéé--

zzőőeenn  mmeerreevv,,  ppaasssszzíívv  mműűeemmlléékkeess  ffeellffooggááss  kköözzöötttt..  

  

TTaappaasszzttaallhhaattjjuukk,,  hhooggyy  aa  KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  áállttaall  pprreeffeerráálltt  kkoorrsszzeerrűű  

ééppííttéésszzeettii  ffeellffooggááss,,  aa  mmúúlltt  ééss  aa  jjeelleenn  öösssszzhhaannggjjáátt  mmeeggtteerreemm--

tteennii  iiggyyeekkvvőő  ééppííttéésszzeettii  sszziinnttéézziissrree  ttöörreekkvvééss,,  mmaa  iiss  ééppppeenn  úúggyy  

aakkttuuáálliiss  mmiinntt  vvaallaahhaa..  ÉÉppppeenn  eezzéérrtt  nneekküünnkk  aa  mmeeggyyee  ééppííttéésszz  

kkaammaarráájjaakkéénntt  aazz  aa  ddoollgguunnkk,,  hhooggyy  KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  ééppííttéésszzeettii  

mmuunnkkáássssáággáárraa  eemmlléékkeezzvvee,,  aazz  ŐŐ  sszzeelllleemmii  öörröökkssééggéétt  mmeeggőőrriizz--

zzüükk  ééss  kköövveetteennddőő  ppééllddaakkéénntt  aa  nnyyiillvváánnoossssáágg  fféénnyyéébbee  eemmeelljjüükk..  

  

ÉÉppppeenn  eezzéérrtt  aa  mmoossttaannii  ééppííttéésszz  kkaammaarraaii  rreennddeezzvvéénnyyüünnkknneekk  ééss  

aazz  eennnneekk  kkaappccssáánn  mmeeggjjeelleenntt  eemmlléékkeezzőő  kkiiaaddvváánnyyuunnkknnaakk  aazz  aakk--

ttuuaalliittáássáátt  aazz  aaddjjaa,,  hhooggyy  eebbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  uuttccaannéévv--aaddáássssaall  ééss  

eemmlléékkttáábbllaa  aavvaattáássssaall  ttiisszztteelleeggüünnkk  aazz  öött  éévvee  eellhhuunnyytt  KKeerréénnyyii  

JJóózzsseeff  KKoossssuutthh--ddííjjaass  ééppííttéésszz  kkoollllééggáánnkk  sszzaakk--mmaaii  mmuunnkkáássssáággaa  

eellőőtttt..  AA  SSzzeemmőőkk  ZZssuuzzssaannnnaa  sszzoobbrráásszzmműűvvéésszz  áállttaall  kkéésszzíítteetttt  eemm--

lléékkttáábblláátt  aannnnaakk  aa  NNeemmzzeettkköözzii  KKeerráámmiiaa  SSttúúddiióónnaakk  aa  ffaalláánn  aavvaatt--

jjuukk,,  aammeellyy  KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  ééss  aazz  iinnttéézzmméénnyytt  aallaappííttóó,,  kköörrüünnkkbbeenn  

jjeelleenn  lléévvőő  PPrroobbssttnneerr  JJáánnooss  éévvttiizzeeddeess  eeggyyüüttttmműűkkööddéésséénneekk  aazz  

eerreeddmméénnyyee..  

  

KKöösszzöönnöömm  aa  ffiiggyyeellmmüükkeett  !!  

  

//  VVáássáárrhheellyyii  DDáánniieell  aalleellnnöökk  //  

  


