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Kedves Olvasó!
Rendhagyó évet hagyunk a hátunk mögött. A koronavírus
járvány teljesen átalakította életünket. A pandémia, a tavaszi hullámmal ellentétben, most elérte településünket is.
Az eddig megszokott közösségi rendezvényeink elmaradtak.
Nagyon fontos, hogy mindenki tartsa be tiltó rendszabályokat,
de még fontosabb az egyéni felelősségvállalás. Vigyázzunk
magunkra és embertársainkra is.
Jelenlegi lapszámunkban tovább folytatódik az intézményeink és a civil szervezetek bemutatkozása, valamint fényképes
beszámoló a település eseményeiről és az önkormányzati
projektekről.
Ősszel megtartottuk a szokásos közmeghallgatást, melyen
a polgármester és a képviselő-testület beszámolt az elmúlt
időszakban végzett munkájáról. A korábbi évekhez hasonlóan
az idén is nagyon sikeresen pályáztunk és több korábban
megnyert pályázatot valósítottunk meg.
A Magyar Falu program segítségével felújítottuk az óvoda
második vizes blokkját, így a kétcsoportosra bővült óvodában
megfelelően tudjuk ellátni a gyermekeket. Szintén ennek a
pályázati kiírásnak a keretében nyertünk az orvosi rendelő
bővítésére, amelybe jövő év márciusában, a védőnői szolgálat
költözik át. Ehhez a projekthez kapcsolódik az orvosi műszer beszerzésre megnyert támogatás, ebből az új rendelőt
rendezhetjük be.
Júniusban avattuk fel Kispécen az Öregszőlőkbe vezető
szilárd burkolatú utat. Erre a beruházásra a Mezőgazdasági
Minisztérium biztosította a forrást. Vidékfejlesztési program
keretében, márciusban egy traktort vehettünk át, ez nagyban
segítette településünk zöld felületeinek a gondozását.
A következő évben is bőven lesz beruházásunk. LEADER pályázatból építhetjük meg a járdát Kispécen a Hegyalja utcában
a meglévő járda végétől a temetőig. Szintén járdát újítunk fel
a homoki falurészen a Petőﬁ utcában a Magyar Falu program
keretében. KEHOP pályázatból szemléletformáló előadások,
programok valamint egy tanösvény valósul meg. Nagy beruházásunk lesz a 40 évvel ezelőtt épült szolgálati lakás teljes
felújítása szintén a Magyar Falu program segítségével.
Hangsúlyos téma volt még az ülésen a csapadékvíz elvezetés. Településünk földrajzi adottságaiból adódóan fokozatosan
ki van téve a klímaváltozás okozta hirtelen lecsapó viharoknak
és az ebből kialakuló villámárvizeknek. Az önkormányzat
folyamatosan tisztítja a különböző vízelvezető árkokat, csatornákat. Nagy haladást értünk el több zártkertbe vezető út

szilárd burkolatúvá tételével – Kapus, kispéci Öregszőlők,
Diófa utca, kajári Horog. Ezek az utak mind járhatatlanokká
váltak volna az idei esőzések után a régi állapotukban. Fontos azonban, hogy a lakosság is segítse ezt a munkánkat.
A házak, telkek előtt vezető árkokat az ingatlantulajdonosok
kötelessége tisztán tartani. Sajnos az elmúlt 40 évben sok
helyen betemették ezeket az árkokat, pedig még szikkasztó
árokként is fontos szerepet töltöttek be. Ugyanígy fontos,
hogyan művelik azokat a foghíj telkeket ahol nincsenek házak
és mezőgazdasági termelést folytatnak a területen. A Teleki és
az Öreghegy utcán szemléletesen láthatjuk, hogy aki szinte az
aszfaltozott útig műveli, szántja a telkét, ott a legkisebb eső
is az útra mossa a földet, egy nagyobb vihar esetén pedig
gyakorlatilag járhatatlanná válik az út a ráhordott hordaléktól.
Elég lenne a józan paraszti eszünket elővenni és az út szélétől 5-6 métert elhagyni, befüvesíteni és a gyep megfogná
a hordalékot! Köszönjük azoknak a munkáját akik, tisztítják,
rendben tartják az ingatlanuk előtt található árkot! Reméljük
mások is követik a példájukat!
Adventre ismét ünnepi fényekbe öltözött településünk.
Köszönjük a Hagyományőrző Egyesületnek, az egyházaknak és minden magánszemélynek, aki hozzájárult falunk
szépítéséhez!
Laki György polgármester

Áldott Boldog Karácsonyt
és sikeres Újesztendőt kívánunk!
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Kajárpéc Község Önkormányzata és a Magyar Közút
Nonproﬁt Zrt jó munkakapcsolatának köszönhetően idei évben is több szakasza újult meg a győrbe vezető főútnak.

A Kajárpécért Érdemérmet Szent István napi megemlékezésünkön adtuk át. Németh Lajos (Haras) kiemelkedő
közösségi munkájáért kapta meg az elismerést.

Nyáron adtuk át a Magyar Falu Programban megnyert
pályázati pénzből felújított óvodai vizes blokkot. A Covid
járvány miatti, csupán jelképes átadón a nemzeti színű
szalagot Kara Ákos parlamenti képviselő, Németh Szilvia
óvodavezető és Laki györgy polgármester vágták át.

Polgárőrség
„Környezetünkért mi magunk tehetjük a legtöbbet!”
Ez nem üres aforizma.

a nemkívánatos bűnöző hajlamú egyének távoltartása és
a rendőrség segítése. Ezt a feladatot mindenki a saját szabadidejéből a pihenés, a családdal töltött idő terhére vállalta,

A községért, a község biztonságáért tenni akaró helyiek, a törvényi/jogszabályi háttérnek megfelelően 2007-ben
polgárőrséget alapítottak. Céljuk, a közbiztonság javítása,

