Mercedes−gyár
épül Kecskeméten

3. oldal

Hírös borfesztivál
Négyszemközt a
vezetõ ügyésszel

2. oldal

Új szaküzlettel gazdagodott
a mûkertvárosi Molnár Faés Építõanyag Kereskedés

4-7. oldal

10-11. oldal

Keresztköri örömünnep
A napokban Kunbaracs-Csaroda pusztán szentelt
fel egy nagyon szép keresztet dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. A mementó
jellegét tekintve fogadalmi kereszt. Szabó Istvánnak, a Porta Katolikus Munkacsoport és Keresztkör
tiszteletbeli tagjának a kezdeményezésére állíttatott.
Aki így a háborúból visszatért édesapja egykori
ígéretét teljesítette. A szombati megható ünnepségre sokan jöttek a környékbeli tanyákból is, természetesen ott volt idõs Szabó István és kedves felesége is. Ez az alkotás a Szent Ilona
Keresztkör huszadik alkotása.

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

Megnyílt Jack & Roy állateledel és felszerelés boltja.
márkabolt
Várunk minden kedves gazdit és kedvencét, minõségi termékekkel és
szakszerû kiszolgálással. Boltunkban megtalál mindent, amire
kedvencének szüksége lehet. Csak nálunk található meg a Belcando,
Bewidog, Leonardo, Pro Plan márka termékei, illetve INNOTECH
láthatatlan kerítései és távoltartó rendszerei.
Kecskemét, Forrás u. 2/A, Tel: 30/677-6078, Nyitva tartás: h-p: 9.30-18.00; szo:9.30-12.00

„A város szívében,
gondoljon a szívére”

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés
Black Cat Pub
Kecskemét, Csányi János krt . 6.
Nyitva: minden nap 8-tól.
Ha szeretnél csocsózni egy profi
asztalon, vagy a barátnõddel egy
kávét meginni, vagy a haveroddal sörözni munka után, térj be ide.
A csocsóasztal profi, a kávé kiváló.
Italakciók: Bols Vodka: 4 cl: 250 Ft.
0,5 L Arany Ászok: 280 Ft.
Asztalfoglalás: 70/299-4040

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magas vérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata, Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató,
a Bács-Kiskun megyei irodáját új helyre költöztette:
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.:76 577 464
mobil: 06 30 944 7731
Új irodánk kirendeltségvezetõt és 5 fõ
pénzügyi tanácsadót keres.
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Négyszemközt dr. Kopasz Zsolttal
Csendes, szerény férfi benyomását kelti, aki visszafogottan, megfontoltan válaszol, bármit kérdezzenek tõle. Ha egy olyan társaságban találkozunk elõször,
ahol elfelejtenek bemutatni
egymásnak bennünket, sosem találtam volna ki, hogy
másfél évtizede ellenfele a
csalóknak, rablóknak, gyilkosoknak. Tehetséges, szakmailag kiválóan felkészült
fiatalember. – Csak ez lehet
a magyarázata annak, hogy
alig 34 éves volt 2002-ben,
amikor kinevezték Kecskemét vezetõ ügyészének. Dr.
Kopasz Zsoltnak hívják.
– Szegeden születtem
1968-ban, ott végeztem az
iskoláimat. Egy lakótelepi lakásban nõttünk fel a nõvéremmel, ahol mindig a szeretet és a becsület volt a legnagyobb érték. Hamar megtanították a szüleim, hogy
rend a lelke mindennek. A
Radnóti Gimnáziumban is a
becsületes munkán alapuló
teljesítményre ösztönöztek a
tanáraim, jelentõsen befolyásolva életem további alakulását. Közben sokféle
sportágban kipróbáltam magam, megértve, hogy hiába
dolgozik, tréningezik valaki
rengeteget a gyõzelemért, az
is csak úgy ér valamit, ha becsületesen betartja a játékszabályokat.
Miközben mesél, szinte
egy pillanatra sem feledkezik
meg városunk vezetõ ügyésze arról, hogy pontosan fogalmazzon. Ez egyfajta szakmai beidegzõdés. És visszatekintve hamar kirajzolódni
látszik, hogy a neveltetésének, felnõtté válásának jelentõsebb mérföldkövei a jogi egyetemre vezetõ úton találhatók.
– A Honvédelmi Minisztéri-

Rend a lelke mindennek
um ösztöndíjasaként vettem
át a jogi diplomámat 1991ben. Ám közben volt egy
rendszerváltás, s az igazságszolgáltatás rendszere is átalakult, így csak rövid ideig
dolgoztam a katonai bíróságon. Ezek a testületek ma
már a megyei bíróságok katonai tanácsaiként mûködnek. Én már egységes jogi
szakvizsgát tehettem, ami azt
jelentette, hogy a bírói, az
ügyészi és az ügyvédi pálya
közül bármelyikre léphettem.
Azért döntöttem az ügyészi
hivatás mellett, mert teljes
rálátást enged a bûnesetekre. Mi tevékeny részesei vagyunk már a nyomozati
munkának is, és lezárásukig
végig követhetjük a különbözõ ügyeket, amikkel a bírók
– és sok esetben a védõk is –
csak a vádiratok alapján
kezdenek el megismerkedni.
Na, itt egy kis vitába keveredünk. Én a sztárügyvédeket sorolom, akiket a tévébõl, az újságokból ismer az
egész ország, s rengeteg
pénzt keresnek, ellentétben
az ügyészekkel. Még azt a
telet is megemlítem, amikor
Kecskeméten olyan hideg
volt, hogy állítólag az egyik
ügyvéd a saját zsebébe tette
a kezét. Erre válaszként kapok egy szelíd mosolyt, majd
azt igyekszik bizonygatni beszélgetõpartnerem, hogy
nem minden ügyvéd sztár,
nem minden a pénz, és nem
minden jogász habitusa felel
meg a védõkkel szembeni
elvárásoknak. Ilyen finoman
fogalmaz. Hiába provokálom olyan szavakkal, amilyen az ügyeskedés, a dörzsöltség, a bankókat fialó

praktika, egyetlen pejoratív
megjegyzést sem hajlandó
tenni azokra, akikkel egyébként megannyi csatát vívott
már a bíróságokon. Így elkanyarodunk inkább arra az
útra, ami Szegedrõl Kecskemétre vezette.
– Évekig dolgoztam a Kis-

teheti, máig szakít idõt a focira is, benevezve barátaival
egy-egy amatõr bajnokságra. Másik kedvenc sportága
évek óta a taekwondo néven
ismert harcmûvészet, amelyben már a mestervizsgára
készül.
– Az egyetemen ismertem

Dr. Kopasz Zsolt, Kecskemét vezetõ ügyésze
kunhalasi Városi Ügyészségen, s közben a Szegedi
Egyetem Jogi Karán, illetve a
kihelyezett kecskeméti jogi
karon is tanítottam. Mígnem
2001-ben a megyei fõügyészségre kerültem, s rá
egy évre bíztak meg a városi
vezetõ ügyészi teendõkkel.
Idén novemberben lesz hat
éve, hogy ebben a megtisztelõ beosztásban dolgozom.
Tavaly óta egy kertes ház
az otthonuk, s kedvenc idõtöltése lett a fûnyírás, a gyümölcsfák gondozása. Amit
tanulnia kell, hiszen mindig
lakótelepi lakásban élt korábban, de azt állítja, csodás
élmény, amikor látja az ember, mennyit tud szépülni a
környezete a két keze munkájától. Persze azért, ha csak

meg a feleségemet, aki
egyébként miskei lány. Nagyon fiatalon összeházasodtunk, s már a kezdetek kezdetén nagycsaládról álmodoztunk, legalább három
gyerekkel. Ez hála Istennek
megadatott. Persze valamit
valamiért. Nem részletezem,
milyen lemondásokat, milyen fegyelmezett mindennapokat követel egy pedagógusi és egy ügyészi fizetésbõl
három gyereket nevelni, taníttatni korunk elvárásai szerint. De mindenért kárpótolnak az iskolában, a sportban
elért sikereik és a szeretetük,
Büszkén mesél arról,
mennyire imád focizni a két
fia, hogyan szokott pecázni
velük Kunfehértón, s milyen
jó tanuló a gimnazista lánya.

Persze óhatatlanul szóba kerül, hogy mi mindentõl kell
félteni a mai fiatalokat, s
mennyire fontos a gyerekek
és a szülõk közötti bizalom,
õszinteség. Magát adja a
kérdés: Hogyan viseli munkája során a gyermekek elleni erõszakkal kapcsolatos
bûnügyeket?
– Egy ügyésznek mindig
csak a tényekre támaszkodva szabad meghozni a döntéseit – szögezi le gyorsan,
de kicsit elsötétül a tekintete.
– Nem szabad, hogy befolyásoljanak az érzelmeink,
de ez nem jelenti azt, hogy
nincsenek. Minden jóérzésû
embernek összeszorul a szíve, ha megkínzott, megölt,
vagy például közlekedési
balesetben elhunyt gyermekekrõl van szó. Nem is lehet
szavakkal elmondani, milyen
az, amikor hallgatjuk a szülõk sírását, azt, hogy hány
évig vártak elveszített csemetéjük megszületésére, és látjuk mélységes fájdalmukat
meggyötört arcukon… Döntenünk mégis a bizonyítékok,
a szakértõi vélemények, illetve azok rendszere alapján
kell, a törvény adta lehetõségeknek megfelelõen. Ez
alapvetõ szabály, amitõl egy
ügyész sem térhet el, függetlenül attól, hogy mit érez,
vagy mit gondol bizonyos
esetekben.
Ahogy dr. Kopasz Zsolt
szavaiból kiveszem, bármilyen szörnyû egy-egy eset,
bármennyire lelket, agyat
háborító, túl kell rajta lépniük az ügyészeknek, folyamatosan rendet rakva önmagukban is. Hiszen ott a következõ, adott esetben orszá-

gos figyelem övezte bûncselekmény, amivel szintén meg
kell birkózniuk. Ilyen volt
nemrég a maffiaperként elhíresült, szövevényes eljárás,
vagy a jelentõs kárt okozó,
bûnszervezetben elkövetett
csalássorozat,
ami
Zuschlag-ügyként lett ismert
a köztudatban. Tudom, hogy
nem illõ ilyesmit kérdezni –
egy harcmûvésztõl különösen –, mégis elõhozakodok
vele: Nem fél? Elvégre bûnszervezetekrõl van szó, maradhattak elvarratlan szálak,
vagyis szabadlábon olyan
érintett bûnözõk, akik a maffia törvényeit követve bosszút
esküsznek társaikért.
– Aki az ügyészi, illetve bírói pályát választja, pontosan tudja, hogy ha jól végzi
a munkáját, a bûnözõk nem
kedves barátként emlegetik.
Fenyegetéseket
többször
kaptam én is, a kollégáim is
az elmúlt évek során, de
megvan a módja, hogy hatóságilag hogyan kell kezelni
ezeket. Szükség esetén bármikor megkapjuk azt a védelmet, amit az adott szituáció megkövetel.
Búcsúzóul elárulja, hogy
tervezi feldolgozni és szakmai kiadványokban – Jogtudományi Közlöny, Ügyészek
Lapja stb. – publikálni az
utóbbi idõk nagyobb, jogi,
illetve jogászi szempontból
sok tanulsággal szolgáló
bûnügyeit. Szakmailag fontosnak érzi, hogy meghívott
elõadóként a jövõben is tanítson a Szegedi Egyetemen,
és a már meglévõ európai
szakjogász diploma mellé is
kívánkozik egy-két újabb tudományos fokozat. Hiába,
na! Egy rendszeretõ ember
életébe, nagyon sok minden
belefér.
Koloh Elek

Versegi János, aki büszke mindkét bajnokcsapatára

A KTE biztos bennmaradása a cél
Történelmet írtak a KTE labdarúgói, hiszen az 1911-ben alapított
patinás egyesület elsõ alkalommal jutott fel az NB I-be. Az ipari
padlók gyártásával és generálkivitelezéssel is foglalkozó VER-BAU
KFT. alapító-cégvezetõje, Versegi János, a klub egyik tulajdonosa is.
A régi KTE pálya mellett naphosszat focizva nõtt fel, és lett igazolt
játékosa a serdülõk együttesének. Tanulmányai miatt nem lehetett
profi labdarúgó, de számtalan kispályán nyert kupával bizonyította,
hogy nem csak szereti a focit. A mai futball megtépázott tekintélye
ellenére hobbiból kezdte el támogatni a kecskeméti csapatot.

