
 

Összefoglaló 

2011. augusztus 5-6-7-i hétvégén tartottuk a meg a soron következő VT ülésünket, mely 
ezúttal kibővítésre került a Bizottsági tagokkal, illetve lehetőséget biztosítottunk a 
megalakulásunk óta csatlakozott tagjainknak is a részvételre. Valószínűleg a nyári 
szabadságolásoknak, az igazgatási szünetnek köszönhetően  nem túl nagy, ámde lelkes tagok 
jelentek meg Darnózseliben. 

Most sokan biztos csodálkoznak, miért egy ilyen kis Szigetközi faluban tartottuk ülésünket. 
Ennek igen egyszerű a magyarázata. A település lakója volt Fléner Niki és Tóth Vera is, 
mindaddig, míg a munka nem szólította őket a közeli Mosonmagyaróvárra. Niki és Vera már 
az elmúlt évben jelezték, hogy ők már átszelték többször is az országot egy-egy rendezvény 
miatt, így 2011-ben lehetőséget szeretnének biztosítani egy összejövetel számára, lehetőleg a 
nyáron. Ennek a felajánlásnak lehettünk résztvevői az elmúlt hétvégén. Más szempontból is 
vizsga volt ez a hétvége. Mégpedig szintén a két szervező miatt, hiszen ők az MKKSZ 
Fiatalok Képviselete Kulturális és Sport Bizottságának tagjai. 

A szállás biztosításában segítséget nyújtott Darnózseli önkormányzata is, mely segítséget 
ezúton szeretnénk megköszönni. Szállásunk egy a településen korábban működő idősek 
otthona épülete volt, melyben nem szenvedtünk hiányt semmiben. Az épülethez parkosított 
udvar tartozik, mely udvar a hétvége közösségi terét is betöltötte. 

Pénteki érkezések folyamatosan történtek. Folyamatosan zajlott a vacsora előkészítése is, 
melyből mindenki kivette a részét. A menü pedig egy hatalmas lábas lecsó volt. Étkezőül az 
udvart találtuk legmegfelelőbbnek egyrészt a tágasság, másrészt a kellemes hőmérsékletnek 
megfelelően is. 

A vacsora kellemes hangulatban történő elfogyasztása után következett az érdemi munka, 
azaz az MKKSZ Fiatalok Képviselete Vezető Testületének kibővített ülése. Az ülést dr. 
Gyaraki Ferenc elnök nyitotta meg, és az Ő előadásában átfogó beszámolót hallhattunk a 
megalakulásunk óta eltelt időszakról, céljaink megvalósulásának mikéntjéről, a csatlakozott 
tagjaink létszámáról és arról, hogy szervezetünk népszerűsítése érdekében több rendezvényen 
is jelen voltunk, előadásokat tartottunk, és ahol a tagtoborzások is megkezdődtek. Az ülésen 
szóba került az MKKSZ Alapszabályának módosítása, a Fiatalok Képviselete SZMSZ-ének 
módosítási igénye. Beszámolót hallhattunk a Bizottságok munkájáról és a választott 
tisztségviselők aktivitásáról is. A tanácskozás egyik legfontosabb témakörében is meghozta 
döntését a testület, mégpedig a jelentkező fiatal megyei titkárok személyéről szavaztunk. A 
döntés eredményeképpen 8 megyében és a fővárosban neveztünk ki megyei képviselőket, 
akik a következők: 

Békés Megye: Szalma Gergő 

Budapest: Dr. Gáspár László  

Hajdú-Bihar Megye: Nánássy Andera 

 



Heves megye: Toldiné Vona Brigitta 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye: László Zoltán, helyettese: Göblyös Mónika 

Komárom-Esztergom Megye: Bíró Katalin 

Nógrád Megye: Szklenár Katalin 

Pest Megye: Botos Krisztina, 

Somogy Megye: Utasiné Kenderák Tímea  

 

Budapest, illetőleg Somogy Megye vonatkozásában a jelöltek a helyettesi pozíciót kívánják 
betölteni. A megyei képviselő megválasztásával egyidejűleg automatikusan a helyettesi 
beosztásukat be fogják tölteni. 

Az ülés lezárását követően kötetlen baráti est vette kezdetét. Ki a faluval ismerkedett séta 
keretében, ki pedig a helyi néptáncosok sztorijait, illetve hangszerét hallgatta. A 
legkitartóbbak hajnalig társalogtak. 

Szombaton a nem túl korai kelés és a reggeli beszerzése, majd elfogyasztása után útnak 
indultunk a szomszédos Hédervárra. Itt Göndöcs László korábbi tanácselnök, ex polgármester 
idegenvezetésével ismerkedtünk a helyi nevezetességekkel. A magát amatőr idegenvezetőnek 
tartó Laci bácsi szavait csak ittuk és ittuk. Az 1-1,5 órás kultúrprogram 2,5 órásra kerekedett, 
de megérte minden egyes perce. Ízelítőt kaptunk ezen idő alatt nemcsak Hédervár 
helytörténetéről, természeti értékeiről, a Héderváry, a Wiczay családról, a kastélyról, a 
burgony bogárról, hanem a Szigetköz jelentősebb eseményeiből is. Sétánkat többször 
megszakítottuk a település egy-egy jelentősebb helyén, ilyenkor Laci bácsi verssel, 
népdalokkal, zsoltárral tette színesebbé előadását. 

A széles körű tárlat után szomjunkat és éhségünket a Kont Étterem kínálatából oltottuk, mely 
vendéglátó egységet bátran tudom, tudjuk ajánlani bárkinek. 

A kiadós és közel két órásra sikerült ebéd után autóba szálltunk. Először Ásványráró Mosoni-
Duna szakaszán kirándultunk, majd Kisbodak Öreg-Duna mellékág bukójánál töltöttük 
időnket. 

A csipet csapat kissé fáradtan, de élményekkel felvértezve érkezett vissza Darnózselibe. Itt 
már a pihenéssé volt a főszerep kinek-kinek vérmérséklete szerint. Előkerült a frizbi, a kártya, 
kockapóker játékosok ülték körbe az asztalt. 

Már sötétedett, mikor nekikezdtünk a tűz csiholásának, melyen bográcsban sertéspörkölt főtt, 
illetve szalonna sült. A késői és jóízű vacsora elfogyasztása után a koccintásé lett a főszerep, a 
bátrabbak pedig ellátogattak a helyi szórakozóhelyre, ahol hajnalig nyomták a jumpot. 

De sajnos elérkezett a reggel, mikor mindenki szembesült azzal, hogy hamarosan irány 
hazafelé. Előtte azonban bundáskenyeret és frissen sült szalonnát ropogtattunk. Majd lassan 



kezdetét vette a nehézkes búcsúzkodás és a társaság szép emlékekkel elindult Budapestre, 
Nyíregyházára, Békéscsabára, Taszárra, Gyöngyösre, Kunszentmártonba, Kecskemétre. 

Kedves Niki és Vera! Nélkületek ez a hétvége nem jöhetett volna létre! Köszönjük a 
fáradozásaitokat! 

Remélem mihamarabb újra, együtt! 

  

A hétvégét összefoglalta: Tóbiás Ferenc 

 


