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„A város szívében,gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  33..  
TTeell::  7766//550055--226688  ééss  7700//331111--6655--4488  

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata,  Magyarországon is vezetõ

pénzügyi szolgáltató,
a Bács-Kiskun megyei irodáját új hely-

re költöztette:
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Tel.:76 577 464 
mobil: 06 30 944 7731

Új irodánk kirendeltségvezetõt és 5 fõ
pénzügyi tanácsadót keres.

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 sö-
rözni munka után, térj be ide. 

A csocsóasztal profi, a kávé kiváló.
IIttaallaakkcciióókk::  BBoollss  VVooddkkaa::  44  ccll::  225500  FFtt..

00,,55  LL  AArraannyy  ÁÁsszzookk::  228800  FFtt..
Asztalfoglalás: 70/299-4040

Hírös borfesztiválHírös borfesztivál

Keresztköri örömünnep

Négyszemközt a 
vezetõ ügyésszel 22..  oollddaall

Új szaküzlettel gazdagodott
a mûkertvárosi Molnár Fa-
és Építõanyag Kereskedés

1100--1111..  oollddaall

AA  nnaappookkbbaann  KKuunnbbaarraaccss--CCssaarrooddaa  ppuusszzttáánn  sszzeenntteelltt
ffeell  eeggyy  nnaaggyyoonn  sszzéépp  kkeerreesszztteett  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss

kkaallooccssaa--kkeeccsskkeemmééttii  éérrsseekk,,  mmeettrrooppoolliittaa..  AA  mmeemmeennttóó
jjeelllleeggéétt  tteekkiinnttvvee  ffooggaaddaallmmii  kkeerreesszztt..  SSzzaabbóó  IIssttvváánn--

nnaakk,,  aa  PPoorrttaa  KKaattoolliikkuuss  MMuunnkkaaccssooppoorrtt  ééss  KKeerreesszzttkköörr
ttiisszztteelleettbbeellii  ttaaggjjáánnaakk  aa  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  áállllííttttaattootttt..

AAkkii  ííggyy  aa  hháábboorrúúbbóóll  vviisssszzaattéérrtt  ééddeessaappjjaa  eeggyykkoorrii
ííggéérreettéétt  tteelljjeessíítteettttee..  AA  sszzoommbbaattii  mmeegghhaattóó  üünnnneeppsséégg--

rree  ssookkaann  jjöötttteekk  aa  kköörrnnyyéékkbbeellii  ttaannyyáákkbbóóll  iiss,,  tteerrmméé--
sszzeetteesseenn  ootttt  vvoolltt  iiddõõss  SSzzaabbóó  IIssttvváánn  ééss  kkeeddvveess  ffeellee--

ssééggee  iiss..  EEzz  aazz  aallkkoottááss  aa  SSzzeenntt  IIlloonnaa  
KKeerreesszzttkköörr  hhuusszzaaddiikk  aallkkoottáássaa..

4-7. oldal

Mercedes−gyár
épül Kecskeméten

33..  oollddaall

MMeeggnnyyíílltt  JJaacckk  &&  RRooyy  áállllaatteelleeddeell  ééss  ffeellsszzeerreellééss  bboollttjjaa..

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.
KKeeccsskkeemméétt,,  FFoorrrrááss  uu..  22//AA,,  TTeell::  3300//667777--66007788,,  NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hh--pp::  99..3300--1188..0000;;  sszzoo::99..3300--1122..0000

márkabolt
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Csendes, szerény férfi be-
nyomását kelti, aki visszafo-
gottan, megfontoltan vála-
szol, bármit kérdezzenek tõ-
le. Ha egy olyan társaság-
ban találkozunk elõször,
ahol elfelejtenek bemutatni
egymásnak bennünket, so-
sem találtam volna ki, hogy
másfél évtizede ellenfele a
csalóknak, rablóknak, gyil-
kosoknak. Tehetséges, szak-
mailag kiválóan felkészült 
fiatalember. – Csak ez lehet
a magyarázata annak, hogy
alig 34 éves volt 2002-ben,
amikor kinevezték Kecske-
mét vezetõ ügyészének. Dr.
Kopasz Zsoltnak hívják.   

– Szegeden születtem
1968-ban, ott végeztem az
iskoláimat. Egy lakótelepi la-
kásban nõttünk fel a nõvé-
remmel, ahol mindig a sze-
retet és a becsület volt a leg-
nagyobb érték. Hamar meg-
tanították a szüleim, hogy
rend a lelke mindennek. A
Radnóti Gimnáziumban is a
becsületes munkán alapuló
teljesítményre ösztönöztek a
tanáraim, jelentõsen befo-
lyásolva életem további ala-
kulását. Közben sokféle
sportágban kipróbáltam ma-
gam, megértve, hogy hiába
dolgozik, tréningezik valaki
rengeteget a gyõzelemért, az
is csak úgy ér valamit, ha be-
csületesen betartja a játék-
szabályokat.  

Miközben mesél, szinte
egy pillanatra sem feledkezik
meg városunk vezetõ ügyé-
sze arról, hogy pontosan fo-
galmazzon. Ez egyfajta szak-
mai beidegzõdés. És vissza-
tekintve hamar kirajzolódni
látszik, hogy a neveltetésé-
nek, felnõtté válásának je-
lentõsebb mérföldkövei a jo-
gi egyetemre vezetõ úton ta-
lálhatók. 

– A Honvédelmi Minisztéri-

um ösztöndíjasaként vettem
át a jogi diplomámat 1991-
ben. Ám közben volt egy
rendszerváltás, s az igazság-
szolgáltatás rendszere is át-
alakult, így csak rövid ideig
dolgoztam a katonai bírósá-
gon. Ezek a testületek ma
már a megyei bíróságok ka-
tonai tanácsaiként mûköd-
nek. 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 bûnesetek-
re. Mi tevékeny részesei va-
gyunk már a nyomozati
munkának is, és lezárásukig
végig követhetjük a különbö-
zõ ügyeket, amikkel a bírók
– és sok esetben a védõk is –
csak a vádiratok alapján
kezdenek el megismerkedni.  

Na, itt egy kis vitába keve-
redünk. Én a sztárügyvéde-
ket sorolom, akiket a tévé-
bõl, 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 ka-
pok egy szelíd mosolyt, majd
azt igyekszik bizonygatni be-
szélgetõpartnerem, hogy
nem minden ügyvéd sztár,
nem minden a pénz, és nem
minden jogász habitusa felel
meg a védõkkel szembeni
elvárásoknak. Ilyen finoman
fogalmaz. Hiába provoká-
lom olyan szavakkal, ami-
lyen az ügyeskedés, a dör-
zsöltség, a bankókat fialó

praktika, egyetlen pejoratív
megjegyzést sem hajlandó
tenni azokra, akikkel egyéb-
ként megannyi csatát vívott
már a bíróságokon. Így elka-
nyarodunk inkább arra az
útra, ami Szegedrõl Kecske-
métre vezette.    

– Évekig dolgoztam a Kis-

kunhalasi Városi Ügyészsé-
gen, s közben a Szegedi
Egyetem Jogi Karán, illetve a
kihelyezett kecskeméti jogi
karon is tanítottam. Mígnem
2001-ben a megyei fõ-
ügyészségre kerültem, s rá
egy évre bíztak meg a városi
vezetõ ügyészi teendõkkel.
Idén novemberben lesz hat
éve, hogy ebben a megtisz-
telõ beosztásban dolgozom.

Tavaly óta egy kertes ház
az otthonuk, s kedvenc idõ-
töltése lett a fûnyírás, a gyü-
mölcsfák gondozása. Amit
tanulnia kell, hiszen mindig
lakótelepi lakásban élt ko-
rábban, de azt állítja, csodás
élmény, amikor látja az em-
ber, mennyit tud szépülni a
környezete a két keze mun-
kájától. Persze azért, ha csak

teheti, máig szakít idõt a fo-
cira is, benevezve barátaival
egy-egy amatõr bajnokság-
ra. Másik kedvenc sportága
évek óta a taekwondo néven
ismert harcmûvészet, amely-
ben már a mestervizsgára
készül. 