– Sikeres vállalkozók és a
város támogatása, külföldrõl
érkezõ kitûnõ szakember irányításával jól felkészített focisták… – Ilyen egyszerû a siker
titka?
– A legfontosabb láncszem
a focit szeretõ közönség, akikért érdemes belevágni az
egészbe. Az öt-hat összetevõbõl, ha egy is hiányzik, nem
teljesülhetett volna sokak álma. A játékosok partnerek
voltak a szakmai stáb céltudatos, de kemény munkájához, a város összefogott ve-

lünk, és nekünk is számít,
hogy pozitív elõjele legyen a
nevünknek.
– Az elsõ tavaszi mérkõzést
követõen nem fordult meg a
fejében, hogy olyan messze a
feljutás, mint Makó Jeruzsálemtõl? (Makó-KTE: 3-0)
– Nem gondoltam, hogy a
tizennégy hátralevõ meccset
megnyerjük. Igazán a Fradi
elleni gyõzelem után éreztem
elõször, hogy megvalósulhat
a hõn áhított NB I-es álom.
– Melyik volt az ön számára a dicsõséges menetelés

legemlékezetesebb pillanata?
– A Vác elleni 5-0-ás siker,
és az azt követõ ünneplés leírhatatlan örömöt okozott.
Látva a zsúfolt nézõtér örömünnepét, a csodálatos hangulatot, könnybe lábadt a
szemem. Mindenért kárpótolt
ez az érzés.
– A legfelsõ osztályban való szerepléshez, a bajnoki trófea mellett, 250 millió forintot
is fel kell mutatni. Sikerült
újabb szponzorokat találni?

– Igen, s a város is további támogatásáról biztosított
bennünket. Az elõzetes kalkuláció alapján meglesz az elsõ
év költségvetése.
– A szurkolókat most leginkább az új igazolások foglalkoztatják.
– Neveket még nem
mondhatok, de három-négy
új játékossal is közel állunk a
megegyezéshez. Célunk pedig a biztos bennmaradás.
Sok múlik a sorsoláson. Egy
jó rajt lendületet adhat az
egész õszi szezonnak. Ha pedig stabilizálódik a helyzetünk
az elsõ osztályban, hosszabb
távon komolyabb célokat is
kitûzhetünk magunk elé.
– Sok a párhuzam az ön
vállalkozása és a KTE között.
A jó csapatmunka, szakmájukban kiváló emberek alkalmazása, céltudatos vezetéssel

elért sikerek… Mondhatjuk,
hogy két bajnokcsapata van?
– Ez jól hangzik. A legelsõ lépés, hogy a megfelelõ
személyt megtaláljuk az
adott helyre, mert a szerencsén kívül minden más az
embereken múlik. Mindkét
csapatra rendkívül büszke
vagyok!
– Szabadidejében szívesen
horgászik. Ha kifogná a mesebeli aranyhalat, mit kérne
tõle? Európai hírnevet a cégének vagy a KTE–t menetelését a BL-ig?
– Mindkettõt. Mert elárulom, hogy soha nem egy horoggal horgászok…
M. P.

Aranykehely Patika
Kecskemét , Rávágy tér 3.
Telefon/Fax: 76/508-853
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 8-18 óra
Mielõbbi gyógyulást
kívánunk!
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Jubiláló Csiperó
Megkezdõdött a visszaszámlálás a X. Európa Jövõje
Nemzetközi Gyermektalálkozóra, amely minden eddigit
felülmúló kulturális seregszemlének ígérkezik. A jubile-

umi rendezvényre 24 országból csaknem kétezer fiatal érkezik a hírös városba, hogy
hitet tegyen a sokszínûség és
egymás kölcsönös elfogadása mellett.
Méltóképpen jubilál a
Csiperó: minden korábbinál
népesebb táborának minden
eddiginél sûrûbb programot
ígér. Miképpen Zombor Gábor polgármester a hét elején
rendezett sajtótájékoztatón fogalmazott: egy olyan rendezvényrõl van szó, amelyet sem
az idõ, sem pedig a politikai
kurzusok nem tudtak kikezdeni, s mára a város talán legismertebb eseményévé nõtte ki
magát. A gyermektalálkozó
presztízsét jelzi, hogy fõvédnökségét Sólyom László köztársasági elnök, nemzetközi
védnökségét pedig az Euró-
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pai Parlament elnöke, HansGert Pöttering vállalta el.
Farkas Gábor, az Európa
Jövõje Egyesület elnöke elmondta: a 90 milliós költségvetés a város példa nélküli ös-

szefogásáról tanúskodik. A
folytatólagos népszerûséget
jelzi több száz önkéntes bekapcsolódása, akik az 55 fõs
irányító stáb munkáját segítik.
Rajtuk kívül azonban a közintézmények és a hatóságok is
hozzáteszik a magukét a sikerhez – fûzte hozzá a közéleti tevékenységért tavaly díszpolgári címben részesülõ Farkas Gábor.
A július 6-án kezdõdõ és
13-ig tartó monstre fesztivál
számos, önmagában is nagyszabású kísérõ rendezvényt
foglal magában. A kulturális
seregszemle a csoportok zenés-táncos bemutatóján túl
számos további látványosságot tartogat.
A jubileumi Csiperó részletes programját következõ lapszámunkban közöljük!

A Porta parlagfű−
menetesítő programja
Június 20. 12 órakor A csalánosi parkerdõ takarítása a megyei
és városi rendõrkapitányság munkatársaival, polgárõrökkel, nemzetõrökkel karöltve. Az ÁNTSZ munkatársai egészség-megõrzõ
programmal egészítik ki a rendezvényt.
Június 24. 10 órakor parktakarítás és virágültetés a Kápolna
utcán. 14 órakor a Guba parkban: figyelemfelkeltõ demonstráció
a helybeli lakosokkal és aktivistákkal.
Június 26. 10 órakor Mûkertvárosi Alkotóház: figyelemfelkeltõ
demonstráció a helybeli lakosokkal és aktivistákkal.
Június 27. Végh Mihály tér, városközpont: az egyéb rendezvényekhez kapcsolódóan a Porta Egyesület szervezésében figyelemfelkeltõ demonstrációra kerül sor.
Az említett rendezvényekbe bekapcsolódnak a különbözõ hatóságok munkatársai: Közterület-felügyelet, MGSZH, megyei és városi
földhivatal, ÁNTSZ, a polgármesteri hivatal illetékes irodái és osztályai,
a városi rendõrkapitányság és a Munkaügyi Hivatal dolgozói.

Mercedes−gyár épül Kecskeméten
Döntött a Daimler: Kecskeméten építi fel új Mercedesgyárát. Az új kompakt
modellek gyártását
végzõ üzemre 800
millió eurót, nagyjából
200 milliárd forintot
költenek, a gyár 2500
embernek ad majd
munkát. Az MTI értesülései szerint ez lesz
Magyarország legnagyobb
beruházása; hogy mennyi állami támogatással valósul

Múzeumok
Éjszakája
Tíz kecskeméti intézmény
– Bozsó Gyûjtemény, Cifrapalota, Erdei Ferenc Kulturális Központ, Katona József Emlékház, Nemzetközi
Kerámia Stúdió, Népi Iparmûvészeti Gyûjtemény, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Kiállítás, Ráday Múzeum,
Szórakaténusz,
Zwack Pálinka Manufaktúra – kínál színvonalas programokat június 21-én, a
Múzeumok Éjszakáján. A
formabontó kulturális rendezvényen elõadások, bemutatók, koncertek és
szakmai bemutatók várják
az érdeklõdõket – de természetesen a „megszokott”
kiállítási anyagok is megtekinthetõk. A programhelyszínek közötti zavartalan
közlekedést a retro Ikarus
buszok segítik, amelyek a
Bozsó Gyûjtemény mellõl
indulnak 18 óra és 23:30
között.

meg, azt egyelõre nem tudni.
Florian Martens szóvivõ el-

mondta, hogy a cég elnökségének egyhangú döntése
alapján létesül az üzem. A

kecskeméti gyártelep a
Daimler-Benz elsõ kelet-európai üzeme lesz. A
gyártás elõreláthatóan 2012-ben kezdõdik. A korábbi német
sajtóhírek arról szóltak, hogy a Mercedes
új generációs A és B
osztályának jármûveit
gyártanák az új üzemben, ahol a várható teljes
kapacitás évi 100 ezer autó
lesz.

Szentek üzenete
Páduai Szent Antalnak, a
szegények és állatok védõszentjének napját ünnepelte június 13-án a Porta
Egyesület. A program a
Kecskeméti Vadasparkban
tett sétával kezdõdött. Ezt
követõen a Ferences Aka-

érsekatya szentmisét celebrált, ahol a teremtett világ
védelmére hívta fel a figyelmet.
A szegénység új dimenzióira mutatott rá, amely a
nem önként vállalt lemondást is elviselhetõvé és Is-

démia szemeszterzáró elõadásában dr. Bábel Balázs,
a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke Szent
Pál életútját és örökségét
elevenítette fel.
Az elõadás után az

ten elé tett áldozattá változtatja. Különösen fontos
Páduai Szent Antal életének példája: figyeljünk oda
jobban mind embertársainkra, mind környezetünk
épségére.

A McDonald’s tanévbúcsúztatója
Kecskeméten, a McDonald’s Izsáki úti étteremében látta vendégül a
Nyíri Úti Egységes Módszertani Intézmény autista
tagozatának egyik csoportját Héjja János üzletvezetõ. A vakáció elõtti
tanévbúcsúztatón a finom
ételek után játékokat is
kaptak a gyerekek.

Természetbarátok
A kecskeméti Édosz Kinizsi
Természetbarát Egyesület tagjai Mártélyban jártak a napokban, a Természetbarátok Országos Találkozóján, amit 38.
alkalommal rendeztek meg.
Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6. (a piac
csarnok mögött)
Tel:76/477-351
Nyitva tartás:
H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Ajánlatunk:
tavaszi vetomagok,
növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok, ezer
apró cikk, amire a kertben szükség
lehet!Kertészeti és növényvédelmi tanácsadás! Profi kertészeknek
-profi vetõmag!
„Jöjjön ki a piacra ,rátalál a Kukacra!”

Útközben
megtekintették
Szentes, Szegvár, Hódmezõvásárhely és Csongrád nevezetességeit, s felejthetetlen
órákat töltöttek a csodálatos
Tisza-parton.

Repülőnapi
készülődés

Augusztus 16-17-én, a
kecskeméti repülõtéren a
Magyar Honvédség 160.,
míg a honi légierõ 70. évfordulóját ünnepelhetik az
immáron hagyományosan
megrendezésre
kerülõ
Nemzetközi Repülõnap és
Haditechnikai Bemutató
látogatói. Akárcsak korábban, most is kiemelt
szempontot jelent a közönség biztonsága – tudtuk meg Petõ István, dandártábornoktól, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ repülõbázis parancsnokától.
Szûk két hónappal az
augusztusi hétvége elõtt
biztosan mondható: kiemelt érdeklõdés és várakozás kíséri az idei légi seregszemlét is. Sorra érkeznek a visszaigazolások,
amelyek alapján a meghívott országok a lehetõ
legtöbb légi jármûvel érkeznének Kecskemétre.
Minden adott tehát ahhoz,
hogy a hírös város légtere
felett káprázatos mutatványokat mutassanak be a
különbözõ nemzetek legjobb pilótái.
Nemcsak a légtér szolgál azonban látványossággal, hanem a reptér
területe is, amelyre oldtimerek – 30-40 éves
gépmadarak – gördülnek
be.
– Ezeket a gépeket elsõsorban a földön szeretnénk bemutatni, mivel
manõverezõ képességük
korlátozott, így a levegõben nem nyújtanak nagy
látványt. Közelrõl szemügyre véve viszont különlegeses élményben részesítik a nézõket.
– A repülõ-show olyan
mint a cirkusz. Akkor látványos, ha különleges,
azaz ha a gépek közel
vannak egymáshoz. Nekünk azonban az a dolgunk, hogy a közönséget
minden pillanatban biztonságban
tudjuk
–
mondta az Alföldi Naplónak Petõ István.
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Hamarosan ismét benépesül Kecskemét fõtere, június 20-án ugyanis megnyitja kapuit a Hírös Borváros,
amely mára a megyeszékhely grandiózus gasztronómiai rendezvényévé nõtte ki magát, s méltán vonzza
nemcsak a helyieket, hanem a város határain túlról érkezõket is. Az esemény idén is remek alkalmat teremt
arra, hogy minél több termelõ, pincészet, borrégió, kereskedõ és vendéglátós mutassa be szakmai tudásának és fáradságos munkájának gyümölcsét. A rendezvény tág bepillantást – stílszerû szólva: kóstolót –

Borvárosi bográcsolás
Immár tíz éve, hogy Pápics János Bajáról Kecskemétre települt, családi vállalkozásban egy családias halászcsárdát
nyitva, Sugovica néven. A nagyapjától tanult recept alapján fõtt halászlé annyira ízlett a kecskemétieknek, hogy
nemcsak a bográcsokat kellett egyre nagyobbakra cserélni, de az Izsáki úti csárda is folyamatos bõvítésre szorult
(nehogy kirúgják már az oldalát, a finom halételekért tülekedõk).