A kajárpéci polgárőrség lovas tagozatának a tagjai a
győrszemerei megyei polgárőrnapon. Major Béla, Laki
György, Németh Lajos, Borsos Róbert.
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A kajárpéci polgárőrség tagjai a győri EYOF fesztiválon.
Horváth Miklós, Kurucz Norbert, Pongrácz Balázs, Tóth
Imre László (elnök) Gazdig Róbert,
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remélve, hogy a község, a saját, és minden család számára
biztonságossá és élhetővé válik. Az eltelt évek alatt sikeresen
hozzájárultunk a község „kitakarításához”. Bűnmegelőző
tevékenységünk mellett rendezvények biztosítását, forgalomirányítási feladatokat is ellátunk. Részt veszünk közösségi rendezvényeken is (falutakarító nap, falunapi főzés,…).
Sajnos több esetben kellett eltűnt személyek keresésében
részt vennünk. Községünk bel-, és külterületén is folytatunk
járőrözést. Polgárőr egyesületünk tagjai között lovas polgárőrök is vannak, akik tagjai az Országos Polgárőr Szövetség
Lovas tagozatának. Hivatalos felkérésre többször a község
határain kívül teljesítettünk szolgálatot.
Munkánk itt még nem ér véget. A lakosság „segítségére”
is szükség van! Csalók, besurranó tolvajok, házaló árusok
folyton folyvást próbálkoznak. Figyeljünk egymásra, ﬁgyeljünk környezetünkre! Ne engedjünk idegeneket udvarunkba,

lakásunkba! Ha valaki egyedül van otthon, hívjon segítséget
(rokon, ismerős, szomszéd…)! Gyanús járművek rendszámát, típusát írjuk fel! Telefonos megkereséskor személyes
adatokat ne adjunk ki, illetve próbáljunk meg azonosítani a
telefonálót! Lehetőség szerint ezeket az adatokat juttassuk
el a polgárőrséghez, vagy a rendőrséghez.
Együttműködünk az Önkormányzattal, több civil szervezettel, a megyei és országos Polgárőr Szövetségekkel, a
katasztrófavédelemmel és a Rendőrséggel. Egyesületünk
tagdíjból, és támogatásokból tartja fent magát. A jövőben
pályázati úton szeretnénk gépjárművet beszerezni, amely
megkönnyítené tagjaink számára a járőrözést. Létszámunk
az elmúlt évek alatt harminc fölé emelkedett, de az aktív
szolgálatot teljesítők száma sajnos kevés. Ezúton is invitáljuk
azokat tagjaink közé, akik hajlandóak áldozni szabadidejükből
a közösségért, a környezetünk élhetőbbé tételéért.

Kajárpéci Óvodáról
A 2020-as nevelési évünket 46 gyermekkel kezdtük meg,ezek közül 17új
gyermek érkezett szeptemberben.
Sajnos a Corona vírus járvány teljesen átírta a gyermekek anyás beszoktatását. Az anyukák csak az udvaron
tudták szoktatni gyermekeiket,mivel
az épületbe a szülők,már a májusi
visszatérésünk után sem jöhettek be.
Így egy kicsit nehezebb volt a gyermekek beszoktatása,de mára már mindenki beszokott,néhány kisgyermek
délig jár. A két csoportban 3 szakképzett óvodapedagógus foglalkozik
a gyermekekkel,1 óvónőt a nyár folyamán tudtunk felvenni,mivel a másik
óvónői helyre nem volt jelentkező,így
1 helybeli kolléganőt a társulásba
tudtunk felvenni pedagógiai asszisztensnek. A dajkák nagyban segítik
a mindennapi munkánkat,nagyon
nagy teher van rajtuk is, a mindennapi fertőtlenítések, ágyneműk mosása, vasalása, reggeli lázmérések,
az udvari teendők miatt. A Covid teljesen átírta a mindennapi életünket,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
módosította az intézkedési tervet, így
az intézményeket teljesen bezárták,
nem lehet rendezvényekre, kirándu-

lásokra stb. járni. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató gyermekek látogathatják. A
náthás,köhögős,lázas gyermeket
otthon kell tartani, amennyiben tünetet veszünk észre haza küldjük
az óvodából! Társaik és az óvoda
dolgozóinak védelme érdekében. A
Magyar Közlöny 2020.11.19.252.
számában kihirdetésre kerültek
a dolgozók tesztelésének részletszabályai, 2020.11.23-tól az óvoda dolgozói is tesztelésre kerülnek.
Megváltozott óvodánk nyitvatartása
szülői kérésre óvodánk reggel 6:15kor nyit, és 16 órakor zárunk be.
Nyitottak vagyunk,és segítő szándékkal fordulunk mindenki fele,és
ugyanezt várjuk el a Tisztelt Szülőktől is. Bárki bármikor bizalommal fordulhat felénk. A kölcsönös
bizalom nagyon fontos,a Szülők és
az óvodapedagógusok között, mert
csak így tudunk eredményes munkát
elérni,gyermekeik fejlődéséhez. Az
óvodai kezdeményezéseket játékba
integráltan tartjuk. Tevékenységeink
a népi hagyomány köré szerveződnek. Foglalkoztunk a szürettel,az őszi
zöldségekkel, Mihály-napi vásári han-

gulatot teremtettünk. Megemlékeztünk az állatok világnapjáról, a Márton
napi hagyományunkat rendhagyó
módon tartottuk idén,a gyermekek
és szüleik hozták el a szeretet fényét
óvodánkba,saját családjukban készített tök lámpásaikban. Foglalkoztunk
az őszi időjárással, annak hatásával
az emberekre és az állatokra,kiemelt
ﬁgyelmet fordítottunk az egészséges életmód kialakítására, betegségek megelőzésére. Köszönjük a
Szülőknek,hogy ötleteinket projektjeinket támogatják. Nagyon sajnáljuk hogy a vírus miatt a személyes
kapcsolattartás háttérbe szorul, de
próbáljuk a felmerülő problémákat,az
óvodai nyitva tartás idején belül (általában reggel) pár percben megválaszolni, vagy internet adta lehetőségeken keresztül. Szeretnénk elérni
hogy gyermekeink ezekből a negatív
élethelyzetekből minél kevesebbet
érzékeljenek. Igyekszünk életkori sajátosságaiknak megfelelően, tudatosítani bennük,hogy mi miért történik.
Nagyon várjuk a következő időszakot, amely az év legszebb időszaka
az ADVENT:
Németh Szilvia
Tagintézmény-vezető
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Kedves Olvasók!
Tisztelettel szeretnék beszámolni
Önöknek azokról az eseményekről,
melyek a legutóbbi híradásunk óta történtek:
Megtartottuk a Plébániai Tanácsadó
Testület választását. Szeretettel gratulálok az újonnan megválasztott PTTtagoknak. Hofer Eszternek, Hotzné
Könnyid Mártának, Kocsisné Király Hildának, Némethné Tóth Ernesztinának,
Laki Györgynek, Kurucz Norbertnek,
és Hotz Róbertnek. Gerencsérné Nagy
Andrea pedig póttagként tagja a testületnek. A PTT elnöke minden esetben a
plébános. Világi alelnökünk pedig Kurucz
Norbert. A tagság öt évre szól. Mindnyájuknak köszönöm, hogy vállalták a
tagságot.