– Az egyetemen ismertem

meg a feleségemet, aki
egyébként miskei lány. Na-
gyon fiatalon összeházasod-
tunk, s már a kezdetek kez-
detén nagycsaládról álmo-
doztunk, legalább három
gyerekkel. Ez hála Istennek
megadatott. Persze valamit
valamiért. Nem részletezem,
milyen lemondásokat, mi-
lyen fegyelmezett mindenna-
pokat követel egy pedagó-
gusi és egy ügyészi fizetésbõl
három gyereket nevelni, ta-
níttatni korunk elvárásai sze-
rint. De mindenért kárpótol-
nak 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 ke-
rül, 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 mun-
kája során a gyermekek elle-
ni erõszakkal kapcsolatos
bûnügyeket?  

– Egy ügyésznek mindig
csak a tényekre támaszkod-
va szabad meghozni a dön-
téseit – szögezi le gyorsan,
de kicsit elsötétül a tekintete.
– Nem szabad, hogy befo-
lyásoljanak az érzelmeink,
de ez nem jelenti azt, hogy
nincsenek. Minden jóérzésû
embernek összeszorul a szí-
ve, ha megkínzott, megölt,
vagy például közlekedési
balesetben elhunyt gyerme-
kekrõl van szó. Nem is lehet
szavakkal elmondani, milyen
az, amikor hallgatjuk a szü-
lõk sírását, azt, hogy hány
évig vártak elveszített cseme-
téjük megszületésére, és lát-
juk mélységes fájdalmukat
meggyötört arcukon… Dön-
tenünk mégis a bizonyítékok,
a szakértõi vélemények, illet-
ve azok rendszere alapján
kell, a törvény adta lehetõsé-
geknek megfelelõen. Ez
alapvetõ szabály, amitõl egy
ügyész sem térhet el, függet-
lenül attól, hogy mit érez,
vagy mit gondol bizonyos
esetekben.

Ahogy dr. Kopasz Zsolt
szavaiból kiveszem, bármi-
lyen szörnyû egy-egy eset,
bármennyire lelket, agyat
háborító, túl kell rajta lépni-
ük az ügyészeknek, folyama-
tosan rendet rakva önma-
gukban is. Hiszen ott a kö-
vetkezõ, adott esetben orszá-

gos figyelem övezte bûncse-
lekmény, amivel szintén meg
kell birkózniuk. Ilyen volt
nemrég a maffiaperként el-
híresült, 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 különö-
sen –, mégis elõhozakodok
vele: Nem fél? Elvégre bûn-
szervezetekrõl van szó, ma-
radhattak elvarratlan szálak,
vagyis szabadlábon olyan
érintett bûnözõk, akik a maf-
fia törvényeit követve bosszút
esküsznek társaikért.   

– Aki az ügyészi, illetve bí-
rói pályát választja, ponto-
san 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 ha-
tóságilag hogyan kell kezelni
ezeket. Szükség esetén bár-
mikor megkapjuk azt a vé-
delmet, amit az adott szituá-
ció megkövetel.    

Búcsúzóul elárulja, hogy
tervezi feldolgozni és szak-
mai kiadványokban – Jogtu-
dományi Közlöny, Ügyészek
Lapja stb. – publikálni az
utóbbi idõk nagyobb, jogi,
illetve jogászi szempontból
sok tanulsággal szolgáló
bûnügyeit. Szakmailag fon-
tosnak érzi, hogy meghívott
elõadóként a jövõben is ta-
nítson a Szegedi Egyetemen,
és a már meglévõ európai
szakjogász diploma mellé is
kívánkozik egy-két újabb tu-
dományos fokozat. Hiába,
na! Egy rendszeretõ ember
életébe, nagyon sok minden
belefér. 

KKoolloohh  EElleekk

Rend a lelke mindennek

DDrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt,,  KKeeccsskkeemméétt  vveezzeettõõ  üüggyyéésszzee

Aranykehely Patika
Kecskemét , Rávágy tér 3. 
Telefon/Fax: 76/508-853

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
Hétfõ-péntek: 8-18 óra

Mielõbbi gyógyulást 
kívánunk!

NNééggyysszzeemmkköözz tt   ddrr ..   KKooppaasszz   ZZssoo ll tt ttaa ll

––  SSiikkeerreess  vváállllaallkkoozzóókk  ééss  aa
vváárrooss  ttáámmooggaattáássaa,,  kküüllffööllddrrõõll
éérrkkeezzõõ  kkiittûûnnõõ  sszzaakkeemmbbeerr  iirráá--
nnyyííttáássáávvaall  jjóóll  ffeellkkéésszzíítteetttt  ffoocciiss--
ttáákk……  ––  IIllyyeenn  eeggyysszzeerrûû  aa  ssiikkeerr
ttiittkkaa??

– A legfontosabb láncszem
a focit szeretõ közönség, aki-
kért érdemes belevágni az
egészbe. Az öt-hat összetevõ-
bõl, ha egy is hiányzik, nem
teljesülhetett volna sokak ál-
ma. A játékosok partnerek
voltak a szakmai stáb céltu-
datos, de kemény munkájá-
hoz, a város összefogott ve-

lünk, és nekünk is számít,
hogy pozitív elõjele legyen a
nevünknek.

––  AAzz  eellssõõ  ttaavvaasszzii  mméérrkkõõzzéésstt
kköövveettõõeenn  nneemm  ffoorrdduulltt  mmeegg  aa
ffeejjéébbeenn,,  hhooggyy  oollyyaann  mmeesssszzee  aa
ffeelljjuuttááss,,  mmiinntt  MMaakkóó  JJeerruuzzssáá--
lleemmttõõll??  ((MMaakkóó--KKTTEE::  33--00))

– 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.

––  MMeellyyiikk  vvoolltt  aazz  öönn  sszzáámmáá--
rraa  aa  ddiiccssõõssééggeess  mmeenneetteellééss

lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb  ppiillllaannaattaa??
– A Vác elleni 5-0-ás siker,

és az azt követõ ünneplés le-
írhatatlan örömöt okozott.
Látva a zsúfolt nézõtér öröm-
ünnepét, a csodálatos han-
gulatot, könnybe lábadt a
szemem. Mindenért kárpótolt
ez az érzés. 

––  AA  lleeggffeellssõõ  oosszzttáállyybbaann  vvaa--
llóó  sszzeerreepplléésshheezz,,  aa  bbaajjnnookkii  ttrróó--
ffeeaa  mmeelllleetttt,,  225500  mmiilllliióó  ffoorriinnttoott
iiss  ffeell  kkeellll  mmuuttaattnnii..  SSiikkeerrüülltt
úújjaabbbb  sszzppoonnzzoorrookkaatt  ttaalláállnnii??  

– Igen, s a város is  továb-
bi támogatásáról biztosított
bennünket. Az elõzetes kalku-
láció alapján meglesz az elsõ
év költségvetése.

––  AA  sszzuurrkkoollóókkaatt  mmoosstt  lleeggiinn--
kkáábbbb  aazz  úújj  iiggaazzoolláássookk  ffooggllaall--
kkoozzttaattjjáákk..

– Neveket még nem
mondhatok, de három-négy
új játékossal is közel állunk a
megegyezéshez. Célunk pe-
dig a biztos bennmaradás.
Sok múlik a sorsoláson. Egy
jó rajt lendületet adhat az
egész õszi szezonnak. Ha pe-
dig stabilizálódik a helyzetünk
az elsõ osztályban, hosszabb
távon komolyabb célokat is
kitûzhetünk magunk elé.