Pápics Jánosnak (balra) a Vylyan Pincészet nedûi ízlettek nagyon
a Múzeumok Éjszakáján.
– Azt mondják, Pápics úr
két dolgot szeret eltüntetni a
gallérja fölött: a halászlevet,
meg a jó bort.
– Jól mondják – bólint az
immár messze földön híres
csárda tulajdonosa. – Ezek
ugyanis, olyan ínyencségek,
amikre minden magyar ember elégedetten csettint kóstolás után. A kitûnõ boroknak egyébként szenvedélyes
gyûjtõje is lettem az évek során.
– Nem véletlen tehát,

hogy a most nyíló fõtéri
Hírös Borvárosban külön
standot nyit a Sugovica Halászcsárda?
– Már tavaly is fõztünk
ezen a borfesztiválon. S mivel nagy volt az érdeklõdés a
halászlevünk iránt, sátrat verünk idén is. Este hattól fél tízig egyfajta látványkonyhát
csinálunk, vagyis bárki megtekintheti, hogyan készül a
délvidéki halászlé. És természetesen bárki meg is kóstolhatja, bár egyszerre csak

nyolcvan vendéget tudunk
leültetni. Ugyanolyan minõségre számíthatnak a vendégeink, mint amilyet a csárdánkban megszoktak, s
ugyanolyan udvarias kiszolgálásra. Csak a környezet, a
hangulat lesz más.
– Az ország legrangosabb
pincészetei kínálják majd a
finom nedûiket a szomszédságában. Biztos, hogy csak
a bográcsot õrzi majd, ott a
fõtéren?
– Erre ne vegyen mérget!
– mondja a halászlé mestere, bazsalyintva egyet a bajsza alatt. – Ugyanis nagyon
kíváncsi vagyok, milyenek az
új évjáratú borok. De nem
csupán élvezetbõl kóstolgatom majd õket, hanem
azért, hogy ráleljek a legjobbakra. Amikbõl azután rendelek nagyobb tételt, hogy
legyen mennél többféle kitûnõ itóka, amit a csárda vendégeinek kínálhatunk.
– Milyen bort ajánl a halászlé mellé?
– Csak vöröset, pártállástól függetlenül. Valami jó kis
fûszeres kadarkát, azt jobban szereti a ponty is, mint a
Sugovica vizét…

enged a neves borvidékek kínálatába, felvillantva többek között a tokaji, a szekszárdi és az egri szõlõtermõ
területek jellegzetes ízeit. Természetesen az elfogult lokálpatriótáknak sem kell csalódniuk, hiszen több alföldi termelõ hozza el tájjellegû borait. A minõségi nedûk ízlelgetése mellett pedig népies ételek, pecsenyék,
csemegék és egyéb finom falatok fogyasztására is mód nyílhat, miközben a fõtéri színpadon szórakoztató
és zenei programok garantálják az önfeledt szórakozást – egészen a június 29-i fesztiválzárásig.

Villányi Vylyan Pincészet

Kecskeméti a fõborászuk
„Hitvallásunk egyszerû, mint a természet, egyszerû, mint a
napsütés… Olyan borokat készíteni, amelyek tisztán, és
õszintén adják vissza a bennük lévõ sokszínûséget…” –
olvastuk a Vylyan-hitvallás soraiban. Aki kóstolta boraikat, vagy járt már a kisharsányi pincészetnél – a villányi
borvidéken, a Dobogó dûlõ szívében –, talán érezhette is
ezt.
– Mint tudjuk, a szõlõtõl
a borig hosszú az út…
– Így igaz. Éppen ezért, a
mi filozófiánk lényegében a
szõlõben folytatott munkán
nyugszik, hiszen kiváló bort
csak kiváló szõlõbõl lehet
készíteni – nyilatkozta lapunknak Ipacs Szabó István, a Vylyan Pincészet
kecskeméti származású fõborásza. – A 2008-as
nemzetközi versenyekre eddig még nem neveztünk
sok borral, legtöbbjükkel
jövõre próbálunk szerencsét.
A
Montenuovo
Cuvéet – mint a népmesék
legkisebb királyfiát – indítottuk útjára, s nem is tért
haza üres kézzel: Franciaország egyik legnagyobb
borversenyén (Challenge
International du Vin) és a
nagypresztízsû
londoni
Decanter WWA-n bronzérmet kapott, a Concours

Mondial de Bruxelles világversenyrõl pedig elhozta az
egyetlen magyar aranyérmet.

– Hazai pályán mivel
büszkélkedne?
– Itthon talán a 2006-os
Vylyan Cabernet Franc lopta be magát legjobban a
szívekbe, a Villányi Borverseny Nagyaranyérmese lett,
a „Szeged Város Bora” és
„Baranya megye vörösbora” címet is viselheti. A legfrissebb hír a magyar borok
legkomolyabb seregszemléjérõl, a Pannon Bormustráról érkezett: a 2006-os
Vylyan Merlot és a Montenuovo Cuvée Csúcsbor
lett.
– A Hírös Borvároson
olvasóink is találkozhat nak önökkel, illetve nagy hírû termékeikkel. Mit
ajánl a borfesztivál ven dégeinek?
– A fent említett nedûket
mindenképpen. De aki a
2006-os prémium borok
(Cabernet-k, Merlot, Pinot)
elõtt könnyedebb vöröset
választana, annak ajánlom
az érett, zamatos, jó ivású
Villányi Vörös Cuvéet, amit
nevezhetnénk akár a nyár
vörösborának is. Egészségükre!

Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra
Egész napos programmal
készül június 21-én a Múzeumok Éjszakájára a Zwack
Kecskeméti Pálinka Manufaktúra. Az ipartörténeti kiállítás élvezetes lenyomatát
nyújtja múlt és jelen kontrasztjának, az üzemben megvalósuló folyamatos technológiai fejlõdésnek. Errõl, továbbá a közeljövõt befolyásoló idei terméskilátásokról
kérdeztük Somogyi József
gyárvezetõt.
– Az ipartörténeti múzeum
kialakításával az volt a célunk, hogy a látogatók ismerjék meg a hagyományos pálinkafõzés eszközeit és az akkori fogyasztói szokásokat,
vagyis azokat a tradíciókat,
amelyek kultúrtörténetünk részét képezik, s amelyekre
építkezve kialakult a mai korszerû manufaktúra. Az érdeklõdõ látogatók a múlt megismerését követõen nyerhetnek
bepillantást a korszerû pálinkafõzés rejtelmeibe: a gyümölcsfeldolgozásba, az er-

Elfeledett gyümölcsfajták nyomában

jesztésbe, a lepárlásba. Ezekben a technológiai részlegekben tekinthetõk meg a
ma használatos európai színvonalú rendszerek, berendezések. A múzeumlátogatás
csúcsminõségi termékeink, a
nemes és a kosher pálinkasor kóstolásával zárul.

A pálinkafõzõ mester szerint azt már eleink is tudták,
hogy minõségi pálinkát csak
jó gyümölcsbõl lehet elõállítani, márpedig a speciális
mikroklímával rendelkezõ,
homokos alföldi tájon kifejlõdött gyümölcs rendkívüli értékekkel bír. Az is évezredes ta-

pasztalat ugyanakkor, hogy a
különleges adottságokhoz
szeszélyes idõjárás társul,
ami nem könnyíti a helyzetet.
– A pálinkafõzés és az idõjárás kapcsolata igen összetett. Az elmúlt hetekben pusztító viharok például komoly
károkat okoztak, de a megmaradt gyümölcsök kiváló
minõségûek lehetnek, hiszen
bennük koncentrálódik minden illat és aromaalkotó. Egy
másik véglet: aszály esetén
fennáll a veszély, hogy a gyümölcs „rásül” a magra. Az se
jó azonban, ha a szüretet
megelõzõ egy hétben sok
csapadék hullik. Ilyenkor
ugyanis, a gyümölcs megtelik vízzel, s a beltartalom felhígul. A Zwack luxus pálinkák alapanyagául kivétel nélkül tradicionális, ám mára
már-már elfeledett Kecskemét környéki gyümölcsök –
rózsabarack, magyar kajszi,

birsalma, besztercei szilva,
faeper – szolgálnak. Többségük nagyüzemi termesztése
egyre ritkább, emiatt a limitált termelési szériák egyedülállóan szép illat- és ízvilággal
rendelkeznek, ugyanakkor
elegánsak és komplexek.
S hogy miképpen bánjunk
ezekkel a különleges minõségû, ám erõsebb italokkal a
nyári hõségben?
– Nagy forróságban óvatosabb fogyasztást javasolnék. Étkezés elõtt vagy
után, két centet természetesen minden további nélkül
magunkhoz vehetünk. Fokozza az étvágyat vagy segíti az emésztést. Ennél nagyobb mennyiséget azonban nem ajánlanék. Ebben
az idõszakban tehát fokozottan érvényes jelmondatunk: Zwack minõséget, de
mértékkel!

Kiss Pincészet
Eger Szépasszony-völgy 14.
www.kisspinceszet.hu
kiss.kriszta@
kisspinceszet.hu
Tel.:
+36-30-3267-804
Fax:
+36-36-322-290

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI
– SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ!
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
9-20 óráig
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!
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Tringa Borpince

Mezei Pincészet

Minõségi vörösek Szekszárdról

Izsáki pezsgés Bükkalján

A szekszárdi történelmi borvidék egyik legszebb és legjobb
környezeti adottságokkal rendelkezõ részén tevékenykedik a
Tringa Borpince, amely a Hírös Borvárosba a legjobb évjáratú nedûivel készül.
A festõi környezetben, 7 hektáron gazdálkodó családi vállalkozás – igazodva a szekszárdi
dombvidék adottságaihoz: a
napsütéses órák magas számához és a lösztalajhoz – fõként vörösbort adó fajtákat termeszt. Ennek megfelelõen a borkínálatban
a Kékfrankos, a Kadarka, a
Cabernet és a Merlot dominál;
ám a választékban megtalálható
a borok házasításából adódó
Cuvée, illetve a kékfrankosból készített Rozé is.
– Borainkat leginkább a saját
magunk által termelt, nem
mennyiségileg, hanem minõségileg orientált termelési technológiával készítjük, kiváló szõlõbõl,

modern, irányított erjesztéssel –
mondta el az Alföldi Naplónak
Gál Antal tulajdonos.
A borász büszkén számolt be
arról is, hogy a közelmúltban
több országos borversenyen értek
el remek eredményt. Nemrég
például a nagyhírû Szegedi Bor-

fesztiválról hoztak el aranyérmet.
A kecskeméti borvárosban az
utóbbi esztendõk legjobb évjáratú (2003, 2006, 2007) nedûit
hozzák el, az elõzetes ígéretek
szerint, hétféle fajtát.
A borászat remekeivel azonban nemcsak a Hírös Borfesztiválon köthetõ közelebbi ismeretség.
Elõzetes bejelentkezés esetén
ugyanis mód van a hangulatos
kerékhegyi pincészet meglátogatására és helyszíni borkóstolásra
is. Sõt, 4-8 fõ részére apartman
jellegû szállást tudnak biztosítani.