A járványügyi helyzet miatt a Szentcsalád-vasárnapján tartandó jubiláns házaspárok ünneplése idén elmarad. Helyette
a szentmisén résztvevő családokat áldjuk
meg. Ugyanerre a napra – december
27-re esik a szentjánosnapi bormegáldás
is, melyet idén is megtartunk 2020. 12.
27-én a féltízes mise záróáldása előtt.
Egyházközségünk az EEÖR-KP-12021/001209-es azonosítószámon
pályázik templom külső vízelvezetésének, homlokzatfestésének és kőműves
vakolási munkáinak elvégzése céljából.
Kérem, a kedves Olvasókat imáikkal
segítsenek abban, hogy e pályázatot
megnyerjük.
Örömmel tudatom, hogy a győri
KARITASZ községünkben idén két család

iskolakezdését tudta támogatni gyermekenként 5000 Ft értékű tanszervásárlási
utalványok formájában. Februártól a pelenka-program keretében kínálnak segítséget rászoruló családoknak, jövedelemigazolás és családsegítői ajánlás fejében.
Erről egyeztetni a plébánossal lehet.
Szeretettel üdvözöljük egyházközségünk két új tagját, akik a szent keresztség révén lettek Isten gyermekei
és az Egyház tagjai. Farkas Hunor 2020
augusztus 22-én Dualszky Anita pedig
2020. szeptember 19-én csatlakozott
hozzánk.
Örökkévalóságba költözött testvérünket Király Lajost pedig Isten irgalmába ajánljuk!
Bors Imre plébános

Az elmúlt félév kiemelkedő eseményei
a Kajárpéci Evangélikus Egyházközségben
RENDHAGYÓ KONFIRMÁCIÓ
Idén a – járványhelyzet miatt tavasszal elmaradt – konﬁrmációi istentiszteletre 2020. szeptember 6-án került sor.
Március közepétől a konﬁrmációi oktatás az iskolaihoz
hasonlóan a digitális térben folytatódott. A konﬁrmandusok
a gyülekezet honlapjának „digihittan” felületén keresztül
jutottak a tananyaghoz, illetve a gyakorló feladatokhoz,
és mennybemenetel ünnepén a konﬁrmációi vizsgát is az
online térben teljesítették. A karantén feloldását követően
szeptember első vasárnapján, a megfelelő óvintézkedések
mellett megtartott istentiszteleten tizenegy ﬁatal vallotta
meg hitét, majd részesült a konﬁrmációi áldásban, és vett
első ízben úrvacsorát.

TÍZ PÉLDÁZAT KAJÁRPÉCEN
Hosszú tervezés, szervezés és a járványhelyzet miatti bizonytalanság után 2020. szeptember 24-én került megrendezésre
az „Igéimet forgassátok! (Tíz példázat)” címmel meghirdetett
koncert az evangélikus templomban. Becze Gábor, Gryllus
Dániel, Huszák Zsolt és Smidéliusz Gábor közreműködésével,
Sumonyi Zoltán versein és Gryllus Dániel zenéjén keresztül
Jézus néhány példázatában mélyülhetett el a hallgatóság.
A nehezített körülmények ellenére is lélekemelő alkalmon
vehettek részt mindazok, akik meghallgatták a 2017-ben
kiadott hanglemez anyagát. A koncertet a helyi önkormányzat
valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
„Köszönjük, Magyarország!” programja támogatta.

Trubadúrok Kajárpécen
A Mediawave Kajárpécen tartotta októberben a 2020
Trubadúrok elnevezésű, belga-francia-szerb-magyar nemzetközi Kreatív Európa együttműködés projektjének utolsó
eseményét.
Két műhelymunka zajlott párhuzamosan a kultúrházban
valamint a házasságkötő teremben kiváló zenészek részvételével. A Mesics György ’Mesó’ vezette társaság környékbeli
és Magyarországon élő vajdasági muzsikusokból tevődött
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össze. A népzenét szokatlan hangszereléssel és énekkel
megszólaltató két napos együtt muzsikálás eredményeként
öt izgalmas dal született. A másik együttműködés az ismert
Ferenczi György és a rackajam együttes tagjainak irányításával
zajlott, a ﬁatal zenészekből álló kecskeméti Resti Kornél, a
budapesti Zajnal zenekar valamint a Mediawave szervezte
Ferenczi-műhelyek szinte állandó tagjainak számító nyíradonyi
ﬁatal énekesek bevonásával. Ferenczi Gyuriék műhelyei attól
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érdekesek, hogy létszámtól függetlenül pillanatok alatt proﬁ
zenekarrá alakítanak bármilyen hangszeren játszó résztvevőkből álló csapatot. A műhelymunkák nyitottak lettek volna a
helybeliek és az érdeklődők számára, ám a vírushelyzet miatt
ezt a lehetőséget sajnos kénytelenek voltunk elvetni.
A két nap munkájáról és eredményeiről videófelvételek
készültek, ezek megtekinthetők a mediawave (www.
mediawavefestival.hu) és a kajárpéci önkormányzat
weboldalán.
Köszönet a Kajárpéci Önkormányzatnak a helységek
használatáért, Éva néninek a ﬁnom ételekért valamint Herold
Tamásnak és a Vadásztársaságnak a szállásért.

Beszélgetés Szabó Norberttel településünk
hegyközségi képviselőjével
– Laki GY.: A szüret befejeztével
végre megtaláltuk az időpontot, ami
alkalmas egy rég tervezett beszélgetésre. Nem volt könnyű. Gyorsan fel is
teszem az ilyenkor szokásos kérdést:
milyen évjárat az idei?
– Szabó N.: Valóban, a munka melletti szőlőtermelés kicsit kényszerpályára teszi az ember szabadidejét,
legyen szó akár a legkisebb területről
is. Szerencsére a szeptemberi időjárás
partner volt abban, hogy a szüreteket
lehetett normálisan ütemezni és legkésőbb október közepére mindenki
be tudta fejezni a munkát – legalábbis
a szőlőben.
Tavasszal kicsit nehézkesen indult a
rügyfakadás, de utólag láthattuk nem
is baj, mert a gyümölcsöket drasztikusan érintő fagyok ezúttal a később
fakadó szőlőt elkerülték. Virágzáskor tapasztalt hűvösebb idő azonban néhány érzékenyfajta (cserszegi
fűszeres, irsai olivér) terméshozamát
visszavetette.
Növényvédelmi szempontból a vegetációs időszak kedvezően alakult,
nem kellett egész évben a kórokozók (lisztharmat, peronoszpóra) ellen vegyszerben fürdetni a növényt.
Muszáj azonban említést tenni az
idei szárazságról, ami – mint minden
mezőgazdasági kultúrát – a szőlőt