––  SSookk  aa  ppáárrhhuuzzaamm  aazz  öönn
vváállllaallkkoozzáássaa  ééss  aa  KKTTEE  kköözzöötttt..
AA  jjóó  ccssaappaattmmuunnkkaa,,  sszzaakkmmáá--
jjuukkbbaann  kkiivváállóó  eemmbbeerreekk  aallkkaall--
mmaazzáássaa,,  ccééllttuuddaattooss  vveezzeettéésssseell

eelléérrtt  ssiikkeerreekk……  MMoonnddhhaattjjuukk,,
hhooggyy  kkéétt  bbaajjnnookkccssaappaattaa  vvaann??

– Ez jól hangzik. A legel-
sõ lépés, hogy a megfelelõ
személyt megtaláljuk az
adott helyre, mert a szeren-
csén kívül minden más az
embereken múlik. Mindkét
csapatra rendkívül büszke
vagyok!

––  SSzzaabbaaddiiddeejjéébbeenn  sszzíívveesseenn
hhoorrggáásszziikk..  HHaa  kkiiffooggnnáá  aa  mmee--
sseebbeellii  aarraannyyhhaallaatt,,  mmiitt  kkéérrnnee
ttõõllee??  EEuurróóppaaii  hhíírrnneevveett  aa  ccéé--
ggéénneekk  vvaaggyy  aa  KKTTEE––tt  mmeenneettee--
lléésséétt  aa  BBLL--iigg??

– Mindkettõt. Mert eláru-
lom, hogy soha nem egy ho-
roggal horgászok… M. P.

A KTE biztos bennmaradása a cél
VVeerr sseegg ii   JJáánnooss ,,   aakk ii   bbüüsszzkkee  mmiinnddkkéé tt   bbaa jjnnookkccssaappaattáárraa

TTöörrttéénneellmmeett  íírrttaakk  aa  KKTTEE  llaabbddaarrúúggóóii,,  hhiisszzeenn  aazz  11991111--bbeenn  aallaappííttootttt
ppaattiinnááss  eeggyyeessüülleett  eellssõõ  aallkkaalloommmmaall  jjuuttootttt  ffeell  aazz  NNBB  II--bbee..  AAzz  iippaarrii
ppaaddllóókk  ggyyáárrttáássáávvaall  ééss  ggeenneerráállkkiivviitteelleezzéésssseell  iiss  ffooggllaallkkoozzóó  VVEERR--BBAAUU
KKFFTT..  aallaappííttóó--ccééggvveezzeettõõjjee,,  VVeerrsseeggii  JJáánnooss,,  aa  kklluubb  eeggyyiikk  ttuullaajjddoonnoossaa  iiss..
AA  rrééggii  KKTTEE  ppáállyyaa  mmeelllleetttt  nnaapphhoosssszzaatt  ffoocciizzvvaa  nnõõtttt  ffeell,,  ééss  lleetttt  iiggaazzoolltt
jjááttéékkoossaa  aa  sseerrddüüllõõkk  eeggyyüütttteesséénneekk..  TTaannuullmmáánnyyaaii  mmiiaatttt  nneemm  lleehheetteetttt
pprrooffii  llaabbddaarrúúggóó,,  ddee  sszzáámmttaallaann  kkiissppáállyyáánn  nnyyeerrtt  kkuuppáávvaall  bbiizzoonnyyííttoottttaa,,
hhooggyy  nneemm  ccssaakk  sszzeerreettii  aa  ffoocciitt..  AA  mmaaii  ffuuttbbaallll  mmeeggttééppáázzootttt  tteekkiinnttééllyyee
eelllleennéérree  hhoobbbbiibbóóll  kkeezzddttee  eell  ttáámmooggaattnnii  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaappaattoott..  



Döntött a Daimler: Kecske-
méten építi fel új Mercedes-
gyárát. Az új kompakt
modellek gyártását
végzõ üzemre 800
millió eurót, nagyjából
200 milliárd forintot
költenek, a gyár 2500
embernek ad majd
munkát. Az MTI érte-
sülései szerint ez lesz
Magyarország legnagyobb
beruházása; hogy mennyi ál-
lami támogatással valósul

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

mondta, hogy a cég elnöksé-
gének egyhangú döntése
alapján létesül az üzem. A

kecskeméti gyártelep a
Daimler-Benz elsõ kelet-eu-

rópai üzeme lesz. A
gyártás elõrelátható-
an 2012-ben kezdõ-
dik. A  korábbi német
sajtóhírek arról szól-
tak, hogy a Mercedes
új generációs A és B
osztályának jármûveit
gyártanák az új üzem-

ben,  ahol a várható teljes
kapacitás évi 100 ezer autó
lesz. 

Tíz kecskeméti intézmény
– Bozsó Gyûjtemény, Cifra-
palota, Erdei Ferenc Kultu-
rális Központ, Katona Jó-
zsef Emlékház, Nemzetközi
Kerámia Stúdió, Népi Ipar-
mûvészeti Gyûjtemény, Or-
vos- és Gyógyszerészettör-
téneti Kiállítás, Ráday Mú-
zeum, Szórakaténusz,
Zwack Pálinka Manufaktú-
ra – kínál színvonalas prog-
ramokat június 21-én, a
Múzeumok Éjszakáján. A
formabontó kulturális ren-
dezvényen elõadások, be-
mutatók, koncertek és
szakmai bemutatók várják
az érdeklõdõket – de ter-
mészetesen a „megszokott”
kiállítási anyagok is megte-
kinthetõk. A programhely-
színek közötti zavartalan
közlekedést a retro Ikarus
buszok segítik, amelyek a
Bozsó Gyûjtemény mellõl
indulnak 18 óra és 23:30
között.

Kecskeméten, a Mc-
Donald’s Izsáki úti éttere-
mében látta vendégül a
Nyíri Úti Egységes Mód-
szertani Intézmény autista
tagozatának egyik cso-
portját Héjja János üzlet-
vezetõ. A vakáció elõtti
tanévbúcsúztatón a finom
ételek után játékokat is
kaptak a gyerekek.

A kecskeméti Édosz Kinizsi
Természetbarát Egyesület tag-
jai Mártélyban jártak a napok-
ban, a Természetbarátok Or-
szágos Találkozóján, amit 38.
alkalommal rendeztek meg.

Útközben megtekintették
Szentes, Szegvár, Hódmezõ-
vásárhely és Csongrád neve-
zetességeit, s felejthetetlen
órákat töltöttek a csodálatos
Tisza-parton. 

Páduai Szent Antalnak, a
szegények és állatok védõ-
szentjének napját ünnepel-
te június 13-án a Porta
Egyesület. A program a
Kecskeméti Vadasparkban
tett sétával kezdõdött. Ezt
követõen a Ferences Aka-

démia szemeszterzáró elõ-
adásában dr. Bábel Balázs,
a Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegye érseke Szent
Pál életútját és örökségét
elevenítette fel.

Az elõadás után az 

érsekatya szentmisét celeb-
rált, ahol a teremtett világ
védelmére hívta fel a figyel-
met. 

A szegénység új dimenzi-
óira mutatott rá, amely a
nem önként vállalt lemon-
dást is elviselhetõvé és Is-

ten elé tett áldozattá változ-
tatja. Különösen fontos
Páduai Szent Antal életé-
nek példája: figyeljünk oda
jobban mind embertársa-
inkra, mind környezetünk
épségére.

Augusztus 16-17-én, a
kecskeméti repülõtéren a
Magyar Honvédség 160.,
míg a honi légierõ 70. év-
fordulóját ünnepelhetik az
immáron hagyományosan
megrendezésre kerülõ
Nemzetközi Repülõnap és
Haditechnikai Bemutató
látogatói. Akárcsak ko-
rábban, most is kiemelt
szempontot jelent a kö-
zönség biztonsága – tud-
tuk meg Petõ István, dan-
dártábornoktól, a kecske-
méti MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ repülõbázis pa-
rancsnokától.