7100 Szekszárd, Kerékhegy
Telefon: (30) 9599-861
Mail: tringa@tringaborpince.hu
Web: www.tringaborpince.hu

Két eddig nem forgalmazott borral is jelen lesz a Hírös Borvárosban a tibolddaróci Mezei Pincészet. A Bükk déli lejtõin
gazdálkodó családi vállalkozás sikereinek titka a folyamatos
fejlesztés, amelynek folyományaként a borászat néhány éven
belül saját készítésû pezsgõvel rukkolhat elõ.
Szinte a semmibõl épített
„borbirodalmat” a Bükk déli
lejtõin Mezei Mihály, izsáki
születésû kertészmérnök, aki
1968-tól 1991-ig az Izsáki
Állami Gazdaság üzemvezetõi teendõit látta el. A tapasztalt szakember 1992-ben vásárolta meg Tibolddarócon
az elsõ 30 hektárnyi elhanyagolt szõlõültetvényt, valamint
egy romos pincét. Kemény
munkával azonban néhány
év alatt helyrehozta a 20-25
éves ültetvényt, s a tõkék hamarosan ismét bõségesen
kezdtek teremni. A reduktív
technológiával elõállított borok idõvel mind nagyobb
népszerûséget vívtak ki maguknak a szakma és fogyasztók körében. A kiváló minõség egyik titka a tufákba vájt
pincékben keresendõ, amelyek egész évben 8-10 fokos
hõmérsékleten tartják a friss,
gyümölcsízû nedûket.
A pincészet további bõvítése már részben pályázati források segítségével valósult
meg, s nemcsak szõlõtelepítést foglalt magában, hanem

a szõlõfeldolgozó üzem kiépítésére, valamint egy saját
palackozó kialakítására is kiterjedt.
– Folyamatosan fejlesztünk. A szisztematikus gépesítésnek köszönhetõen már 5600 mázsa szõlõt tudnak feldolgozni egy mûszakban. A
nedû ezt követõen egy 9 ezer
hektoliteres tárolóba kerül –
ebbõl 7 ezer hektó rozsdamentes tároló, 2 ezer pedig,
tölgyfahordó. Az idén ültetvényeink támrendszerét szeretnénk kicserélni, illetve tervezzük egy újabb pinceág kialakítását – nyilatkozta az Alföldi
Naplónak a borász.

A jövõ zenéje pedig egy
újabb tevékenység bekapcsolásáról, s ezzel összefüggésben a profilbõvítésrõl szól.
– Tibolddarócon
komoly hagyományai vannak a
pezsgõalapanyaggyártásnak, hiszen
a budafoki Törley
hosszú évtizedeken
át innen gondoskodott alapborairól. Ha minden a
tervek szerint alakult, három éven
belül a fogyasztók
asztalára kerülhet
pincészetünk saját készítésû
pezsgõje. Ami pedig az idei
termést illeti, Mezei Mihály
derûlátó. Mint mondja: a termés mennyisége Bükkalján
megfelelõnek ígérkezik. Olyannyira, hogy hamarosan
fürtritkítást kell végezni, s ha
kellõ mennyiségû csapadék
esik, a minõséggel sem lesz
gond.
Mezei Pincészet
3423 Tibolddaróc,
Széchenyi u. 5.
Tel.: (30) 983-8831, Fax:
(49) 337-035 Tel./fax: (76)
360-121.
Levelezési cím: 6070 Izsák,
Árpád u. 1/a.

Monyók Pincészet

Bárdos és Fia Pincészet Bt.

Aszú és jégvarázs

Muzeális nedûk Farkasmályról

A Tokaj-hegyaljai Borvidék legnemesebb hagyományaiból
építkezve alapították 1972-ben a Monyók Pincészetet. Az elmúlt évtizedek alatt nagy tekintélyt szerzõ családi vállalkozás
kecskeméti pavilonjának felkeresése a szamorodni, az aszú és
a különleges jégvarázs miatt javallott az elkövetkezõ napokban, Kecskemét fõterén.
A régi írások szerint is elsõ
osztályúnak tartott Tokajhegyaljai dûlõkön teremnek
azok a szõlõfürtök, amelyekbõl a Monyók Pincészet kiváló minõségû borai készülnek.
A messze földön híres családi
vállalkozás jelenleg 8 hektár
szõlõterülettel rendelkezik,
amit a tervek szerint további
15-20 hektárral szeretnének
bõvíteni a mádi határban.
– Szõlõtermesztésünk három alapfajtára támaszkodik.
Ezek a hárslevelû, a furmint
és a sárgamuskotály, de
nemrég telepítettünk oremus
és kövérszõlõ tõkéket –
mondta el az Alföldi Naplónak Monyók Nobert, akit az
elmúlt hat év során öt alkalommal választottak “Az év
országos ifjú borászának”.
Hogy volt kitõl tanulnia, jelzi:
édesapját, Monyók Józsefet
2005-ben az Év Borásza titulussal tüntették ki a konkurenciában nem éppen szûkölködõ borvidéken.
Az efféle sikerek zálogául

szolgáló, többszörösen díjazott nedûk a 450 méter
hosszú, 1000 négyzetméter
alapterületû pincerendszerben „pihennek” és érlelõdnek, amelynek tárolókapacitása 1800 hektoliter. A vulkáni tufába vájt, 8-12 méteres
mélységû helyiségben ideális
körülmények uralkodnak: állandó 11 fokos a hõmérséklet, és 90-95% között mozog
a páratartalom. Utóbbiban
kulcsfontosságú szerepet játszik a Cladosporium cellare,
vagyis a pincepenész, amely

a különleges atmoszférájú
pince dísze is egyben.
Szintén a pincerendszer –
pontosabban: annak egyik
ága – ad otthont annak a
múzeumnak, amely több évtizedes eszközök bemutatásával szemlélteti a borászkodás
munkafázisait – a szõlõmûveléstõl, az érlelésen át, a palackozásig.
Aki nem a nagyobb szabású rendezvények befogadására is alkalmas mádi borkóstolóban, hanem a kecskeméti fõtéren kívánja megízlelni a pincészet nedûit, többféle kiváló termékbõl választhat.
– A Hírös Borvárosba többek között szamorodninkat, a
klasszikus
aszúborunkat,
aszú-törkölypálinkánkat hozzuk el. Kint lesz azonban a fõtéren a kései édes vörös és a
száraz fehér borunk is. Szintén érdemes megkóstolni a
„jégvarázs” fantázianéven futó borunkat, amely a jégbor
kategóriájába tartozik – szolgált megfontolásra érdemes
tanáccsal lapunknak Monyók
Norbert.
Monyók Pincészet
Mád 3909 Táncsics út 18.
Tel., fax: 06-47 / 548-033

A korszerû borászati technológiát és a hagyományokat ötvözi
a nagyrédei Bárdos és Fia Pincészet, amely magas minõségû,
a fogyasztók ízlésének megfelelõ borokat kínál a Hírös Borvárosban is.
A farkasmályi pincesor már
kétszáz éve a gyöngyösi polgárok
kedvelt kirándulóhelye volt. A vulkanikus eredetû Sárhegy oldalába vájt pincék ma is vonzó környezetet biztosítanak a minõségi
borok kedvelõi számára. Ezt alapul véve került kialakításra az a
családi borászat, ahol – egyszerre
ötvözve a tradíciókat és a modern
borászati technológiát – kiváló
minõségû nedûket készít Bárdos
Benjámin és fia, Tamás.
– Pincészetünk szõlõterületi feldolgozója, palackozója és tárolója Nagyrédén található, ahol – a
Mátra északi vonulatától védett,
napsütötte domboldalak kedvezõ
adottságainak köszönhetõen –
több száz éves múltra tekinthet
vissza a borkészítés. Az itt feldolgozott szõlõbõl hûtött-irányított er-

jesztéssel készült új borok a
farkasmályi pincébe kerülnek,
ahol a kezelések és a Barique

hordós érlelés után palackozzuk.
Az ideális pinceklíma a kiemelkedõ évjáratú palackos borok
hosszantartó tárolását teszi lehetõvé, ezért hoztuk létre a palackos érlelõ
pinceágat – mesélte
az Alföldi Naplónak
Bárdos Benjámin.
A borkészítési folyamatról minden
borbarát meggyõzõdhet a helyszínen,
ahol az évjáratok
kóstolási lehetõsége
is biztosított. A muzeális és újabb érlelésû
nedûket
minden
esetben szakember
mutatja be, a kiválasztott palackok pedig kedvezményes
áron megvásárolhatók a vinotékában.
Aki az elõttünk álló napokban
Farkasmály helyett mégis Kecskemét felé, a Hírös Borvárosba veszi az irányt, a pincészet több remekével – hazai és nemzetközi
díjnyertes nedûkkel – köthet közelebbi ismeretséget.
Bárdos és Fia Pincészet Bt. –
B17 stand
Levelezési cím: 3214
Nagyréde Gyöngyösi út 15.
Telefon: (20) 455-7432
Fax: (36) 37373-231
Web: www.bardosbor.hu
E-mail:
bardos@bardosbor.hu
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Polgár Pince

Varga Birtok Kft.

Szívet védõ vörösek

Debütál a megye-díjas itóka

A villányi Polgár Pince hagyományos résztvevõje a Kecskeméti Borfesztiválnak. Sokan már régi ismerõsként üdvözölhetik õket, és biztos lesznek, akik most fedezik fel maguknak Polgár Zoltán egyedi stílusú borait.

– Sajnos a teljes kínálatunkat most sem tudjuk felvonultatni, de mindig
igyekszünk úgy összeállítani
a szelekciót, hogy az a helyi borszeretõ közönség ízlésének, elvárasainak a
legjobban
megfeleljen.
Kecskemét és az Alföld a
paprika hazája, így reméljük, hogy a kadarkából készült siller borunk most is
elnyeri a látogatók tetszését
– nyilatkozta lapunknak
Polgár Zoltán. – Ennek a
bornak a finoman fûszeres,

kicsit paprikás zamata
pompásan illik a jellegzetes
paprikás ételekhez. De
hoztunk a friss rozéból, az
idõsebb és a friss palackozású fehér és vörös borokból is.
– Mi már évekkel ezelõtt
elküldtük vörös borainkat
laboratóriumi vizsgálatra,
és bebizonyosodott, hogy
azoknak – különösen a
merlotnak – igen magas a
rezveratrol tartalma, melynek antioxidáns hatása az
orvosok elõtt is jól ismert,

és fontos szerepe van a
szív- és érrendszeri betegségek megelõzésében. A
vörös bor szívet védõ hatását már Amerikában is bebizonyították.
– Boraink megtalálhatók a nagyobb élelmiszer
áruházakban és
vinotékákban, az
ország minden részében. De szeretettel várunk mindenkit Villányban,
a pincénkben, illetve a panziónkban, a bortrezorunkban rendezett különbözõ
eseményeken.
Honlapunkon keresztül a
borokat meg is lehet rendelni, amit kereskedõ partnereink kiszállítanak a kedves vásárlónak.
Polgár Pince
& Panzió
7773 Villány
Hunyadi
u. 19.
Tel/:Fax 06-72-492-194,
06-72-492-053
www.polgarpince.hu
info@polgarpince.hu

Kecskeméti Csárda

Specialitások és tájjellegû nedûk
Elõször települ ki a Hírös Borvárosba a Kecskeméti Csárda, amely egész évben nagy hangsúlyt helyez a magyarországi borvidékek, így a megyeszékhely környéki szõlõtermõ táj bemutatására.