is keményen érintett. A szőlő mélyre
hatoló gyökérzete miatt később reagál
a csapadékhiányra, azonban a tartós
aszálynak, főleg a tápanyagszállításra
és bogyónövekedésre van kedvezőtlen hatása. Sajnos a következő évtizedek várható éghajlata több változást
tartogat a szőlőtermelőknek, mint az
azt megelőző 150 év.
Nagy szerencse, hogy az aszály
mellé nem társult az idén a korábbi
években tapasztalt magas napi csúcshőmérséklet és tartós forróság, ami
elégette volna a szőlőszemeket és
a savakat. De, hogy ne legyen ilyen
egyszerű, a hűvösebb nyár miatt azonban olyan magas sav értékek vannak,
amivel már rég találkozhattunk. Ez az
idei év kihívása a borkészítőknek.
– LGY: Sokszor pendítettük már a
témát Veled, hogy nálunk a ’90-es
évek után másként alakult a szőlészet
és borászat sorsa, mint a borvidék
„másik oldalán”. Miben látod ennek
okait? Miként értékeled az elmúlt 2025 évet?
– SZN: ...egy pillanatra meglepődtem ezen az időtávlaton () de hát...
Az idősebbek emlékezhetnek rá,
hogy a rendszerváltást megelőzően
– a legóvatosabb becslések szerint
is Kajárpéciek kezelésben lévő termő
szőlőterület kb. négyszerese volt a

jelenleginek. A TSZ keretein belül a
szőlész-borász ágazat jelentős kapacitással és az adott időszakban komoly
szakmai színvonalon működött, képzett szakemberek irányítása mellett. A
szőlőterületek Győrszemere-hegytől a
falu túlsó oldalán található „Nyikos”-ig
húzódtak az akkori Törésvár Hegyközségen belül. A TSZ felbomlása után a
területek elaprózódtak, a félhektáros
területek a kezdeti jövedelmező művelés után – részben a megváltozott
piaci környezetnek, részben az akkor
divatossá vált kivágási támogatásnak
köszönhetően – lassan, de biztosan
elkoptak. Az ültetvények integrálása
és a működtetése sem járt sikerrel.
Nagyon sok minőségi terület került ki
a művelésből az elmúlt 25 évben.
– LGY: Szakmai közegben milyen
vélemény fogalmazódik meg az itteni
területekről, lehetőségekről?
SZN: Az elmúlt 15 évben nagyon
sok beszélgetés témája volt a borvidék két pólusának eltérő „sorsa”.
A jelenlegi Pannonhalmi Borvidéken
mindmáig aktív szakemberek közül
többen dolgoztak a kajárpéci pincegazdaságban, illetve szakmai kapcsolatban voltak az itteni szakemberekkel.
Egybehangzó véleményük, hogy a
felpéci és kajárpéci termőterületek a
borvidék legjavához tartoznak.
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Kajárpécen sajnos másként alakultak
a tulajdonviszonyok és a szándék, így
nem jöttek létre azok a 10-30 hektáros gazdaságok melyek jól prosperáló
vállalkozásként vannak jelen Nyúlon,
Écsen, Pannonhalmán stb. A természet adta lehetőségek természetesen
most is fennállnak.
– LGY: Emlékszem a 2000-es évek
elején-derekán mikor megoldásokat
fontolgattunk e témában…. Akkor kezdődött kicsit szerveződni a községen
belül is az élet e téma körül és indult
meg kicsit a vérkeringés.
– SZN: A Pannonhalma-Sokoróaljai
Borvidék és a korábbi hegyközségek
megszűnésével létrejött az új Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége mely egy
közigazgatási egységbe tömörítette
a korábban egy-két település alkotta
hegyközségeket. Az új szervezetbe
a demokrácia elveit érvényesítendő,
minden érintett borvidéki település
delegálhatott egy tagot – így jött létre
a borvidék választmánya. Ebben az
évben a Törésvár Hegyközség néhai
elnöke Barthalos István félrehívott egy
asztalhoz egy borversenyen és jellegzetes hangján közölte : „Te Norbikám,
el kéne vállalni”.
Azon a borversenyen néhány idős
termelő mellett ketten vettünk részt ﬁatalként, hála isten azóta ez a tendencia
jelentősen változott. De ami nagyobb
öröm, hogy szőlő telepítések is történtek, ha nem is olyan mértékben,
mint lehetne, de mégis. Vitathatatlan
szerepe van az egyértelmű élénkülésben azoknak a közösségeknek melyek életre hívták a borversenyeket,
találkozókat. Azt hiszem a minden
évben megrendezett Othelló borverseny népszerűsége magáért beszél
és a Felpéc, Győrszemere, Kajárpéc
települések által rendezett térségi verseny is sok kapcsolatot ápol.
– LGY: Ezt jó, hogy említed és kicsit
nézzünk előre. Látod-e az ágazat fejlődésének lehetőségét a faluban?
– SZN: Gyorsan tegyük tisztába a
fejlődés mit is jelenthet egy ilyen kis
6
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közösségben. Arra, hogy a piacon komolyan jegyzett vállalkozás jöjjön létre
– a jelenlegi tulajdonviszonyok mellett
– nem sok esélyt látok. Azonban, ahogy
azt mindig is vallottam, a borvidék, a
település, a szőlőhegy arculatát – legalábbis számomra értékelhető módon –
soha nem a végeláthatatlan szőlősorok
és milliárdos pincék alkotta táj jelenti.
Az ország több borvidékén láthatóak
szuperberuházások a dűlőkben, a generációk óta ott élő emberek pedig sandán
„alázattal” nézik és keserű nosztalgiával
emlegetik, hogy az valamikor a nagypapa földje volt. Fontos tapasztalat volt
mikor több éven keresztül a hegyközség
szervezésében ellátogattunk Ausztria,
Szlovénia és Olaszország néhány borvidékére, hogy az emberek foggal-körömmel ragaszkodnak a földhöz. Össze sem
lehetett hasonlítani egy csillogó villogó
borgyár és egy olyan pince hangulatát,