Szûk két hónappal az
augusztusi hétvége elõtt
biztosan mondható: ki-
emelt érdeklõdés és vára-
kozás kíséri az idei légi se-
regszemlét is. Sorra érkez-
nek a visszaigazolások,
amelyek alapján a meghí-
vott országok a lehetõ
legtöbb légi jármûvel ér-
keznének Kecskemétre.
Minden adott tehát ahhoz,
hogy a hírös város légtere
felett káprázatos mutatvá-
nyokat mutassanak be a
különbözõ nemzetek leg-
jobb pilótái.

Nemcsak a légtér szol-
gál azonban látványos-
sággal, hanem a reptér
területe is, amelyre old-
timerek – 30-40 éves
gépmadarak – gördülnek
be.

– Ezeket a gépeket elsõ-
sorban a földön szeret-
nénk bemutatni, mivel
manõverezõ képességük
korlátozott, így a levegõ-
ben nem nyújtanak nagy
látványt. Közelrõl szem-
ügyre véve viszont külön-
legeses élményben része-
sítik a nézõket.

– A repülõ-show olyan
mint a cirkusz. Akkor lát-
ványos, ha különleges,
azaz ha a gépek közel
vannak egymáshoz. Ne-
künk azonban az a dol-
gunk, hogy a közönséget
minden pillanatban biz-
tonságban tudjuk –
mondta az Alföldi Napló-
nak Petõ István.

Jubiláló Csiperó Mercedes−gyár épül Kecskeméten

Szentek üzenete

A McDonald’s tanévbúcsúztatója

Természetbarátok

Múzeumok
Éjszakája

A Porta parlagfű−
menetesítő programja

Repülőnapi
készülődés 
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Megkezdõdött a vissza-
számlálás a X. Európa Jövõje
Nemzetközi Gyermektalálko-
zóra, amely minden eddigit
felülmúló kulturális sereg-
szemlének ígérkezik. A jubile-

umi rendezvényre 24 ország-
ból csaknem kétezer fiatal ér-
kezik a hírös városba, hogy
hitet tegyen a sokszínûség és
egymás kölcsönös elfogadá-
sa mellett.

Méltóképpen jubilál a
Csiperó: minden korábbinál
népesebb táborának minden
eddiginél sûrûbb programot
ígér. Miképpen Zombor Gá-
bor polgármester a hét elején
rendezett sajtótájékoztatón fo-
galmazott: egy olyan rendez-
vényrõl van szó, amelyet sem
az idõ, sem pedig a politikai
kurzusok nem tudtak kikezde-
ni, s mára a város talán legis-
mertebb eseményévé nõtte ki
magát. A gyermektalálkozó
presztízsét jelzi, hogy fõvéd-
nökségét Sólyom László köz-
társasági elnök, nemzetközi
védnökségét pedig az Euró-

pai Parlament elnöke, Hans-
Gert Pöttering vállalta el.

Farkas Gábor, az Európa
Jövõje Egyesület elnöke el-
mondta: a 90 milliós költség-
vetés a város példa nélküli ös-

szefogásáról tanúskodik. A
folytatólagos népszerûséget
jelzi több száz önkéntes be-
kapcsolódása, akik az 55 fõs
irányító stáb munkáját segítik.
Rajtuk kívül azonban a közin-
tézmények és a hatóságok is
hozzáteszik a magukét a si-
kerhez – fûzte hozzá a közéle-
ti tevékenységért tavaly dísz-
polgári címben részesülõ Far-
kas Gábor.

A július 6-án kezdõdõ és
13-ig tartó monstre fesztivál
számos, önmagában is nagy-
szabású kísérõ rendezvényt
foglal magában. A kulturális
seregszemle a csoportok ze-
nés-táncos bemutatóján túl
számos további látványossá-
got tartogat.

A jubileumi Csiperó részle-
tes programját következõ lap-
számunkban közöljük!

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 ta-
nácsadás! Profi kertészeknek 

-profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra ,rátalál a Kukacra!”

JJúúnniiuuss  2200..  1122  óórraakkoorr  A csalánosi parkerdõ takarítása a megyei
és városi rendõrkapitányság munkatársaival, polgárõrökkel, nem-
zetõrökkel karöltve. Az ÁNTSZ munkatársai egészség-megõrzõ
programmal egészítik ki a rendezvényt.

JJúúnniiuuss  2244..  1100  óórraakkoorr  parktakarítás és virágültetés a Kápolna
utcán. 1144  óórraakkoorr  aa  GGuubbaa  ppaarrkkbbaann:: figyelemfelkeltõ demonstráció
a helybeli lakosokkal és aktivistákkal. 

JJúúnniiuuss  2266.. 1100  óórraakkoorr  Mûkertvárosi Alkotóház: figyelemfelkeltõ
demonstráció a helybeli lakosokkal és aktivistákkal.

JJúúnniiuuss  2277..  Végh Mihály tér, városközpont: az egyéb rendez-
vényekhez kapcsolódóan a Porta Egyesület szervezésében figyelem-
felkeltõ demonstrációra kerül sor.

Az említett rendezvényekbe bekapcsolódnak a különbözõ hatósá-
gok munkatársai: Közterület-felügyelet, MGSZH, megyei és városi
földhivatal, ÁNTSZ, a polgármesteri hivatal illetékes irodái és osztályai,
a városi rendõrkapitányság és a Munkaügyi Hivatal dolgozói.
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Borvárosi bográcsolás

––  AAzztt  mmoonnddjjáákk,,  PPááppiiccss  úúrr
kkéétt  ddoollggoott  sszzeerreett  eellttüünntteettnnii  aa
ggaalllléérrjjaa  ffööllöötttt::  aa  hhaalláásszzlleevveett,,
mmeegg  aa  jjóó  bboorrtt..

– Jól mondják – bólint az
immár messze földön híres
csárda tulajdonosa. – Ezek
ugyanis, olyan ínyencségek,
amikre minden magyar em-
ber elégedetten csettint kós-
tolás után. A kitûnõ borok-
nak egyébként szenvedélyes
gyûjtõje is lettem az évek so-
rán.  

––  NNeemm  vvéélleettlleenn  tteehháátt,,

hhooggyy  aa  mmoosstt  nnyyííllóó  ffõõttéérrii
HHíírrööss  BBoorrvváárroossbbaann  kküüllöönn
ssttaannddoott  nnyyiitt  aa  SSuuggoovviiccaa  HHaa--
lláásszzccssáárrddaa??  

– Már tavaly is fõztünk
ezen a borfesztiválon. S mi-
vel nagy volt az érdeklõdés a
halászlevünk iránt, sátrat ve-
rünk idén is. Este hattól fél tí-
zig egyfajta látványkonyhát
csinálunk, vagyis bárki meg-
tekintheti, hogyan készül a
délvidéki halászlé. És termé-
szetesen bárki meg is kóstol-
hatja, bár egyszerre csak

nyolcvan vendéget tudunk
leültetni. Ugyanolyan minõ-
ségre számíthatnak a vendé-
geink, mint amilyet a csár-
dánkban megszoktak, s
ugyanolyan udvarias kiszol-
gálásra. Csak a környezet, a
hangulat lesz más.   

––  AAzz  oorrsszzáágg  lleeggrraannggoossaabbbb
ppiinnccéésszzeetteeii  kkíínnáálljjáákk  mmaajjdd  aa
ffiinnoomm  nneeddûûiikkeett  aa  sszzoommsszzéédd--
ssáággáábbaann..  BBiizzttooss,,  hhooggyy  ccssaakk
aa  bbooggrrááccssoott  õõrrzzii  mmaajjdd,,  ootttt  aa
ffõõttéérreenn??  

– Erre ne vegyen mérget!
– mondja a halászlé meste-
re, bazsalyintva egyet a baj-
sza alatt. – Ugyanis nagyon
kíváncsi vagyok, milyenek az
új évjáratú borok. De nem
csupán élvezetbõl kóstolga-
tom majd õket, hanem
azért, hogy ráleljek a legjob-
bakra. Amikbõl azután ren-
delek nagyobb tételt, hogy
legyen mennél többféle kitû-
nõ itóka, amit a csárda ven-
dégeinek kínálhatunk.  