Zavarba ejtõen gazdag borkínálatból választhatnak mindazok, akik betérnek a Kölcsey
utcában található Kecskeméti
Csárdába. Mint Kulman Sándor üzletvezetõ mondja: a
borlapon 120-130 „tétel” sze-

Alföldi Civil Napló
– Megjelenik 30 000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

repel, amely afféle keresztmetszetét nyújtja a hazai borászati remekeknek.
– Az alföldi fehér borok,
gondolok például az izsáki
arany sárfehérre, hagyományosan jó minõséget képviselnek, de egyre jobbak a vörös
fajták is. Lokálpatriótaként hirdetem, hogy vállaljuk fel és fogyasszunk minõségi helyi borokat.
A csárda – amelynek benti
része, illetve kerthelysége egyaránt 50-60 vendég fogadására alkalmas – nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy az

italok mellé finom falatok társuljanak. A több mint száz fogást tartalmazó étlapon az ízletesen elkészített magyaros,
tájjellegû specialitások dominálnak, amelyek nemegyszer
évszázados receptek alapján
készülnek. Az egyes ételek
mellett feltüntetik, hogy milyen
bort ajánlanak hozzá.
– A vendégkörünk követelése alapján döntöttük úgy, hogy
jelen leszünk a fõtéri rendezvényen, ahol a nagy borvidékek
25 pincészetének 40 féle borát kínáljuk.
Kecskeméti Csárda
6000 Kecskemét
Kölcsey utca 7.
Telefon: (76) 488-686

A Hírös Borváros remek alkalmat jelent, hogy az izsáki
Varga Birtok tovább építhesse kecskeméti hídfõállásait.
Kezdettõl fogva a tradíciót és a fiatalos lendületet ötvözi a
60 hektáros izsáki szõlõterületen gazdálkodó Varga házaspár.
A borász végzettségû Árpád és a marketingért felelõs
Ildikó 2000-ben telepítette
az elsõ tõkéket, amelyek két éve fordultak
termõre. Családi vállalkozásuk célul tûzte
ki, hogy az alföldi fajták – kadarka, ezerjó, kövidinka, arany
sárfehér – újra visszanyerjék
régi
rangjukat. Ennek
érdekében számos
helyen megfordultak Bács-Kiskun
megyében, keresve azokat a veszszõket, amelyekre
alapozva kialakították a hamisítatlan alföldi ültetvényeket.
A tájjellegû fajták egyetemi szaktudásra alapozott
termesztését már tavaly is
biztató eredmények és
arany minõsítések sora igazolta vissza. A sikerek –
amelyek egyike kovácsa
Knábel László borász – nem
bizonyultak múlékonynak.
Mint arról lapunk beszámolt: néhány hete például
„Szeged legfiatalosabb borának” választották a pincészet arany sárfehérjét. A közelmúltban pedig újabb te-

kintélyt parancsoló sikerrõl
érkezett hír: Vargáék Cserszegi Fûszeresét választották

meg a Bács-Kiskun megye
fehér borának. Az elismerés
különösen a bonyolult kiválasztási procedúra ismeretében értékes. Az említett nedûnek ugyanis egyaránt ki
kellett állnia a szigorú ítészek próbáját a Kunsági
Borvidék versenyén, majd a
Duna Borrégió itókáinak
megmérettetésén is, hogy
megküzdhessen a megyei
címért.
– Egyelõre nem Kecskemét a fõ piacunk, ám cél,
hogy mind komolyabb híd-

fõállásokat építsünk ki a
hírös városban, és minél
többen megismerjék italainkat. Ehhez jó lehetõség kínál a Hírös Borváros, amelyen elsõ alkalommal veszünk részt. A fõtéri standunkra 13 bort viszünk ki,
többek között az említett
Arany Sárfehért és Cserszegi
Fûszerest, valamint a Kadarkát – mondta el lapunknak
Varga Ildikó.
A kecskeméti rendezvényen való sikeres debütálás
mellett a házaspár további,
nem titkolt célja az izsáki
borturizmus felélénkítése.
Ezért nemrég 50 fõs kóstoló
helységet alakítottak ki a településtõl 10 kilométerre
fekvõ birtokon, ahol egy
pontban összpontosul a feldolgozó-üzem, a pincerendszer, valamint a manufakturális palackozó részleg
és a raktárhelységek is. A
hamisítatlan mûhelymunka
keretében folyó szõlészetiborászati munkálatok már
eddig is szép számmal vonzottak érdeklõdõt. További
csoportok fogadására elõzetesen bejelentkezés alapján van mód.
Varga Birtok Kft.
6070 Izsák
Gedeon dûlõ 204.
Tel.: (76) 722-750
Mail: info@vbpince.hu
Web: www.vbpince.hu
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Liberté Étterem

Fáklyás Pince

Harmonizáló ízvilág

Kulturált borfogyasztás

Az idén is külön ételkínálatokkal készül a Hírös Borfesztiválra a Liberté Étterem. Varga Pál fõszakácsot arról kérdeztük, hogy hogyan igazítják ételeik ízvilágát a különféle
borokhoz.
– Ez egy nagyon izgalmas
feladat nekünk, szakácsoknak – tájékoztatta lapunkat a
neves szakember. – Korábbi

– A borvárosi menünkben
ez alkalommal a tiszai halászlé, az alföldi füstös gidaleves, a ragadós csülökpör-

tott, zöldséges-vörösboros
pácban érlel szarvas combot is, amit burgonyaropogóssal, illetve karamellizált
gesztenyés, körtés, aszaltszilvás körettel tálalunk. A
frissensült szarvas mellett,
készételként a borókabo-

Liberté Étterem, Kecskemét, Szabadság tér 2/9. Tel.: 76/509-175, www.liberteetterem.hu
A fõtéri teraszon 80 vendéget tudnak leültetni, az étteremben pedig további félszázat.

borestjeinken kísérleteztük ki,
hogy bizonyos tájjellegû nedûkkel milyen ételek harmonizálnak. A különféle borok
ugyebár olyanok, amilyenek,
azokon változtatni már nem
lehet. Ám a hagyományos pörkölteket,
sülteket is lehet fûszerezni, variálni
úgy, hogy az enni- és
az innivaló között megvalósuljon az optimális
összhang. Ez a gyakorlatban
úgy történik, hogy összeülünk
szakács kollégáimmal, s közösen megkóstolunk egy-két jellegzetes borfajtát. Közben
mindenki elmondja, hogy milyen ételt, milyen ízeket képzel
mellé, mik azok a fûszerek és
egyéb adalékok, amik remekül kiemelik az adott borfajták
bukéját, aromáját.

költ és a köncsögi cseresznyés pite szerepel. Erre az alkalomra kínáljuk az öreglebbencset is, Beretvás módra.
A
vad-

Töltött
szarvas hátszín

húsok különösen jól harmonizálnak a testesebb vörösborokkal. Kínálatunkon szerepel a speciálisan pácolt,
fûszerezett, erdei gombákkal töltött szarvas hátszín
barnamártással, pirított puliszkával. De említhetném a
gyümölcsös ízvilággal társí-

gyóval és babérlevéllel
megbolondított vaddisznópörköltünket is amit nyugodsz szívvel ajánlhatok
mindazoknak, akik a borváros forgatagában megfáradva, megéhezve betérnek
hozzánk. Varga Pál fõszakácstól megtudtuk azt
is, hogy a borfesztivál mellett a Liberté
Étterem nem feledkezett
meg a foci rajongóiról sem.
Hangulatos belsõ udvarában nagy kivetítõn tekinthetik meg az érdeklõdõk az EB
izgalmas mérkõzéseit.
A meccsek mellé különleges finomságokat ajánlanak, a kukorica krémlevestõl a grillezett kolbászkákig, a Maci-Laci steaktõl a fokhagymás királyrákig.

Dimenzió Borászat

A hírös város híres bora
Rangos elismerésben részesült a közelmúltban a miklóstelepi székhelyû Dimenzió Borászat, amelynek félédes
kövidinkája mostantól egy éven keresztül viselheti a Kecskemét Város Bora elismerõ címet. A rangos titulusért tucatnyi környékbeli pincészet ízletes – kövidinka, arany sárfehér és ezerjó fajtájú – nedûje versengett, amelyek korábban mind-mind jó eredményt értek a Kecskemét és
Vidéke Termelõ Borversenyen.
A szakemberekbõl, civilekbõl és a városháza által
delegált tagokból álló illusztris zsûri azonban végül
úgy döntött: a Dimenzió
Borászat
félédes
kövidinkáját választja a
megyeszékhely borának, és
ötszáz egyedi díszítési palack erejéig ezzel az italkülönlegességgel kedveskedik
a városba látogató vendégeknek és delegációknak.
A miklóstelepi borászat

termékeit is megkóstolhatják az érdeklõdõk a Hírös
Borvárosban. Sikerük titka
a tradíciók és a modern
szaktudás szerencsés ötvözésében
keresendõ.
Kovácsné Drabant Katalin
hosszú évekig a kecskeméti
Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet alkalmazásában állt. Innen ered az a tapasztalat, amelyre alapozva nemrég elindult vállalkozása. Férje a borászati

technológiák elismert hazai
szakértõje, akinek cége
több mint száz modern borászati üzem létrehozásában mûködött közre.
Boraik teljesen egyedi
felfogás alapján készülnek,
melynek gyökerei a magyar
nép õsi világszemléletére
nyúlnak vissza. E „filozófia”
szerint kellõ alázattal,
tiszteletettel és bölcsességgel kell viseltetnünk minden
élõlénnyel szemben – így a
szõlõvel és a borral is. E
felfogást a gyakorlatba a
„Termékbarát technológia”
know-how bevezetésével
ültetik át.
Dimenzió Borászat Kft.
– B22-es stand
Kecskemét Szarkás dûlõ 99./a
Tel: 20 3108599
E-mail: dimenzióborászat@

freemail.hu

Ez a harmadik esztendõ, amikor a Hírös Borvárosban
standdal képviselteti magát a Fáklyás Pince, amely a történelmi borvidékek minõségi nedûit viszi a fõtérre. A
2005-ben alapított, egyedülálló atmoszférájú vendéglátóhelyet nemrég – a közönség szavazatai alapján – Magyarország harmadik legjobb éttermének választották.
A sikertörténet egyik titka
a gazdag választékban keresendõ.
80 oldalas borlapján a
vállalkozás ugyanis egyszerre kínálja a magyar borvidékek, illetve a híres külföldi
szõlõtermõ tájak nedûit. A
boltíves pincerész befogadóképessége hetven fõ – télennyáron ideális helyszín céges
rendezvényeknek és családi
összejöveteleknek –, míg a
zárt udvari részben harminc
férõhelyes, virágokkal díszített borkert várja a betérõket
kora tavasztól késõ õszig.
– Számomra nagyon fontos, hogy tegyek a borkultúra fellendítéséért Kecskeméten. A város egyedüli sommelierjeként elõadásokat
tartok a borokról, bemutatva
az egyes fajták jellegzetességeit. Emellett a fogyasztás

külsõségeire is igyekszem
felhívni a figyelmet. A kommentárok alapján ezt a missziót értékelték nagyra az étteremválasztáson
is
–
mondta az Alföldi Naplónak
Szakonyi József üzletvezetõ.
Mint megjegyezte: a Fáklyás
Pince a Hírös Borvárosban
is ugyanazt kívánja tenni,
mint – egyedülálló kecske-

méti étteremként – az év
többi napján, vagyis a kulturált borfogyasztás népszerûsítését.
Borkülönlegességeiket
kedvezõ árakon ízlelhetik

meg, avagy vihetik haza a
minõségi italok kedvelõi.
Fáklyás Pince
– B12-es pavilon
Kecskemét,
Hoffmann János utca 6.
Üzletvezetõ:
S z a ko n y i J ó z s e f
Telefonszám:
76/329-030,
Mobil: 30/853-4835
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Látásjavítás
és szemlélet−
formálás

Újabb
Újabb Porta
Porta siker
siker –– harangtorony
harangtorony

A régi harangokra ezt a mondatot írtak: „Vivos voco, furgra frango, mortos plango”. Magyarul:
az élõket hívom, a felhõket oszlatom, s a halottakat siratom. A
harang csengõ vagy bongó
hangjával meghosszabbítja az
emberi hangot, s az ember küldetését – mondta dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke a hétvégén
tartott kunbaracsi templomünnepen, amikor felszentelte azt a harangtornyot, melyet a falucska
lelkes hívei számos szponzorral
közösen emeltek. Legnagyobb
kitüntetés a Porta Egyesület számára, hogy ez alkalommal is segíthetett. Szervezõ munkával,
pénzzel, biztató szóval, imával.