ahol az ötödik generációs gazda elérzékenyülve
tudta megmutatni azt a
rozsdás metszőollót,
amit a dédapja használt
és a mai napig mintegy
„iránytű” ékesíti a pince
falát.
Természetesen nem
tudunk elmenni a tény
mellett, hogy hazánkban a történelem kicsit
másként írta a sorokat.
De erről órákat lehetne
beszélni…
Ezzel a kis kitérő
után visszakanyarodnék a kérdésedhez. Az
egyén, a közösség és a
település szempontjából egyértelműen óriási
a fejlődés, de inkább a
változás lehetősége.
Csodálatos fekvésű és
nyugodt, tiszta levegőjű
falu a miénk. Semmivel
nem alantasabb, mint
jó néhány túlexponált
turista célpont a fent
említett országokban. Akinek volt alkalma végignézni a kapusi tetőről vagy a
kispéci öregszőlőből egy naplementét,
vagy tiszta időben a körpanorámát,
tudja.
Fejlődés… nem feltétlenül az, hanem rend kell. Fejekben, szőlőkben,
utakon, pincében. Nem szeretnék keményen fogalmazni de, sok nagyszülő
fejcsóválással nézne végig mivé lett
sok-sok évtized kétkezi munkája. Van
a világban és a tudatos emberek közt
évek óta egy tendencia, megtalálják
azt, ami egyszer már megvolt. Az én
vízióm az, hogy azok az ugaron-, mellig
érő gazban lévő területek visszanyerik méltóságukat és minden itt élő és
idelátogató érezze, nem mindennapi
helyen van. Szóval a fejlődés nálunk
első körben azt jelentené, hogy éljünk
azzal – és becsüljük meg azt, ami ott
van az orrunk előtt.
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Tisztelettel és szeretettel köszöntök Mindenkit!
Kajárpécen a Vöröskeresztnek régi múltja van, ezért
szeretnénk mi is fenntartani.
Kis alapszervezet vagyunk, elnökünk Dr. Pardi Éva, titkárunk Lascsikné Csekő Mária.
Jelen helyzetben legfontosabb feladatunk véradások
szervezése és lebonyolítása. Ezen kívül néhány családhoz sikerült kisebb élelmiszer- és gyermekruha adomány
eljuttatása is.
Fő célunk, hogy a jövőben is tudjunk segíteni, véradást
szervezni és annak fontosságára felhívni az emberek ﬁgyelmét. Hiszen az valóban igaz, hogy vérünkkel akár életeket
is menthetünk! Ebben a nehéz helyzetben még fontosabb

a segítség. Itt is szeretném felhívni a ﬁgyelmet, legközelebbi
véradásunkra, amely várhatóan 2021. január 12. napján
kerül megrendezésre. Nagyon hálásak vagyunk minden
véradónknak!
Tavaszi véradásunkat már a járványhelyzet alatt tartottuk
és így is 50 fő felett volt a véradók száma. Még egyszer is
köszönet érte!
Tisztelettel kívánok az alapszervezet tagjai nevében jó
egészséget,
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Új Évet!
Baracskainé Zúgó Márta,véradás szervező

V. Kajárpéci Alkotótábor
Ötödik alkalommal, 2020. augusztus 3-ától 7-éig tartottuk
Kajárpécen 8-16 éves diákok számára a képző- és iparművészeti technikákkal foglalkozó táborunkat.
Az első alkotótábor 2015. évben került megrendezésre a
győri Kovács Margit Iskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak részvételével. Azóta kajárpéci-, győri-, rábapatonai
diákokkal bővült a résztvevők köre. A tábor tematikája
évről-évre változik ugyan, de fellelhetőek az ún. „kötelező
elemek”: a kirándulások, a szabadtűzön való lángossütés,
a lovaskocsikázás.
Az idei alkotóhét tevékenységeit a személyiség egyik
tükörképe, az ARC köré építettük fel. Változatos művészeti
technikákat (sokszorosító graﬁka: magasnyomás; egyedi
graﬁka szénnel) használva fejezhették ki személyiségük
alkotó énjét a táborlakók. A hét elején kiváló témaindítóként
Józsa Tamás előadását hallgathattuk meg az organikus

építészetről. A természeti- és épített környezetet szemlélve
megtaláltuk a Sokoró dombvidék különféle arcait pincék,
lakóházak formájában, amelyeket akvarell- és diófapác
segítségével alkottak újra a tábor ifjú művészei.
Készítettünk korongolt- és felrakott edényeket agyagból,
nemez ékszereket birkagyapjúból, s nem maradhatott el a
pólóbatikolás sem.
Köszönetet mondunk tábori segítőinknek: Borsos Feri bácsinak a kiváló tűz biztosításáért, Bibókné Éva néninek és segítőinek a ﬁnom reggelikért, ebédekért és vacsorákért, Guszti
bácsinak a lovaskocsikáztatásért, Kocsisné Pernyész Anna
tagintézményvezetőnek a sportszerek és bútorok biztosításáért, Erzsikének a takarításért és nem utolsó sorban Kajárpéc
Önkormányzatának a táborhelyszín használatáért.
Üdvözlettel a táborszervező pedagógusok:
Boda Ildikó, Józsáné Nagy Erzsébet
Kajárpéc, 2020. augusztus 9.

TELEPÜLÉSÜNK
100. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT LAKÓJA
POLGÁR ISTVÁN (szül.: Kajár, 1920.06.01.)
Szívből gratulálunk a kerek évfordulóhoz!
További jó egészséget kívánunk!
Baracskainé Zúgó Márta 2013 óta véradás szervezője
a kajárpéci vöröskereszt egyesületnek. Áldozatos munkájának köszönhetően egyre többen járnak véradásra
településünkről. Lelkes és önzetlen tevékenységére
a megyei szervezetnél is felﬁgyeltek ezért 2017-ben
elismerésként a „Vöröskeresztes munkájáért” ezüst
fokozatú kitüntetést kapta.
A tábor tagjai munka közben.
7