––  MMiillyyeenn  bboorrtt  aajjáánnll  aa  hhaa--
lláásszzlléé  mmeelllléé??  

– Csak vöröset, pártállás-
tól függetlenül. Valami jó kis
fûszeres kadarkát, azt job-
ban szereti a ponty is, mint a
Sugovica vizét…

IImmmmáárr  ttíízz  éévvee,,  hhooggyy  PPááppiiccss  JJáánnooss  BBaajjáárróóll  KKeeccsskkeemmééttrree  ttee--
lleeppüülltt,,  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáássbbaann  eeggyy  ccssaallááddiiaass  hhaalláásszzccssáárrddáátt
nnyyiittvvaa,,  SSuuggoovviiccaa  nnéévveenn..  AA  nnaaggyyaappjjááttóóll  ttaannuulltt  rreecceepptt  aallaapp--
jjáánn  ffõõtttt  hhaalláásszzlléé  aannnnyyiirraa  íízzlleetttt  aa  kkeeccsskkeemmééttiieekknneekk,,  hhooggyy
nneemmccssaakk  aa  bbooggrrááccssookkaatt  kkeelllleetttt  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbbaakkrraa  ccsseerrééll--
nnii,,  ddee  aazz  IIzzssáákkii  úúttii  ccssáárrddaa  iiss  ffoollyyaammaattooss  bbõõvvííttééssrree  sszzoorruulltt
((nneehhooggyy  kkiirrúúggjjáákk  mmáárr  aazz  oollddaalláátt,,  aa  ffiinnoomm  hhaalléétteelleekkéérrtt  ttüüllee--
kkeeddõõkk))..

Kecskeméti a fõborászuk

––  MMiinntt  ttuuddjjuukk,,  aa  sszzõõllõõttõõll
aa  bboorriigg  hhoosssszzúú  aazz  úútt……  

– Így igaz. Éppen ezért, a
mi filozófiánk lényegében a
szõlõben folytatott munkán
nyugszik, hiszen kiváló bort
csak kiváló szõlõbõl lehet
készíteni – nyilatkozta la-
punknak Ipacs Szabó Ist-
ván, a Vylyan Pincészet
kecskeméti származású fõ-
borásza. – A 2008-as
nemzetközi versenyekre ed-
dig még nem neveztünk
sok borral, legtöbbjükkel
jövõre próbálunk szeren-
csét. A Montenuovo
Cuvéet – mint a népmesék
legkisebb királyfiát – indí-
tottuk útjára, s nem is tért
haza üres kézzel: Francia-
ország egyik legnagyobb
borversenyén (Challenge
International du Vin) és a
nagypresztízsû londoni
Decanter WWA-n bronzér-
met kapott, a Concours

Mondial de Bruxelles világ-
versenyrõl pedig elhozta az
egyetlen magyar aranyér-
met.

––  HHaazzaaii  ppáállyyáánn  mmiivveell
bbüüsszzkkééllkkeeddnnee??

– Itthon talán a 2006-os
Vylyan Cabernet Franc lop-
ta be magát legjobban a
szívekbe, a Villányi Borver-
seny Nagyaranyérmese lett,
a „Szeged Város Bora” és
„Baranya megye vörösbo-
ra” címet is viselheti. A leg-
frissebb hír a magyar borok
legkomolyabb seregszem-
léjérõl, a Pannon Bormust-
ráról érkezett: a 2006-os
Vylyan Merlot és a Mon-
tenuovo Cuvée Csúcsbor
lett.

––  AA  HHíírrööss  BBoorrvváárroossoonn
oollvvaassóóiinnkk  iiss  ttaalláállkkoozzhhaatt--
nnaakk  öönnöökkkkeell,,  iilllleettvvee  nnaaggyy--
hhíírrûû  tteerrmméékkeeiikkkkeell..  MMiitt
aajjáánnll  aa  bboorrffeesszzttiivvááll  vveenn--
ddééggeeiinneekk??

– 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. Egészsé-
gükre!

Egész napos programmal
készül június 21-én a Múze-
umok Éjszakájára a Zwack
Kecskeméti Pálinka Manu-
faktúra. Az ipartörténeti kiállí-
tás élvezetes lenyomatát
nyújtja múlt és jelen kont-
rasztjának, az üzemben meg-
valósuló folyamatos techno-
lógiai fejlõdésnek. Errõl, to-
vábbá a közeljövõt befolyá-
soló idei terméskilátásokról
kérdeztük Somogyi József
gyárvezetõt.

– Az ipartörténeti múzeum
kialakításával az volt a cé-
lunk, hogy a látogatók ismer-
jék meg a hagyományos pá-
linkafõzés eszközeit és az ak-
kori fogyasztói szokásokat,
vagyis azokat a tradíciókat,
amelyek kultúrtörténetünk ré-
szét képezik, s amelyekre
építkezve kialakult a mai kor-
szerû manufaktúra. Az érdek-
lõdõ látogatók a múlt megis-
merését követõen nyerhetnek
bepillantást a korszerû pálin-
kafõzés rejtelmeibe: a gyü-
mölcsfeldolgozásba, az er-

jesztésbe, a lepárlásba. Ezek-
ben a technológiai részle-
gekben tekinthetõk meg a
ma használatos európai szín-
vonalú rendszerek, berende-
zések. A múzeumlátogatás
csúcsminõségi termékeink, a
nemes és a kosher pálinka-
sor kóstolásával zárul.

A pálinkafõzõ mester sze-
rint azt már eleink is tudták,
hogy minõségi pálinkát csak
jó gyümölcsbõl lehet elõállí-
tani, márpedig a speciális
mikroklímával rendelkezõ,
homokos alföldi tájon kifejlõ-
dött gyümölcs rendkívüli érté-
kekkel bír. Az is évezredes ta-

pasztalat ugyanakkor, hogy a
különleges adottságokhoz
szeszélyes idõjárás társul,
ami nem könnyíti a helyzetet.

– A pálinkafõzés és az idõ-
járás kapcsolata igen össze-
tett. Az elmúlt hetekben pusz-
tító viharok például komoly
károkat okoztak, de a meg-
maradt gyümölcsök kiváló
minõségûek lehetnek, hiszen
bennük koncentrálódik min-
den illat és aromaalkotó. Egy
másik véglet: aszály esetén
fennáll a veszély, hogy a gyü-
mölcs „rásül” a magra. Az se
jó azonban, ha a szüretet
megelõzõ egy hétben sok
csapadék hullik. Ilyenkor
ugyanis, a gyümölcs megte-
lik vízzel, s a beltartalom fel-
hígul. A Zwack luxus pálin-
kák alapanyagául kivétel nél-
kül tradicionális, ám mára
már-már elfeledett Kecske-
mét környéki gyümölcsök –
rózsabarack, magyar kajszi,

birsalma, besztercei szilva,
faeper – szolgálnak. Többsé-
gük nagyüzemi termesztése
egyre ritkább, emiatt a limi-
tált termelési szériák egyedül-
állóan szép illat- és ízvilággal
rendelkeznek, ugyanakkor
elegánsak és komplexek.

S hogy miképpen bánjunk
ezekkel a különleges minõsé-
gû, ám erõsebb italokkal a
nyári hõségben?

– Nagy forróságban óva-
tosabb fogyasztást javasol-
nék. Étkezés elõtt vagy
után, két centet természete-
sen minden további nélkül
magunkhoz vehetünk. Fo-
kozza az étvágyat vagy se-
gíti az emésztést. Ennél na-
gyobb mennyiséget azon-
ban nem ajánlanék. Ebben
az idõszakban tehát foko-
zottan érvényes jelmonda-
tunk: Zwack minõséget, de
mértékkel!