Ez a 15,5 méteres építmény
nemcsak azért nevezetes, mert
a falu legmagasabb pontja,
hanem azért is, mert sokak öszszefogásának példája.
Éppen esztendeje tették le
alapkövét, s valóra vált a helybéliek álma.
Borbély Lajos építész tervei alapján Kiss Albert ácsmester
tizenöt köbméter fenyõfából
építette. A segítõket név szerint
köszöntötték az ünnepen, amikor az új orgonát is felszentelte
az érsek. A Porta jelen levõ
képviselõje, Farkas P. József
alapító a Kunbaracs Községért
díjat vehette át Szabó Istvántól,
a Kunbaracsi Polgárõr Egyesület elnökétõl.

Tanuljuk meg másképp szemlélni a fogyatékkal élõ embereket! – Ez a célja annak a tolerancianövelõ akciónak, amelyet a magyar optikusokat tömörítõ Opticnet kezdeményezett a közelmúltban. A kezdeményezésnek köszönhetõen
Budapesten száz értelmi és halmozottan fogyatékos fiatal kapott új szemüveget, míg vidéken – 50 város 80 optikájának
köszönhetõn – 10 millió forintnyi felajánlás gyûlt össze látásjavító eszközök beszerzésére.
Bács-Kiskun megyébõl négy
szalon csatlakozott a nagyszabású patronáláshoz, amelynek
helyi kedvezményezettjei a
Bács-Kiskun Megyei Közoktatási Szakszolgálat Gyermekvédelmi Intézetének lakói.
– A helyi akciónak köszönhetõen több mint húsz fogyatékkal
élõ fiatal számára készült új
szemüveg, amelyekbe a lencséket a Hoya cég ajánlotta fel
ugyancsak ajándékként –
mondta el lapunknak Bálint Ágnes, a Sasszem Optika tulajdonosa.
A jótékonysági akcióhoz tartozó
helyi szalonok: Hírös Optika,
Kecskemét Széchenyi tér 14.,
Pencz Márta Látszerész, Nyíri út
38/B, Sasszem Optika, Kecskemét, Szabadság tér 3. Fókusz
Optika, Kiskõrös, Petõfi tér 11.

Kunság Fenster Kft.

Innováció – eltolások nélkül
Újdonság díjjal jutalmazták térben íves tolóajtójáért a Kunság
Fenster Kft.-t, a közelmúltban rendezett Construma nemzetközi építõipari kiállításon. Nem csoda, hiszen az idén nagykorúvá váló vállalkozás a gazdasági nehézségekre folyamatos fejlesztéssel és a piacbõvítéssel válaszol.
A teljes egészében magyar tulajdonú, jászszentlászlói cég
1990-ben kezdte meg a mûködést. A vállalkozás termékpalettáján a kezdetektõl fogva megtalálhatók a 68 mm-es homlokzati nyílászárók, ablakok, bejárati és erkélyajtók, toló- és harmonika-szerkezetek, üvegfalak,
télikertek, kapuk, zsalugáterek.
1998-ban az utólag szerelhetõ
beltéri nyílászárókkal bõvült a
skála.
– Születésünktõl fogva az egyedi
termékek gyártására helyezzük a
hangsúlyt – mondja Fekete Béla,
ügyvezetõ igazgató, aki büszkén
említi, hogy az elmúlt tíz évben
hat Construma, egy BNV- és egy
Magyar Termék Nagydíjat nyert
el a 400 millió nettó éves árbevétellel dicsekvõ cég.
Felettébb tekintélyes a referenciamunkák listája is. Tavaly például a Lánchíd Palota ablakcseréjét végezték a vállalkozás
szakemberei, jelenleg pedig a
budapesti Rácfürdõ szállodaépületén dolgoznak, illetve a
Gellért Szálló ablakcsere projektjének megszerzésén fáradoznak.

Pedig a gazdasági nehézségek
fokozottan éreztetik hatásukat
az építõiparban. Csökkenõ számú megrendelés, önköltségi ár
alatti vállalások, körbetartozások – sorjázhatók a piaci szegmens válságjelenségei, amelyekkel a Kunság Fensternek is
meg kell küzdenie. E nehézségek ellenszere – a magukra
egyelõre várató adminisztratív
lépések mellett – a folyamatos
innováció lehet.
– Az elmúlt 18 évben csak azok
tudtak megmaradni a cégnél,
akik hajlandóak voltak vállalni
a folyamatos megújulást. A kreativitás mérnökeinket és fizikai
munkásainkat egyaránt jellemzi
– magyarázza az ügyvezetõ, aki
ugyanakkor arról is beszámol,

hogy minden belsõ tartalékot
meg kell mozgatni a költségek
csökkentése érdekében. Néhány éve például a gázfûtést is
kiváltották hulladéktüzelésre.

Hogy a jövõ derûsebb legyen,
abban döntõ szerepe lehet a
piacbõvítési kísérletek sikerének
is. Nemrég Románia felé nyitott
az 60 fõt foglalkozató vállalkozás, mostanság pedig egy holland vállalkozóval tárgyalnak új
megrendelések érdekében.

Kunság Fenster Kft.
Telephely: 6133
Jászszentlászló, Csengelei út 1.
Levelezési cím: 6133
Jászszentlászló Pf.: 7.
Telefon:
77 592 000, 592 010
Fax: 77 492 092
E-mail: kfenster@kfenster.hu

KECSKEMÉT KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK TÁ−
MOGATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2007.
ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § rendelkezésének értelmében a
Kecskemét Város Közmûfejlesztésének Támogatásáért Közalapítvány az alábbi közhasznúsági
jelentés keretében számol be a
tevékenységérõl.
A szervezet alapadatai:
Székhely: Kecskemét, Kossuth
tér 1., adószám: 18359732-103, közhasznúságba vétel idõpontja: 2004., bírósági végzés száma: PK 26/2000/6
(1193. s.sz.)
A számviteli beszámoló a jelenleg hatályos számviteli, illetve az
alapítványokra vonatkozó külön
jogszabályok elõírásainak megfelelõen készült.
A közalapítvány a beszámolási
idõszakban költségvetési támogatásban nem részesült.
A közalapítvány mûködési jellegzetessége,
hogy
nem
pénzbeni, illetve természetbeni
juttatásokat biztosít, hanem a
kapott támogatást kérelem
alapján közvetlenül a lakáskasszának fizeti meg. Mivel a
közalapítványnak nincs vállalkozási tevékenysége, és nincs
olyan tevékenysége, amely cél
szerinti, de nem közhasznú,
ezért a számviteli beszámoló
eredmény-kimutatás része ad
számot a szervezet közhasznú
mûködési költségeirõl.
A közalapítvány továbbutalási
céllal a korábbi években kapott
támogatást.
A közalapítvány 2007. évben
semmilyen támogatást, adományt nem kapott, magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából sem érkezett tá-

mogatás a közalapítvány számlájára.
A közalapítvány vezetõ tisztségviselõi – bár azt sem jogszabály,
sem az alapító okirat nem tiltja –
a korábbi évekhez hasonlóan

288/2000. V.10. KH. sz. határozatával elfogadta az alapító
okiratban foglaltakat. Az alapítvány a megalakulása óta folyamatos támogatást nyújtott a kérelmezõknek.

Megnevezés

Elõzõ év

Tárgyév

Változás

Induló tõke

200

200

0

Változás %
0

Tõkeváltozás

-35.752

-27.211

+8.541

24

Tárgyévi eredmény

8.542

3.709

-4.833

57

Saját tõke

-27.010

-23.302

3.708

13,7

semmilyen juttatásban nem részesültek.
A közalapítvány 2007. évi célkitûzéseit nehezen teljesítette, az
alapító okiratban megfogalma-

A támogatottak köre a Kecskeméti Víziközmû Társulattal folyamatosan egyeztetett, az együttmûködés zavartalan.
2007. évre Kecskemét Város

Megnevezés

Elõzõ év

Tárgyév

Változás

Közhasznú mûködés költségei

9.704

14.907

5.203

54

Továbbutalt támogatás

75.385

158.109

82.724

109,7

Összesen

85.539

173.016

87.477

zott céljait részben megvalósította:
Kecskemét város közigazgatási területén az egészséges ivóvízellátás, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, csatornázás megoldásának segítése, a
megvalósított beruházások által
a város környezetvédelmi helyzetének javítása.
Víziközmû beruházások megvalósítása során a lakosságra
jutó terhek csökkentése, a lakossági és önkormányzati forrásigények pályázati úton történõ segítése.
Az alapítóval, a közmû tulajdonosokkal, a beruházókkal, a
szakmai tulajdonosi érdekek
egyidejû biztosításával a korrekt
viszony fenntartása.
Az alapítvány mûködõképességének zavartalan ellátása.
Kecskemét Önkormányzata a

Változás %

Önkormányzata, és a Bácsvíz
Rt. nem nyújtott támogatást.
Az alapítvány kuratóriuma negyedévenként ülésezik, dönt a
támogatásokról, az idõszaki változásokról, rendszeres beszámolót kap az alapítvány pénzügyi helyzetérõl, a támogatottak
körérõl. A felügyelõ bizottság
két ülést tart évente, melyen elfogadja a költségvetését, az alapítvány mérlegét, eredmény kimutatását, az elõzõ évi mûködését.
Az alapítvány 2007. évi közhasznú célkitûzéseit teljesítette.
A jogszabályi elõírásoknak, illetve az alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen közzétételi
kötelezettségének eleget tett.
Kecskemét, 2008. május 15.
Hertelendy László
Kuratóriumi elnök

KECSKEMÉTI KÖZMŰ KÖZALAPÍTVÁNY
2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. tv. 19. § rendelkezésének értelmében a Kecskeméti Közmû Közalapítvány az
alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be a 2006. évi
tevékenységérõl.
A szervezet alapadatai:
Székhely: Kecskemét, Kossuth tér
1., adószám:
18366738-1-03, közhasznúságba vétel idõpontja: 2004., bírósági végzés száma: PK
60137/2004.
A számviteli beszámoló a jelenleg hatályos számviteli-, illetve az
alapítványokra vonatkozó külön
jogszabályok elõírásainak megfelelõen készült.
Egyszerûsített éves beszámoló
mérlege:

sem vállaklozási tevékenységet
nem folytatott. Egyszerûsített éves
beszámoló eredmény kimutatása:
Megnevezés

Elõzõ év

Tárgyév

Változás

Változás %

Közhasznú mûködés költségei

502

227

-275

55

Továbbutalt támogatás

0

0

0

0

Összesen

502

227

-275

55

A közalapítvány 2007. évben
semmilyen támogatást nem kapott, senkinek nem nyújtott támogatást. Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzatától az alapításhoz nyújtott mûködési támogatásból biztosítja az alapítói célok szerinti mûködés feltételeit. A
Közalapítványnak nincs vállalkozási tevékenysége és nincs olyan
tevékenysége, amely cél szerinti,
de nem közhasznú, ezért a számviteli beszámoló eredmény kimu-

Megnevezés

Elõzõ év

Tárgyév

Változás

Induló tõke

200

200

0

0

Tõkeváltozás

611

2.175

1.564

256

Tárgyévi eredmény

1.564

-167

1.732

111

Saját tõke

2.375

2.208

-167

7

2007. évben a Közalapítvány
sem közhasznú tevékenységet,

A közalapítvány vezetõ tisztségviselõi – bár azt sem jogszabály,
sem az Alapító Okirat, sem más
belsõ szabályzat nem tiltja – a ko-

Változás %

tatás része ad számot a mûködésrõl.

rábbi évekhez hasonlóan semmilyen juttatásban nem részesültek.
A közalapítvány kuratóriuma az
alapítónál Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
többször kezdeményezte az alapítvány megszüntetését. Az alapító errõl érdemben nem döntött.
A kuratórium negyedévenként
ülésezik, a felügyelõ bizottság
félévent.
Az Alapítvány a 2007. évi közhasznú célkitûzéseit nem teljesítette.
A jogszabályi elõírásoknak, illetve az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelõen közzétételi
kötelezettségének eleget tett.
Kecskemét, 2008. május 15.
Hertelendy László
Kuratóriumi elnök

2008. június
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Keceli TG Virágdekor

Keceli Pintér Mûvek

Gasztronómiai kavalkád

Minőségi ugrásra készülnek

Számos programelemmel
várta a helyieket és a Kecelre
látogatókat az Európa Napok
rendezvénysorozat. A fõ attrakciót idén is az ehetõ virágok jelentették.
Nívós szakmai programok
és közönségcsalogató látványosságok várták mindazokat, akik május végén felkeresték a keceli T. G.Virágdekor Szakképzõ Iskolát.
A több mint húsz éve mûködõ intézmény impozáns kertjében az érdeklõdõk virágkötészeti bemutatón vehettek részt,
megtekinthették a borlovagok
avatását, de ha idejük engedte, belekóstolhattak a házi sütemények, népi tájjellegû bográcsos és tárcsás ételek viadalába is. Nem okozott azonban
csalódást a zöldségszobrászat,
valamint a pálinka- illetve borszépségverseny sem. Az egyik
legnagyobb sikert természetesen idén is az ehetõ virágok
aratták, hiszen az újszerûen
felhasznált növények és kerti
alapanyagok nemcsak megtekinthetõk, hanem bárki számára megkóstolhatók is voltak.