KAJÁRPÉCI KRÓNIKA

2020. december

Kémek a Sasfészekben, avagy értékmentés a „Békeuccában”
A Kispéci Értékmentő Egyesület (KÉM) Kajárpéc legﬁatalabb civil szervezete, mind megalakulásának dátumát,
mind pedig a tagság átlagéletkorát tekintve. Az Egyesület
2018-ban kezdte meg működését, mintegy hátteret adván
az akkor már egy ideje természetes módon formálódó
törekvéseknek, amelyek középpontjában egy ﬁatal, népzenét játszó zenekar, a Somló Banda állt. A Somló Banda
a pápai Allegro AMI népzenész növendékeiből, volt és jelenlegi tanítványaimból alakult együttes, ilyen néven 2017.
óta működik. A zenészek közül ugyan egyedül én vagyok
(immár tizedik éve) kajárpéci, azonban a zene szeretete,
meg sok egyéb más dolog mellett összeköt minket az is,
hogy tiszta időben mindannyiunk lakóhelyéről látszik a
Somló hegy – nem mellesleg az innen származó borokat is
erősen kedveljük. Rendszeres koncertekkel és táncházakkal
vagyunk jelen a Nyugat-Dunántúl népzenei életében, de
játszottunk már Egerben a Kaláka Fesztiválon, a MÜPÁban,
a Budavári Könyvünnepen, a Művészetek Völgyében vagy a
lakiteleki Tiszavilág Napokon is. Adta magát tehát az ötlet,
hogy forgassuk meg kicsit a muzsikánkat Kajárpécen is,
ami együttesünk egyik bázisa a megalakulás óta. Három
éve döntöttük el a zenekarral és kajárpéci barátainkkal,
hogy egyesületi formában fogjuk biztosítani művészeti és
közösségi munkánk hátterét, 2018. februárjában pedig
Béke utcai székhellyel bejegyzésre is került a Kispéci Értékmentő Egyesület. A tagság a zenekarból és segítőiből,
barátokból állt össze, akik az azelőtt és azóta megvalósult
eseményeink nélkülözhetetlen résztvevői és támogatói,
a három tagú vezetőségben Banai Csaba és Pongrácz
Balázs mellett az elnök jómagam vagyok. A megalakulás
óta megnyíló pályázati forrásokat tehát kajárpéci kötődésű
projektekre, helyi történésekre, eseményekre koncentráltuk.
A Somló Banda 2019-ben megjelent „Békeucca” című
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népzenei albumának felvételei is Kajárpécen, az egyesületi
székhelyen készültek, a lemez első sávjához pedig szintén a
faluban forgattunk kisﬁlmet – ez „Fekete a kökény” címmel
látható az internetes videomegosztón, illetve a zenekar
Facebook-oldalán. Ezen cikk megjelenésekor valószínűleg
már elérhető legújabb, karácsonyi klipünk, amit a Kajárpéci
Katolikus Egyházközség jóvoltából a kajári templomban
forgathattunk.
Kajárpéc közösségi- és civil élete a régióban már régóta
példa értékű. Ezt a közösségi életet árnyalja, gazdagítja
megalakulása óta a Kispéci Értékmentő Egyesület is. Az
Egyesület tevékenységének köszönhetően az elmúlt években a faluban számos zenei esemény valósulhatott meg,
amelyek a környező településekről, városokból (Győr, Pápa)
is vonzottak érdeklődőket. Településünk lakói mellett az
Önkormányzat nyitottságára, segítőkészségére is szükség
volt, hogy ezek az alkalmak sikeresek lehessenek. Az elmúlt
években rendszeressé váló, jeles napok köré szervezett
táncházak mellett már két népzenei nyári tábor is sikerrel
megvalósult, régi zenekarom, a Matokabinde közreműködésével - a harmadikra idén a veszélyhelyzet miatt nem
kerülhetett sor. Néprajzi témájú előadások, ﬁlmvetítések,
könyvbemutató is megrendezésre került már az Egyesület
által. Ezek az események amellett, hogy a helyi közösségi
alkalmakat gyarapítják, a falu kulturális és turisztikai vonzerejét is fejlesztik.
Ahogy 2020. remélhetőleg az emberiség jó része számára rávilágított, a közösség, az egymás felé fordulás, a
barátság a legfontosabb értékek közé tartoznak. A kispéci
értékmentők a maguk eszközeivel, táncházzal, koncerttel,
zenés együttlétekkel ezeket az igazán ősi hagyományokat
kívánják szolgálni, őrizni, éltetni, továbbadni.
Mesics György „Mesó”
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39000-es lelőhely
A kajárpéci Sas hegy ezzel az azonosítószámmal kerültbe a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisába. Területéről a község helytörténeti és viselettörténeti
szempontjából több értékes lelet került elő. A leletek
jelentős része a győri múzeumba került. Helytörténeti
gyűjteményünkben néhány bronzgomb, csizmavasalás,
vaslándzsahegy, „S” végű hajkarika és rózsafűzér látható
(maradt!). Több Sas hegyről származó tárgy is volt régen
a helytörténeti gyűjteményben, azok helyreállítás címén
kerültek Győrbe (és mai napig nem kerültek vissza).
Régészeti szempontból a szakirodalomban a mai napig
tartja magát az a nézet, hogy a Sas hegyen álló épületbontásából származik az a római sírkőtöredék, mely a
győri kőtár gyűjteményében található. A sírkő kalandos
úton került Győrbe. Sokáig a plébánia udvarán őrizték,
mely a Sas hegy lábánál terült el, ezért hozhatták kapcsolatba vele, mely egy régi újságcikk szerint: „a régi falu
helyéről került mai helyére”(plébániára). A régi faluhelynek
a Szűzkúti dűlőt tartották, innen a XIX. században sok
római lelet került elő. Gabler Dénes régész az Arrabona
(Győri múzeum évkönyve) 10. kötetében így ír a sírkőről: „Kajár község határában az ún. Szűzkúti dűlőben
kerülhetett elő az alábbi sírkő, mely sokáig az urasági
major falában volt befalazva, más források szerint a Sas
hegyen, az egykori templom falában. A Győri Múzeumba 1953-ban került.” Tanító bácsi kutatásai alapján a
síemlék nem a Szűzkútról és nem a Sas hegyről került
elő, hanem az egykori iskolai gyakorlókert területéről a
XIX. század végén talajmunkák során. A terület akkori
birtokosa egy „Balogh nevű bácsi” a sírkövet egészben
találta meg. Birtoka egy dűlő út mellett volt, így az igás
állatok gyakran letaposták birtokának út felőli részét,
ezért a sírkövet kerékvetőnek kirakta az út szélére, domborműves felével, mely egy férﬁt, egy nőt és középen
egy gyermeket ábrázolt. A követ meglátta Fridrich Károly uradalmi számtartó, és azt elkérte a megtalálójától.
Cserébe a Sas hegyi templom még akkor álló alapjából
egy jókora homokkövet vitetett oda. Az odaszállított kő
a Csuki-ér 1980 -as évekbeli szabályozásáig eredeti
helyén volt.
A Sas hegy intenzív régészeti kutatása 1987-88-ban folyt.
A munkálatok során több újkori sír is feltárásra került. Sikerült
kiemelni az egyik sírból egy vályt koporsót (töredékesen), egy
másikat, ami a korra jellemző volt, pedig megﬁgyelni: hasáb
alakú, de a fedele, mint a régi háztető, sátorszerűen borult
rá. A temetkezésekben nem volt rendszer, össze- vissza
temettek, néhol négy-öt rétegben egymás fölé. Sírjelnek
nyomát nem találtuk. Viseleti szempontból jelentős a feltárt