„„HHiittvvaalllláássuunnkk  eeggyysszzeerrûû,,  mmiinntt  aa  tteerrmméésszzeett,,  eeggyysszzeerrûû,,  mmiinntt  aa
nnaappssüüttééss……  OOllyyaann  bboorrookkaatt  kkéésszzíítteennii,,  aammeellyyeekk  ttiisszzttáánn,,  ééss
õõsszziinnttéénn  aaddjjáákk  vviisssszzaa  aa  bbeennnnüükk  lléévvõõ  ssookksszzíínnûûssééggeett……””  ––
oollvvaassttuukk  aa  VVyyllyyaann--hhiittvvaallllááss  ssoorraaiibbaann..  AAkkii  kkóóssttoollttaa  bboorraaii--
kkaatt,,  vvaaggyy  jjáárrtt  mmáárr  aa  kkiisshhaarrssáánnyyii  ppiinnccéésszzeettnnééll  ––  aa  vviilllláánnyyii
bboorrvviiddéékkeenn,,  aa  DDoobbooggóó  ddûûllõõ  sszzíívvéébbeenn  ––,,  ttaalláánn  éérreezzhheettttee  iiss
eezztt..

HHaammaarroossaann  iissmméétt  bbeennééppeessüüll  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerree,,  jjúúnniiuuss  2200--áánn  uuggyyaanniiss  mmeeggnnyyiittjjaa  kkaappuuiitt  aa  HHíírrööss  BBoorrvváárrooss,,
aammeellyy  mmáárraa  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  ggrraannddiióózzuuss  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  rreennddeezzvvéénnyyéévvéé  nnõõttttee  kkii  mmaaggáátt,,  ss  mmééllttáánn  vvoonnzzzzaa
nneemmccssaakk  aa  hheellyyiieekkeett,,  hhaanneemm  aa  vváárrooss  hhaattáárraaiinn  ttúúllrróóll  éérrkkeezzõõkkeett  iiss..  AAzz  eesseemméénnyy  iiddéénn  iiss  rreemmeekk  aallkkaallmmaatt  tteerreemmtt
aarrrraa,,  hhooggyy  mmiinnééll  ttööbbbb  tteerrmmeellõõ,,  ppiinnccéésszzeett,,  bboorrrrééggiióó,,  kkeerreesskkeeddõõ  ééss  vveennddééggllááttóóss  mmuuttaassssaa  bbee  sszzaakkmmaaii  ttuuddáássáá--
nnaakk  ééss  ffáárraaddssáággooss  mmuunnkkáájjáánnaakk  ggyyüümmööllccsséétt..  AA  rreennddeezzvvéénnyy  ttáágg  bbeeppiillllaannttáásstt  ––  ssttííllsszzeerrûû  sszzóóllvvaa::  kkóóssttoollóótt  ––

eennggeedd  aa  nneevveess  bboorrvviiddéékkeekk  kkíínnáállaattáábbaa,,  ffeellvviillllaannttvvaa  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aa  ttookkaajjii,,  aa  sszzeekksszzáárrddii  ééss  aazz  eeggrrii  sszzõõllõõtteerrmmõõ
tteerrüülleetteekk  jjeelllleeggzzeetteess  íízzeeiitt..  TTeerrmméésszzeetteesseenn  aazz  eellffoogguulltt  llookkáállppaattrriióóttáákknnaakk  sseemm  kkeellll  ccssaallóóddnniiuukk,,  hhiisszzeenn  ttööbbbb  aallffööll--
ddii  tteerrmmeellõõ  hhoozzzzaa  eell  ttáájjjjeelllleeggûû  bboorraaiitt..  AA  mmiinnõõssééggii  nneeddûûkk  íízzlleellggeettééssee  mmeelllleetttt  ppeeddiigg  nnééppiieess  éétteelleekk,,  ppeeccsseennyyéékk,,
ccsseemmeeggéékk  ééss  eeggyyéébb  ffiinnoomm  ffaallaattookk  ffooggyyaasszzttáássáárraa  iiss  mmóódd  nnyyííllhhaatt,,  mmiikköözzbbeenn  aa  ffõõttéérrii  sszzíínnppaaddoonn  sszzóórraakkoozzttaattóó
ééss  zzeenneeii  pprrooggrraammookk  ggaarraannttáálljjáákk  aazz  öönnffeelleeddtt  sszzóórraakkoozzáásstt  ––  eeggéésszzeenn  aa  jjúúnniiuuss  2299--ii  ffeesszzttiivváállzzáárráássiigg..

VV ii ll lláánnyy ii   VVyy ll yyaann  PP iinnccéésszzee tt

Elfeledett gyümölcsfajták nyomában
ZZwwaacckk   KKeeccsskkeemméétt ii   PPáá ll iinnkkaa  MMaannuuffaakk ttúúrraa

Kiss Pincészet 
Eger Szépasszony-völgy 14.

www.kisspinceszet.hu
kiss.kriszta@
kisspinceszet.hu

Tel.:
+36-30-3267-804

Fax: 
+36-36-322-290

PPááppiiccss  JJáánnoossnnaakk  ((bbaallrraa))  aa  VVyyllyyaann  PPiinnccéésszzeett  nneeddûûii  íízzlleetttteekk  nnaaggyyoonn
aa  MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjáánn..

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––  JJAACCUUZZZZII

––  SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   

PP IIHHEENNJJ!!
Telefon: 76/441-363, 

www.thermaltiszapart.hu
NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  

99--2200  óórrááiigg
EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!
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Szinte a semmibõl épített
„borbirodalmat” a Bükk déli
lejtõin Mezei Mihály, izsáki
születésû kertészmérnök, aki
1968-tól 1991-ig az Izsáki
Állami Gazdaság üzemveze-
tõi teendõit látta el. A tapasz-
talt szakember 1992-ben vá-
sárolta meg Tibolddarócon
az elsõ 30 hektárnyi elhanya-
golt szõlõültetvényt, valamint
egy romos pincét. Kemény
munkával azonban néhány
év alatt helyrehozta a 20-25
éves ültetvényt, s a tõkék ha-
marosan ismét bõségesen
kezdtek teremni. A reduktív
technológiával elõállított bo-
rok idõvel mind nagyobb
népszerûséget vívtak ki ma-
guknak a szakma és fogyasz-
tók körében. A kiváló minõ-
ség egyik titka a tufákba vájt
pincékben keresendõ, ame-
lyek egész évben 8-10 fokos
hõmérsékleten tartják a friss,
gyümölcsízû nedûket.

A pincészet további bõvíté-
se már részben pályázati for-
rások segítségével valósult
meg, s nemcsak szõlõtelepí-
tést foglalt magában, hanem

a szõlõfeldolgozó üzem ki-
építésére, valamint egy saját
palackozó kialakítására is ki-
terjedt.

– Folyamatosan fejlesz-
tünk. A szisztematikus gépesí-
tésnek köszönhetõen már 5-
600 mázsa szõlõt tudnak fel-
dolgozni egy mûszakban. A
nedû ezt követõen egy 9 ezer
hektoliteres tárolóba kerül –
ebbõl 7 ezer hektó rozsda-
mentes tároló, 2 ezer pedig,
tölgyfahordó. Az idén ültetvé-
nyeink támrendszerét szeret-
nénk kicserélni, illetve tervez-
zük egy újabb pinceág kiala-
kítását – nyilatkozta az Alföldi
Naplónak a borász.

A jövõ zenéje pedig egy
újabb tevékenység bekap-
csolásáról, s ezzel összefüg-
gésben a profilbõvítésrõl szól.

– Tibolddarócon
komoly hagyomá-
nyai vannak a
pezsgõalapanyag-
gyártásnak, hiszen
a budafoki Törley
hosszú évtizedeken
át innen gondos-
kodott alapborai-
ról. Ha minden a
tervek szerint ala-
kult, három éven
belül a fogyasztók
asztalára kerülhet

pincészetünk saját készítésû
pezsgõje. Ami pedig az idei
termést illeti, Mezei Mihály
derûlátó. Mint mondja: a ter-
més mennyisége Bükkalján
megfelelõnek ígérkezik. Oly-
annyira, hogy hamarosan
fürtritkítást kell végezni, s ha
kellõ mennyiségû csapadék
esik, a minõséggel sem lesz
gond.