A rendezvény grandiózus
jellegét mindenestre jól mutatja: a gasztronómiai megmérettetésre 41 csapat nevezett,
és a zsûrinek 80 házi süteményt kellett elbírálnia. S ha
már a számoknál járunk: a
kereskedõk 39 standon árulták portékáikat.
A keceli fesztivál évrõl évre
növekvõ vonzerejét szintén jól
jelzi , hogy idén a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatásáról
biztosította az Európa Napokat. Az a megállapodás pedig
a háromnapos rendezvényen
is túlmutat, amely a T. G.Virágdekor és a Magyar Pálinka Lovagrend között köttetett. A traktus értelmében
ugyanis a keceli iskola lesz a
központja a pálinkával kapcsolatos szakmai hazai képzéseknek.
T.G.-Virágdekor Szakképzõ Iskola és Kollégium
6237 Kecel, Május 1. tér 13.
Tel.: (78) 422-910,
(78) 422-911,
Web: www.viragdekorkecel.sulinet.hu

– Az elmúlt hetekben megkezdtük egy 1800 négyzetméteres kísérleti üzem felépítését
– nyilatkozta az Alföldi Naplónak Pintér József. – Meggyõzõdésem, hogy a mai kor kihívásaira már nem lehet a hagyományos módon választ
adni, ezek új megoldásokat,
másfajta gondolkozásmódot
igényelnek. Ezért szeretnénk
olyan alkotó légkört teremteni
a Pintér Mûveknél, amelyben
az eddiginél hatékonyabban
tudunk mûszaki kutatással és
fejlesztéssel foglalkozni. Tovább kell lépnünk ahhoz,
hogy a jók között továbbra is a
legjobbak lehessünk. A csarnokba számos új berendezést
vásárolunk, a kor legmodernebb lézervágójától kezdve a
20 tonnás daruig. Gyakran
kell olyan munkát végeznünk,
amit gazdasági, illetve állambiztonsági szempontok miatt
titokban kell tartanunk, ezért
az új részleg teljesen zárt rendszerû lesz.
– Tervezik egy társasház felépítését is, ahol a cégükhöz
csábítandó mérnökök kaphatnának szolgálati lakást. Hol
tart ez a projekt?
– Várhatóan õsszel kezdõdik meg az építkezés. Valóban
régi tervünk, hogy bõvítsük a
„szürkeállomány bázisunkat”.
Be kell látni, hogy a legjobb
mérnökök idecsábításához
nekünk is a legjobb ajánlatot

kell megtennünk. Ezért egy 25
lakásos társasházat építünk az
üzem melletti területen. Itt lakhatnak majd fejlesztõcsapatunk tagjai, akik természetesen
autót és mobiltelefont is kapnak. Az épület földszinti részé-

kel állnak munkakapcsolatban, mint a Siemens, a NASA,
vagy a Paksi Atomerõmû és a
Központi Fizikai Kutatóintézet.
– Mi lesz a legújabb fejlesztésük?
A NASA-val és a Pécsi Tu-

Egy civil az egyenruhások között. Pintér József keceli vállalkozót
tiszteletbeli tábornokként tartják számon a magyar hadseregben,
mindenfelé nagy tisztelet övezi.
ben üzlethelyiségek lesznek,
ezekben az itt lakó munkatársak saját elektronikus kártyájukkal fizethetnek majd, az összeget pedig a fizetéskor vonják le tõlük.
– A Pintér Mûvek eddig is
élen járt a világszínvonalú mûszaki megoldások területén.
Olyan cégekkel, intézmények-

Kiállítások a Cifrapalotában
A „Cifrapalota” Tisztelettel meghívja Önt és Barátait
Szent Pál a képzõmûvészetben címmel rendezett kamarakiállításának és a Keresztény ikonográfia a kortárs magyar képzõ-és
iparmûvészetben válogatás a Kecskeméti Képtár gyûjteményébõl
címmel megrendezett kiállításának megnyitójára, 2008.június
29-én, vasárnap 16 órára (Kecskemét, Rákóczi út 1.). A kiállítást
köszönti: Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke.
A kiállítást megnyitja: dr Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.
A kiállításokat rendezte: ifj. Gyergyádesz László mûvészettörténész.

Piroska Tours – 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2., Tel.: +36-76/328-636; Fax: +36-76/328-863
E-mail: info@piroska-tours.hu • www.piroska-tours.hu,
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9–18 óráig, szombaton 9–12 óráig.

dományegyetem kutatócsoportjával együttmûködve ûrkutatási célra gyártunk majd
mérõeszközöket és robotokat egy jövõbeni Mars-expedícióhoz. Egyelõre a tárgyalások zajlanak az ügyben.
Ezen kívül lengyel partnerükkel, a Tokarz T fejlesztõcéggel közösen egy olyan

mûanyag hasznosítási technológiát dolgoztunk ki, ami
egyben az energiaiparban is
forradalmi újításnak számít.
A T-Technology névre keresztelt eljárás 500 Celsius
fok alatti hõmérsékleten mûködik, így nem keletkeznek
a környezetre káros gázok.
A végtermékként kinyert folyékony szénhidrogén keveréket számos módon lehet
hasznosítani. Most azon
dolgozunk, hogy a folyamat
végén könnyen szállítható
elektromos áramot kapjunk.
– Térjünk át a társadalmi
szerepvállalására. Nemrégiben két elismerést is kapott: a
Karol Wojtyla Örökségéért díjat, illetve a keceli Év Vállalkozója önkormányzati kitüntetést…
– A Karol Wojtyla Örökségéért díjat a II. János Pál pápa emlékére megalakult baráti kör magyar tagozatától
kaptam, és nagyon megtisztelõ volt. Bár errõl nekik kellene nyilatkozni, úgy tudom,
döntésükben szerepet játszott, hogy támogattuk a
kecskeméti ingyenkonyha
felújítását. Ami az Év Vállalkozója kitüntetést illeti, azt is
nagy örömmel vettem át.
Tudja, nagyon sok elismerést
kaptam már életemben, de
ezek azok közé tartoznak,
amelyek a legközelebb állnak a szívemhez.
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Jeles esemény színhelye
volt a napokban a kecskeméti Molnár Fa- és Építõanyag
Kft. Klebelsberg úti telephelye, ahol új 900 négyzetméteres szaküzletet avattak.
– Egy szûk évvel ezelõtt
Szabó Antallal, a Poli-Farbe
Vegyipari Kft. tulajdonosával
jártuk körbe ezt a telepet, s
akkor született meg a
barkács- és festékáruház ötlete, aminek megvalósításához
a támogatásáról biztosított –
mondta el az áruház nyitására összesereglett nagyszámú
érdeklõdõnek a cég egyik tulajdonosa, Molnár Ferenc. –
A terveket tettek követték, s ez
év márciusában kezdõdtek el
a kivitelezési munkák. Április
végére – a Poli-Farbe mellett
– annyi cég jelentkezett, hogy
szívesen forgalmazná termékeit új üzletünkben, hogy egy

Tekintés
vissza és
előre
Családi vállalkozásként
jött létre 1994-ben a Molnár Fatelep, amit ma már
Kecskemét legsikeresebb
építõanyag-kereskedelmi
cégeként emlegetnek. Az
alig 400 ezer forintos tõkével induló kft. jelenleg cirka
másfél milliárdos évi forgalommal dicsekedhet.
A kezdetekben csak fával,
fûrészárukkal kereskedõ
vállalkozás hét esztendõvel
ezelõtt tágított profilján. Látva, hogy az építkezõk szeretik egy helyen beszerezni
mindazt, ami ingatlanjaik
kivitelezéséhez szükséges, a
deszkák, gerendák és pallók kínálatát kiegészítették
egyéb építõanyagokkal. Így
hamar ki is nõtték akkori telephelyüket, s tavaly új –
ugyancsak a Klebelsberg
úton elterülõ –, négy és fél
hektáros területen rendezkedtek be. Itt már szinte
minden kapható, ami egy
építkezéshez szükséges, különösen most, hogy remek
termékek újabb skáláit is kínálva, új áruházzal gazdagodott a Molnár Fa- és Építõanyag Kft.
A jövõt tekintve szeretnék
a tulajdonosok elérni, hogy
a tervezéstõl a hitelek ügyintézéséig, mindenben és
mindennel ki tudják szolgálni ügyfeleiket.
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Új szaküzletet avattak
részüket egyelõre el kellett
utasítanunk. Nem mondom,
hogy nem voltak kétségeink,
hiszen olyan idõket élünk,
amikor nagyon megfontoltan
kell dönteni a fejlesztéseket
célzó kérdésekben. De úgy
éreztük, érdemes befektetni,
beruházni, mert ez a szaküzlet
egy új szegmense lesz cégünknek, s azt itt kínált termékek gyártói, beszállítói is erre
buzdítottak bennünket. Bízunk abban, hogy ezzel az új
áruházzal bõvülve a térség
még népszerûbb, még jelen-

te az ünnepség résztvevõit az
alpolgármester arra, hogy
büszkék lehetünk a Molnár
családra úgy is, mint több nemes ügy támogatójára, jelentõsebb városi fejlesztések mecénására.
Az új beruházás felavatását
szimbolizáló nemzetiszínû
szalag átvágását követõen az
érdeklõdõk megtekintették az
új szaküzlet gazdag árukínálatát, s azt a filmet, ami a
Molnár Fatelep fejlõdését
mutatja be a kezdetektõl napjainkig.

dát mutat, amit méltán
ajánlhatunk követendõnek
minden vállalkozónak.
Az ünnepség végén Bárkányi Ernõ, a Barátok templomának igazgatója szentelte fel az áruházat. A ceremóniát megelõzõen az atya
az egyház köszönetét tolmácsolva tett említést arról a
jelentõs támogatásról, amelyet a Molnár Fatelep
az utóbbi idõben a
mûkertvárosi kápolna felépítéséhez, illetve a Wojtyla
Barátság Központ épületének felújításához nyújtott.
Az avatási ünnepséget
követõ baráti beszélgetések
már fehér asztal mellett folytatódtak, ahol a finomságokról a Holló Lakodalmas
és Vendégház gondoskodott.