anyag. Több szép gyöngyös párta került elő, mely ékes
bizonyítéka annak, hogy azokat a ﬁatal lányokat, akik nem
tudtak férjhez menni, és 15-20 éves korukban hunytak el,
azokat pártában és „menyasszonyi ruhában temették el.
Az anyaföld és Krisztus lett a jegyesük. A párták a sírokban
viszonylag jó állapotban maradtak fenn. Az egyik sírból egy
nagykarimájú kalapot is sikerült kiemelni, egy másikból pedig
süveget. Az idősebb korban elhunytak lábán bőrcsizma,
a ﬁatal lányokén pedig félcipő volt. Több sírból került elő
Benedek- kegyérem, ami a bencések hatását mutatja. Egy
pártás ﬁatal lány sírjában egy skapulárét is találtam, ami a
kármel-hegyi Máriát ábrázolta. (A skapulárét bajelhárítás
céljából hordták a ruha alatt.) A leletek közül érdekesek
azok a vasrudak (4-5 cm hosszúak), melyeket a koporsóba
vertek annak idején. Hogy milyen céllal, azt csak találgatni
lehet. Szerintem a boszorkányos tudású emberek koporsóit
szegezték meg ilyen vasszögekkel, hogy haláluk után ne
tudjanak kísérteni. Egy másik koporsóban egy kovaacélt
találtam beverve, ami szintén hasonló céllal kerülhetett oda,
mint a vasrudak. Szórványosan a temető területéről sok
kerámiatöredék is előkerült, ami annak bizonyítéka, hogy
elődeink településként is használták a Sas hegyet. Kerámia
maradványokat napjaikban is sikerült megﬁgyelni a területen.
Sajnos, a leletek tudományos feldolgozásával még adósak
vagyunk. A sírok embertani anyaga Szegedre került, szintén
tudományos feldolgozásra. A terület számunkra nem csak
fontos kegyeleti, de jelentős régészeti lelőhely is. A terület
számunkra legértékesebb része, első templomunk alapfala
jelenlegi állapotában folyamatos pusztulásnak van kitéve.
Közös megoldást kell találnunk a romok konzerválására,
védelmére. Fogjunk össze és mentsük meg történelmi
örökségünket!
Vikár Tibor
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Könyvtár az olvasókért
Kispécen a Fő utcában, a faluházban kapott helyet a
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, egyszerűbben
a községi könyvtár.
5 éve teljes felújítás történt. Ekkor vettem át a könyvtár
vezetését Ferenczi Lajosnétól, aki évtizedeken keresztül
szolgálta munkájával a falu olvasóit.
Megújult a berendezés, a teljes könyvállomány kicserélődött. Tágas, jól átlátható polcok kerültek a helyiségbe.
Sokféle témában talál olvasnivalót a látogató. A legﬁatalabb
„olvasókat” mesekönyvek, állatos képeskönyvek, természeti
jelenségeket bemutató tudományos kiadványok csalogatják.
A nagyobbak sokféle sorozatból: Olvasó Leó, Geronimo
Stilton, Rumini, Idődetektívek… válogathatnak maguknak.
A középiskolásoknak a kötelező olvasmányok, és a manapság divatos kortárs írók (Grecsó Krisztián, Leiner Laura,
Fábián Janka…stb.) is elérhetőek. A felnőttek többféle
témakör kiadványaiból válogathatnak.
Külön polcon sorakoznak a folyóiratok: Képmás, Nők
Lapja Konyha, Családi Lap, Praktika, Természetbúvár,
5 Perc Angol…
A kölcsönzésen túl kulturális programok megvalósítására
is volt lehetőségünk az elmúlt években. A teljesség igénye
nélkül néhány a megvalósult programok közül: bábszínház,
koncert, játszóházak (anyák napja, karácsony, húsvét témakörökben) színesítették a kikapcsolódási lehetőségeket
az itt élők számára.
Az óvodásoknak, iskolásoknak adott műsort a Csudatáska
Társulat, a Mosolyra Hangolók. Többször szerepelt nálunk
a Csemete Bábszínház. Komolyzenei műsort hallgathattak
a gyerekek. A kézműves technikákra kíváncsi felnőtteknek

mutatta be tudományát Szabó Karola szalmafonó. Vendégünk volt Telekdi Ágnes író, természetfotós. A kialakult
helyzetben tavasszal a könyvtár is pihenőre kényszerült.
Jelenleg az előírások betartásával hétfői napokon ½-5-től
7 óráig várom szeretettel az olvasókat.
Tóthné Nagy Marietta, könyvtáros

10 év után ismét élvonalban a kajárpéci labdarúgás
A Kajárpéc SE új vezetősége 2016
óta folyamatosan azon dolgozik, hogy a
sportolni vágyó ﬁatalok számára megteremtse a testmozgás lehetőségét a
futball területén egy évről évre magasabb színvonalon teljesítő jó közösség
biztosításával. Folyamatosan korszerűsítjük a létesítményünket, illetve a labdarúgáshoz szükséges felszereléseket
is biztosítjuk a korosztályok részére.
Jelentősebb fejlesztéseink 2020-ban:
– öltözőépület felújítása, szigetelése
(társadalmi, önerő)
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– pályafelújítás (társadalmi, önerő)
– pályavilágítás korszerűsítés (önerő)
Ezúton is köszönjük Pintér Zoltán
alpolgármester úrnak a kiemelkedő
közreműködését
– korlátok, büfé festése (társadalmi,
önerő)
– eredményjelző tábla (pályázat)
– új sportfelszerelések (kapuk, hálók,
labdák, öltözékek) (önerő + pályázat)
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik bármilyen formában

közreműködtek abban, hogy a kitűzött
fejlesztések és céljaink megvalósulhassanak.
Ezzel egy időben ki is emelném
Szimeiszter Attilát, aki saját szabadidejét
nem „sajnálva”, rengeteg energiával járult
hozzá a munkákhoz. Köszönöm Attila.
Az idei évben elmondhatjuk, hogy
teljesen megvalósítottuk az elképzeléseinket, céljainkat. Minden korosztályban évről évre egyre magasabb
létszámmal büszkélkedhetünk, amely
tükrözi az egyesületünk összetartását
és színvonalát.
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Mindemellett a mérkőzéseken az érdeklődök száma
meccsről-meccsre növekszik (legmagasabb nézőszám:
150 fő, átlag nézőszám 95 fő).
KAJÁRPÉC SE 2020/2021 ŐSZI BAJNOKSÁG
Hivatalosan is lezárult felnőtt, illetve U19-es (iﬁ) csapataink
számára a 2020-2021-es évad őszi szezonja.
Nagy reményekkel, jó előjelekkel és sikeres felkészüléssel
vágtunk neki a bajnokságnak…
Felnőtt csapat:

A felnőtt csapat a tabella 2. helyén zárta az őszi szezont,
amely elvárásainkhoz képest is kimagasló eredmény!
Gratulálok az egész csapatnak az őszi teljesítményhez!
U19 (iﬁ) csapat:
Az U19-es csapat több, mint 10 éve nem tudott az első
10 közé kerülni.
Ebben a szezonban viszont a 4. helyen zártak! Óriási
dolog!
Gratulálok az egész csapatnak az őszi teljesítményhez!

Mindent összevetve csapataink őszi szezonja nagyon
eredményesnek mondható.
A ﬁúk kimondottan egy összetartó társasággá értek,
remek hozzáállást tanúsítottak, ami nemcsak az edzésen
történő részvételekben mutatkozott meg, hanem a bajnoki
meccseken is látszódó motiváltságban is.
Mivel a bajnokságban résztvevő csapatok közül az egyik
legkisebb település Kajárpéc, így ez a teljesítmény ennek
tekintetében még kiemelkedőbbnek tudható be.
Hasonló folytatásban bízunk a tavaszi szezonban is, ahol
remélhetőleg, a nem titkolt célként kitűzött dobogós helyek
egyikének megszerzésére is lesz lehetőségünk!
Le a kalappal minden játékos előtt, így tovább!
Hajrá Kajárpéc!
Jó pihenést, jó egészséget kívánok mindenkinek!
Ferencz Tamás, Kajárpéc SE elnök

A gyerekek nagy örömére Kajárpécen is járt a Mikulás.
Köszönjük a Kajárpéci Hagyományőrzők Egyesületének
és a Kajárpéci Lovas Egyesületnek, hogy segítették a
ajándékosztó körútján.
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Labdarúgó utánpótlás Kajárpécen
A Kajárpéci Sportegyesület a 2020/21-es szezonban az
U19-es ifjúsági csapat mellett három utánpótlás csapatot
indított a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett
Bozsik-programban a maximálisan indítható négy korosztályból:
U7-es korosztály tagjai (4 fő): Tábori Levente, Szabó
Balázs, Pintér Hunor, Szép Marcell Edző: Horváth Roland
U11-es korosztály tagjai (7 fő): Maticsák Zénó, Ferencz
Benedek, Pintér Ábel, Vereb Ábel, Bendes Zsóﬁa, Szele
Noel, Németh Zalán Edző: Horváth Roland
U13-as csapat tagjai (15 fő): Pádár Tamás, Szabó Gergő, Koloszár Zsolt, Kurucz Hunor, Fehér Mátyás, Molnár
Botond, Bónyai Márk, Balogh Levente, Zsebedics Pál,
Mandik Artúr, Tujner Bence, Domonkos Szabolcs, Sándor
Szabolcs Barnabás, Novák Milán, Surányi Gergő Edző:
Horváth Roland, Bendes Laura
E három utánpótláscsapat mellett az U14-es megyei bajnokságban is szerepel az Egyesületünk (18 fő). Alapvetően
ezt a csapatot is az U13-as korosztály játékosai alkotják
kiegészülve néhány idősebb játékossal (Horváth Barnabás,
Nagy Ottó László, Maticsák Márk) Edző: Horváth Roland,
Bendes Laura
A tavalyi U14-es csapatunkból három fő már a kiemelkedően szereplő U19-es ifjúsági csapat tagja (Laki György,
Molnár Ádám, Kozma-Eckstein Ádám), akikben nagyon
bízunk, hogy a felnőtt csapatba is bekerülhetnek majd
néhány év múlva.
A Bozsik-programban az U7-es korosztálynak az őszi
szezon folyamán négy fesztivált rendeztek Téten, a csoport központjában. Az U11-13-as csapatoknak öt torna
volt előzetesen tervezve, de a kialakult vírushelyzet miatt,
sajnos, csak négyet tartottak meg. Helyszíne ezeknek is
a téti sportpálya volt. Ezeken a fesztiválokon, tornákon a
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környékről a programba nevezett csapatokkal mérkőznek
meg (Koroncó, Rábapatona, Tét, Győrszemere, Tényő).
A mérkőzések az életkorukhoz megfelelő méretű pályán
és kapukkal zajlanak meghatározott idő alatt. Életkorukból
adódóan nem a győzelem a cél, hanem megfelelő edzésekkel folyamatosan fejleszteni a játékosok kreativitását,
gondolkodásmódját és döntéshozatali képességét. Ennek
eredményeként várhatók a jövőbeni győztes mérkőzések.
(Fesztiválok, tornák után nincs eredményhirdetés).
Az U14-es csapat már bajnoki rendszerben játszik. Jelenlegi csoportjuk 10 csapatos, így az őszi szezon folyamán
9 mérkőzést kellett volna játszaniuk, de a vírus miatt az
utolsó két mérkőzésük halasztásra került. A lejátszott hét
mérkőzésen, három győzelem, egy döntetlen, három vereség a mérleg. Nagy Ottó a csapat játékosa hét szerzett
góljával holtversenyben vezeti a góllövőlistát, de fontos
hangsúlyozni, hogy még ennél a korosztálynál sem szabad
elsőszámú célnak lennie a helyezésnek. Sokkal fontosabb,
hogy csapatként együtt tudjanak működni a pályán és
azon kívül egyaránt. További elképzelésünk a folyamatos
sportolási lehetőség biztosítása mindegyik korosztály számára, így biztosítva a játékfelépítés fokozatos fejlődését.
Célunk a kiemelkedő képességekkel rendelkező játékosok
magasabb osztályban illetve saját felnőtt csapatunkban
való szereplésének lehetőségének biztosítása, ily módon
képviselve településünket.
A meglévő játékosok mellé folyamatosan várjuk az új
jelentkezőket a csapatainkba már négy éves kortól (Részletek: Horváth Roland 0670/3810614).
HAJRÁ KAJÁRPÉC!!
Horváth Roland
Kajárpéc SE utánpótlás vezetőedző