MMeezzeeii  PPiinnccéésszzeett  
33442233  TTiibboollddddaarróócc,,    

SSzzéécchheennyyii  uu..  55..
TTeell..::  ((3300))  998833--88883311,,  FFaaxx::

((4499))  333377--003355  TTeell..//ffaaxx::  ((7766))
336600--112211..  

LLeevveelleezzééssii  ccíímm::  66007700  IIzzssáákk,,
ÁÁrrppáádd  uu..  11//aa..

KKéétt  eeddddiigg  nneemm  ffoorrggaallmmaazzootttt  bboorrrraall  iiss  jjeelleenn  lleesszz  aa  HHíírrööss  BBoorrvváá--
rroossbbaann  aa  ttiibboollddddaarróóccii  MMeezzeeii  PPiinnccéésszzeett..  AA  BBüükkkk  ddééllii  lleejjttõõiinn
ggaazzddáállkkooddóó  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzááss  ssiikkeerreeiinneekk  ttiittkkaa  aa  ffoollyyaammaattooss
ffeejjlleesszzttééss,,  aammeellyynneekk  ffoollyyoommáánnyyaakkéénntt  aa  bboorráásszzaatt  nnééhháánnyy  éévveenn
bbeellüüll  ssaajjáátt  kkéésszzííttééssûû  ppeezzssggõõvveell  rruukkkkoollhhaatt  eellõõ..

Izsáki pezsgés Bükkalján
MMeezzee ii   PP iinnccéésszzee tt

A régi írások szerint is elsõ
osztályúnak tartott Tokaj-
hegyaljai dûlõkön teremnek
azok a szõlõfürtök, amelyek-
bõl a Monyók Pincészet kivá-
ló 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 há-
rom alapfajtára támaszkodik.
Ezek a hárslevelû, a furmint
és a sárgamuskotály, de
nemrég telepítettünk oremus
és kövérszõlõ tõkéket –
mondta el az Alföldi Napló-
nak Monyók Nobert, akit az
elmúlt hat év során öt alka-
lommal választottak “Az év
országos ifjú borászának”.
Hogy volt kitõl tanulnia, jelzi:
édesapját, Monyók Józsefet
2005-ben az Év Borásza titu-
lussal tüntették ki a konkuren-
ciában nem éppen szûkölkö-
dõ borvidéken.

Az efféle sikerek zálogául

szolgáló, többszörösen díja-
zott nedûk a 450 méter
hosszú, 1000 négyzetméter
alapterületû pincerendszer-
ben „pihennek” és érlelõd-
nek, amelynek tárolókapaci-
tása 1800 hektoliter. A vulká-
ni tufába vájt, 8-12 méteres
mélységû helyiségben ideális
körülmények uralkodnak: ál-
landó 11 fokos a hõmérsék-
let, és 90-95% között mozog
a páratartalom. Utóbbiban
kulcsfontosságú szerepet ját-
szik 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 év-
tizedes eszközök bemutatásá-
val szemlélteti a borászkodás
munkafázisait – a szõlõmûve-
léstõl, az érlelésen át, a pa-
lackozásig.

Aki nem a nagyobb szabá-
sú rendezvények befogadá-
sára is alkalmas mádi bor-
kóstolóban, hanem a kecske-
méti fõtéren kívánja megízlel-
ni a pincészet nedûit, többfé-
le kiváló termékbõl választ-
hat.

– A Hírös Borvárosba töb-
bek között szamorodninkat, a
klasszikus aszúborunkat,
aszú-törkölypálinkánkat hoz-
zuk el. Kint lesz azonban a fõ-
téren a kései édes vörös és a
száraz fehér borunk is. Szin-
tén érdemes megkóstolni a
„jégvarázs” fantázianéven fu-
tó borunkat, amely a jégbor
kategóriájába tartozik – szol-
gált megfontolásra érdemes
tanáccsal lapunknak Monyók
Norbert.

MMoonnyyóókk  PPiinnccéésszzeett
MMáádd  33990099  TTáánnccssiiccss  úútt  1188..
TTeell..,,  ffaaxx::  0066--4477  //  554488--003333

AA  TTookkaajj--hheeggyyaalljjaaii  BBoorrvviiddéékk  lleeggnneemmeesseebbbb  hhaaggyyoommáánnyyaaiibbóóll
ééppííttkkeezzvvee  aallaappííttoottttáákk  11997722--bbeenn  aa  MMoonnyyóókk  PPiinnccéésszzeetteett..  AAzz  eell--
mmúúlltt  éévvttiizzeeddeekk  aallaatttt  nnaaggyy  tteekkiinnttééllyytt  sszzeerrzzõõ  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzááss
kkeeccsskkeemmééttii  ppaavviilloonnjjáánnaakk  ffeellkkeerreessééssee  aa  sszzaammoorrooddnnii,,  aazz  aasszzúú  ééss
aa  kküüllöönnlleeggeess  jjééggvvaarráázzss  mmiiaatttt  jjaavvaallllootttt  aazz  eellkköövveettkkeezzõõ  nnaappookk--
bbaann,,  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréénn..

Aszú és jégvarázs
MMoonnyyóókk  PP iinnccéésszzee tt

A farkasmályi pincesor már
kétszáz éve a gyöngyösi polgárok
kedvelt kirándulóhelye volt. A vul-
kanikus eredetû Sárhegy oldalá-
ba vájt pincék ma is vonzó kör-
nyezetet biztosítanak a minõségi
borok kedvelõi számára. Ezt ala-
pul 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 fel-
dolgozója, palackozója és tároló-
ja Nagyrédén található, ahol – a
Mátra északi vonulatától védett,
napsütötte domboldalak kedvezõ
adottságainak köszönhetõen –
több száz éves múltra tekinthet
vissza a borkészítés. Az itt feldol-
gozott 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 kiemelke-
dõ évjáratú palackos borok 
hosszantartó tárolását teszi lehe-

tõvé, ezért hoztuk lét-
re a palackos érlelõ
pinceágat – mesélte
az Alföldi Naplónak
Bárdos Benjámin.

A borkészítési fo-
lyamatról minden
borbarát meggyõ-
zõdhet a helyszínen,
ahol az évjáratok
kóstolási lehetõsége
is biztosított. A muze-
ális és újabb érlelésû
nedûket minden
esetben szakember
mutatja be, a kivá-
lasztott palackok pe-
dig kedvezményes
áron megvásárolha-
tók a vinotékában.

Aki az elõttünk álló napokban
Farkasmály helyett mégis Kecske-
mét felé, a Hírös Borvárosba ve-
szi az irányt, a pincészet több re-
mekével – hazai és nemzetközi
díjnyertes nedûkkel – köthet köze-
lebbi ismeretséget. 

BBáárrddooss  ééss  FFiiaa  PPiinnccéésszzeett  BBtt..  ––
BB1177  ssttaanndd

LLeevveelleezzééssii  ccíímm::  33221144
NNaaggyyrrééddee  GGyyöönnggyyöössii  úútt  1155..

TTeelleeffoonn::  ((2200))  445555--77443322
FFaaxx::  ((3366))  3377337733--223311

WWeebb::  wwwwww..bbaarrddoossbboorr..hhuu
EE--mmaaiill::

bbaarrddooss@@bbaarrddoossbboorr..hhuu

AA  kkoorrsszzeerrûû  bboorráásszzaattii  tteecchhnnoollóóggiiáátt  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyookkaatt  ööttvvöözzii
aa  nnaaggyyrrééddeeii  BBáárrddooss  ééss  FFiiaa  PPiinnccéésszzeett,,  aammeellyy  mmaaggaass  mmiinnõõssééggûû,,
aa  ffooggyyaasszzttóókk  íízzlléésséénneekk  mmeeggffeelleellõõ  bboorrookkaatt  kkíínnááll  aa  HHíírrööss  BBoorrvváá--
rroossbbaann  iiss..