Partnerek,
vendégek,
barátok
– Olyan jelentõ visszaesés
mutatkozik most a hazai
építõiparban, ami valóban
sokakat elriaszt a fejlesztésektõl, a nagyobb beruházásoktól – mondta a vetítést
követõen pohárköszöntõjében Gaál József, a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke. –
Ám az mindenképpen reményre ad okot, hogy a
Dél-alföldi régió ipari tevékenységének több mint egyharmada Kecskeméten és
térségében folyik, s ez nyílván kihat az építõipar fejlõdési esélyeire szûkebb környezetünkben. Molnár Ferenc és családja olyan pél-

tõsebb építõanyag kereskedelmi bázisa lesz telephelyünk, a vásárlóink általános
megelégedésére.
A tulajdonos bevezetõje
után, Sipos László alpolgármester Kecskemét egyik büszkeségének nevezte ezt a száz
százalékosan magyar tulajdonú, egyre színesebb áruskálával bíró építõanyag kereskedést. És hangsúlyozta,
hogy ilyen sikeres, ezernyi kihívást leküzdõ, a folyamatos
fejlesztésekre törekvõ vállalkozásokról sok település csak
álmodozik ma Magyarországon. Ugyanakkor emlékeztet-
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A Molnár Fa-és Építõanyag Kft. új áruházának
ünnepélyes megnyitóján az
üzleti szféra és a közélet
több ismert alakja is tiszteletét tette. Eljött sok vendég
és sok barát, hiszen a kettõ
sok esetben ugyanaz a
Molnár család életében.
Köztük dr. Balázs Mihály, az
OMMF Dél-Alföldi Régiójának igazgatója, Pintye László, a Bács-Kiskun Megyei
Iparszövetség
elnöke,
Lukovszky János, a MAG
Zrt. igazgatója, hogy csak
néhány nevet említsünk a
hosszú névsorból.
Természetesen azoknak a
cégeknek a képviselõi is jelen voltak a jeles eseményen, amelyeknek termékeit ezután az új barkács- és
festékáruházban kínálják.
Közülük a Poli-Farbe Vegyipari Kft. cégvezetõje, Kiss
István minden igényt kielégítõnek mondta az új szaküzletet, s megbízható jó
partnerként emlegette az
Molnár családot. Kamarás
Gábor, a finn érdekeltségû
Tikkurila cég képviselõje
szintén a korrekt üzleti kapcsolatot
hangsúlyozta,
ahogy a Baumit Kft.-t képviselõ Szûcs Sándor is, utalva
arra, hogy a minõség iránti
kölcsönös elkötelezettség a
közös siker záloga.
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Hirdetmény
A Porta Közhasznú Egyesület a május 30-án megtartott közgyûlésén
elfogadott, 2007. évi közhasznúsági adatait az alábbiak szerint teszi
közzé, hozza nyilvánosságra az egyesület elnöksége:
Bevételek: Összes bevétel: 16.458.822,- Ft
Ebbõl: Elõzõ évrõl áthozott pénzmaradvány: 2.994.689,-Ft
Tagdíj: 16.000 Ft, Munkaügyi Központ támogatása: 563.198,-Ft,
Kincstári Civil program támogatása: 2.300.000,- Ft, Munkaügyi
Min. NCA tám: 3.000 000,- Ft
Kecskemét MJV Önk. tám.: 100 000,- Ft, Apeh szja. 1% viszszautalás: 202.370,-Ft, Szabadszállási Önk. támogatása: 20.000,- Ft,
Kalocsai Önk. támogatása: 60 000,-Ft, Magánszemélyek támogatása:49.000,-Ft, Gazdasági társaságok tám.: 120.000,-Ft,
Banki kamat: 4.615,-Ft, Telefon megtérítés: 112.060,- Ft, Közhasznúsági bevétel alapitó okirat szerinti szolgáltatásból: 6.916.890,-Ft
Kiadások: Összes kiadás: 11.406.882,-Ft,
Ebbõl: bankköltség: 42.860,- Ft, Bérköltség: 2.215.460,-Ft,
Bérköltség közterhei: 986.424,- Ft, Telefonköltség: 563.300,- Ft,
Postaköltség: 29.624,- Ft, Gépjármû ktg.: 1.260.235,- Ft, További
kiadások teljesültek a megkötött szerzõdéseknek, illetve a célszerinti juttatások kikötéseinek megfelelõen, valamint az Alapító Okiratban foglalt célok megvalósulása érdekében 6.308.979,- Ft értékben.
Az egyesület a beszámolási idõszak vonatkozásában könyvelési,
adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett.
Bárkányi Ernõ elnök
Kecskemét, 2008. május

„Engem szívébe fogadott Kecskemét”
A város és jeles szülötte, Kodály Zoltán kapcsolatát kíséri végig
Heltai Nándor, jeles helytörténész közelmúltban megjelent munkája. A
közel 400 oldalas, vaskos kötet – amely alapos gyûjtõmunka eredményeként született meg – több mint kétszáz évnyi idõtartamot fog át.
Az elsõ bejegyzés a Cegléden szolgáló nagyapa, Ferdinand Kodal
alakját villantja fel, míg az utolsó oldalakon elõbb a tavalyi Kodály év
kecskeméti eseményeibõl kaphatunk ízelítõt; majd mûvészek, tudósok,
közéleti személyiségek vallanak a nagyhatású zeneszerzõ és
zenepedagógus életmûvéhez fûzõdõ viszonyukról. A köztes lapok
afféle idõutazásra csábítják az olvasót: zenei események, tudományos
tanácskozások, találkozók és személyes együttlétek elevenednek meg.
A helyi napi- és hetilapokban megjelent cikkek és a narrátor, Heltai
Nándor olvasmányos kommentárjai alapján mind-mind arra
következtethetünk, hogy Kecskemét számára mindig is fontos volt a
Kodály-örökség ápolása. Ez a nexus ugyanakkor nem volt egyoldalú,
hiszen Kodályt is foglalkoztatta a hírös városhoz való kapcsolata. 75
évesen errõl úgy fogalmazott: „ennek a népnek a szívósságát érzem
csontjaimban, ennek a népnek, amelyik megállította a sívó
futóhomokot, és termésre kényszerítette azt. Én sem kívántam egyebet
tenni, mint hogy megállítsam a magyar zenei élet futóhomokját, és
oázisokat teremtsek abban.” A példás kiállítású kötet – amelyet korabeli képek és átfogó irodalomjegyzék tesz teljessé – arról a jólesõ
tényrõl árulkodik, hogy a Mester által kitûzött cél nagyrészt teljesült.

Minõség,
megfizethetõ áron!

Gépjármûátírás teljeskörû
ügyintézéssel!
– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása
– hitelügyintézés
– személyes okmányok ügyintézése

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94
76/327-884
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Járőrökkel a belvárosban
Kevesebb az ittas vezetõ és a gyorshajtó – nyilatkozta lapunknak legutóbb dr. Vaslóczki Ferenc r. százados, a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje. Köszönhetõ ez a januárban életbe lépett, úgynevezett nulla toleranciának – azokkal szemben, akiknél elszínezõdik a szonda –, illetve a mind gyakoribb rendõri jelenlétnek útjainkon.
– Azt tapasztaljuk, hogy a
közlekedõknél jelentõs a fegyelmezõ hatásuk a jócskán
megemelkedett büntetési tételeknek is – állítja Horváth Zoltán zászlós és Nagy Zoltán fõtörzsõrmester. A két fiatal rendõrrel a napokban járõrözhettem Kecskemét belvárosában.

Autós üldözés
Miközben „meseautónkkal”
városunk megszokottan zsúfolt
útjain csordogáltunk, megtudtam a két Zoltánról, hogy hét
éve együtt húztak mundért, s
hogy õk közlekedési rendõrök
ugyan, de minden rendbontásra figyelniük kell. És bármilyen esethez riaszthatják õket
járõrözés közben.
– A múltkor egy gyorshajtó
suzukis vezetõje jobbnak látta
elkerülni az igazoltatást, s a
menekülés mellett döntött –
mesélte a fõtörzsõrmester,
amikor az érdekesebb esetekrõl faggattam. – A Mérleg utcánál kezdtük üldözni, padlóig
nyomva a Toyotánk gázpedálját. A Homok és a Párkány utca után, az Izsáki útra kikanyarodva lett kicsit kritikus a helyzet, mert a menekülõ lement
az árokba, hogy kikerülve az
elõtte lévõ kocsisort, egérutat
nyerjen. Kénytelenek voltunk
követni, de így is sikerült a házukig eljutnia és bemenekülnie
elõlünk. Amikor végre a srácot
fülön csíptük, közölte, hogy két
szolnoki ismertõsének adta
kölcsön a kocsit, a nevüket
nem tudja, s ezt tanúsította az
édesanyja is. Hazudott mindenki, szemrebbenés nélkül.
De ez még április végén történt, közvetlenül elõtte, hogy
életbe lépett az a rendelet, miszerint az autó tulajdonosa
büntethetõ minden szabálysér-

is letáboroztunk a járõrkocsival, a vasúti sorompó szomszédságában, a Ceglédi úti
bejáratot figyelve. Egy-két perc
alatt hárman is figyelmen kívül
hagyták a tiltó táblát, s leellenõrzött irományaikat egy-egy

kocsiknak mindig a hátul lévõ
kis matricáit nézik, amelyek a
mûszaki vizsga és a zöldkártya
érvényességrõl mindent elmondanak a hozzáértõknek. A
rendõrök szerint az bántja a
szemüket leginkább, amikor

tésért, ha írással nem tudja bizonyítani, hogy kölcsönadta a
jármûvét.

Notórius helyeken
A Malom Center és a mûvelõdési központ közötti úton
megállni tilos tábla van, amit
igyekeznek rendre figyelmen
kívül hagyni, akik nem találnak
szabad helyet a környezõ parkolókban. Arra kanyarodva
három kocsit is a tilosban találtunk, de csak az egyik gazdája
került elõ, hevesen magyarázkodva, mielõtt átvette a helyszíni bírságot igazoló cédulát. A
többi autót lefényképezte Horváth zászlós, s majd postán
kapják meg a csekket tulajdonosaik.
Hasonlóan notórius pont a
Ceglédi útból nyíló Vaspálya
utca, amelyre balra nagy ívben

Büntetés telefonálásért
büntetõ csekkel tarkítva kapták
vissza a rendõröktõl.
– Ezzel nem jár büntetõ
pont, ugye? – kérdezte megszeppenten egy kiskunmajsai
kisbusz vezetõje.
– Dehogynem.
– Jézusom! A múlt héten
kaptam ötöt gyorshajtásért. Ha
maguk sem kegyelmeznek,
hamar kigyûlik a 18 pont, és
repül a jogsim…
Késõbb a két járõr elmagyarázta, hogy nem csak pénzben, de a büntetõpontokban is

Vaspálya utcai tilalom

nem lehet lekanyarodni. Erre a
tilalomra valószínûleg azért
volt szükség, mert iszonyúan
nagy a forgalom ezen a környéken, s a balra kanyarodásra várakozók sora a közeli Mátyás király körúti keresztezõdéséig torlódna, eldugaszolva azt
is. Így a város felõl érkezõknek
tovább kell haladniuk, majd
ahol lehetõség nyílik rá megfordulni, s jobbra kis ívben fordulni be a Vacsi köz felé vezetõ utcába. Amelynek végén mi

megnövekedett idén a bírság,
ráadásul ez utóbbiak a szabálysértés után három évig érvényesek. Vagyis a megrögzött
szabálytalankodóknak most
már valóban van mitõl tartaniuk.

Kopott verdák
A kecskeméti forgalomban
furikázva az ütött-kopott, öreg
járgányoknak külön figyelmet
szentelnek a járõrök. Az ilyen

egy-egy ramaty állapotban lévõ, lepusztult járgányon a friss
mûszaki vizsga emblémája díszeleg.
Hogyan lehetséges ez? –
csiklandozta nyelvemet a kérdés, de nem volt idõm eljátszani a naiv kétévest, akinek fogalma sincs arról, hogy ma országunkban pénzért minden
megoldható. Ugyanis a Katona Gimnázium elõtti lámpánál, éppen egy rozoga Volkswagent mustrálgatva a fõtörzs
kiszúrta, hogy a kocsi vezetõje
elmélyülten szorítja a füléhez a
mobilját. Mellé kanyarodtuk,
de hiába integettek neki a
rendõrök, annyira lekötötte a
középkorú férfit mindaz, amit a
telefonban hallott, hogy nem is
érzékelte, ami körülötte történik. Amikor végre meglátott
bennünket, lehúzta az ablakot,
majd közölte megnyugtatásunkra: – Mindjárt abbahagyom! – És a szavai hatottak.
Ezt abból gondoltam, hogy a
zsaruk egyáltalán nem látszottak idegesnek, amikor félreállították és megbüntették.
A szolgálat végén, a fõkapitányság felé véve az irányt, a
rendõri hivatásról és a fizetésekrõl beszélgettünk. Amit így
lehetne összegezni:
– Te mennyibõl jössz ki havonta?
– Mit tudom én! Annyim ég
sosem volt…
– koloh –