Muzeális nedûk Farkasmályról
BBáárrddooss   ééss   FF iiaa  PP iinnccéésszzee tt   BB tt ..

A festõi környezetben, 7 hektá-
ron gazdálkodó családi vállalko-
zás – igazodva a szekszárdi
dombvidék adottságaihoz: a
napsütéses órák magas számá-
hoz és a lösztalajhoz – fõként vö-
rösbort adó fajtákat termeszt. En-
nek 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 ké-
szített Rozé is.

– Borainkat leginkább a saját
magunk által termelt, nem 
mennyiségileg, hanem minõségi-
leg orientált termelési technológi-
ával 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 évjára-
tú (2003, 2006, 2007) nedûit
hozzák el, az elõzetes ígéretek
szerint, hétféle fajtát.

A borászat remekeivel azon-
ban nemcsak a Hírös Borfesztivá-
lon köthetõ közelebbi ismeretség.
Elõzetes bejelentkezés esetén
ugyanis mód van a hangulatos
kerékhegyi pincészet meglátoga-
tására és helyszíni borkóstolásra
is. Sõt, 4-8 fõ részére apartman
jellegû szállást tudnak biztosítani.

77110000  SSzzeekksszzáárrdd,,  KKeerréékkhheeggyy
TTeelleeffoonn::  ((3300))  99559999--886611

MMaaiill::  ttrriinnggaa@@ttrriinnggaabboorrppiinnccee..hhuu
WWeebb::  wwwwww..ttrriinnggaabboorrppiinnccee..hhuu

AA  sszzeekksszzáárrddii  ttöörrttéénneellmmii  bboorrvviiddéékk  eeggyyiikk  lleeggsszzeebbbb  ééss  lleeggjjoobbbb
kköörrnnyyeezzeettii  aaddoottttssáággookkkkaall  rreennddeellkkeezzõõ  rréésszzéénn  tteevvéékkeennyykkeeddiikk  aa
TTrriinnggaa  BBoorrppiinnccee,,  aammeellyy  aa  HHíírrööss  BBoorrvváárroossbbaa  aa  lleeggjjoobbbb  éévvjjáárraa--
ttúú  nneeddûûiivveell  kkéésszzüüll..

Minõségi vörösek Szekszárdról
TTrr iinnggaa  BBoorrpp iinnccee



2008.  június66 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Szívet védõ vörösek

– Sajnos a teljes kínála-
tunkat most sem tudjuk fel-
vonultatni, de mindig
igyekszünk úgy összeállítani
a szelekciót, hogy az a he-
lyi borszeretõ közönség íz-
lésének, elvárasainak a
legjobban megfeleljen.
Kecskemét és az Alföld a
paprika hazája, így remél-
jük, hogy a kadarkából ké-
szült 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 palacko-
zású fehér és vörös borok-
ból is.

–  Mi már évekkel ezelõtt
elküldtük vörös borainkat
laboratóriumi vizsgálatra,
és bebizonyosodott, hogy
azoknak – különösen a
merlotnak – igen magas a
rezveratrol tartalma, mely-
nek antioxidáns hatása az
orvosok elõtt is jól ismert,

és fontos szerepe van a
szív- és érrendszeri beteg-
ségek megelõzésében. A
vörös bor szívet védõ hatá-

sát már Ameriká-
ban is bebizonyí-
tották. 

– Boraink meg-
találhatók a na-
gyobb élelmiszer
áruházakban és
vinotékákban, az
ország minden ré-
szében. De szere-
tettel várunk min-
denkit Villányban,
a pincénkben, il-

letve a panziónkban, a bor-
trezorunkban rendezett kü-
lönbözõ eseményeken.
Honlapunkon keresztül a
borokat meg is lehet ren-
delni, amit kereskedõ part-
nereink kiszállítanak a ked-
ves vásárlónak.

PPoollggáárr  PPiinnccee  
&&  PPaannzziióó

77777733  VViilllláánnyy
HHuunnyyaaddii  

uu..  1199..
TTeell//::FFaaxx  0066--7722--449922--119944,,
0066--7722--449922--005533  
wwwwww..ppoollggaarrppiinnccee..hhuu
iinnffoo@@ppoollggaarrppiinnccee..hhuu

A borász végzettségû Ár-
pád és a marketingért felelõs
Ildikó 2000-ben telepítette
az elsõ tõkéket, ame-
lyek két éve fordultak
termõre. Családi vál-
lalkozásuk célul tûzte
ki, hogy az alföldi faj-
ták – kadarka, ezer-
jó, kövidinka, arany
sárfehér – újra vis-
szanyerjék régi
rangjukat. Ennek
érdekében számos
helyen megfordul-
tak Bács-Kiskun
megyében, keres-
ve azokat a vesz-
szõket, amelyekre
alapozva kialakí-
tották a hamisítat-
lan alföldi ültetvényeket.

A tájjellegû fajták egyete-
mi szaktudásra alapozott
termesztését már tavaly is
biztató eredmények és
arany minõsítések sora iga-
zolta vissza. A sikerek –
amelyek egyike kovácsa
Knábel László borász – nem
bizonyultak múlékonynak.
Mint arról lapunk beszá-
molt: néhány hete például
„Szeged legfiatalosabb bo-
rának” választották a pincé-
szet arany sárfehérjét. A kö-
zelmúltban pedig újabb te-

kintélyt parancsoló sikerrõl
érkezett hír: Vargáék Cser-
szegi Fûszeresét választották

meg a Bács-Kiskun megye
fehér borának. Az elismerés
különösen a bonyolult kivá-
lasztási procedúra ismereté-
ben értékes. Az említett ne-
dûnek ugyanis egyaránt ki
kellett állnia a szigorú íté-
szek próbáját a Kunsági
Borvidék versenyén, majd a
Duna Borrégió itókáinak
megmérettetésén is, hogy
megküzdhessen a megyei
címért.

– Egyelõre nem Kecske-
mét a fõ piacunk, ám cél,
hogy mind komolyabb híd-

fõállásokat építsünk ki a
hírös városban, és minél
többen megismerjék italain-
kat. Ehhez jó lehetõség kí-
nál a Hírös Borváros, ame-
lyen elsõ alkalommal ve-
szünk részt. A fõtéri stan-
dunkra 13 bort viszünk ki,
többek között az említett
Arany Sárfehért és Cserszegi
Fûszerest, valamint a Kadar-
kát – mondta el lapunknak
Varga Ildikó.

A kecskeméti rendezvé-
nyen való sikeres debütálás
mellett a házaspár további,
nem titkolt célja az izsáki
borturizmus felélénkítése.
Ezért nemrég 50 fõs kóstoló
helységet alakítottak ki a te-
lepüléstõl 10 kilométerre
fekvõ birtokon, ahol egy
pontban összpontosul a fel-
dolgozó-üzem, a pince-
rendszer, valamint a manu-
fakturális palackozó részleg
és a raktárhelységek is. A
hamisítatlan mûhelymunka
keretében folyó szõlészeti-
borászati munkálatok már
eddig is szép számmal von-
zottak érdeklõdõt. További
csoportok fogadására elõ-
zetesen bejelentkezés alap-
ján van mód.

VVaarrggaa  BBiirrttookk  KKfftt..
66007700  IIzzssáákk

GGeeddeeoonn  ddûûllõõ  220044..
TTeell..::  ((7766))  772222--775500

MMaaiill::  iinnffoo@@vvbbppiinnccee..hhuu
WWeebb::  wwwwww..vvbbppiinnccee..hhuu

Zavarba ejtõen gazdag bor-
kínálatból választhatnak mind-
azok, akik betérnek a Kölcsey
utcában található Kecskeméti
Csárdába. Mint Kulman Sán-
dor üzletvezetõ mondja: a
borlapon 120-130 „tétel” sze-

repel, amely afféle keresztmet-
szetét nyújtja a hazai borásza-
ti remekeknek. 

– Az alföldi fehér borok,
gondolok például az izsáki
arany sárfehérre, hagyomá-
nyosan jó minõséget képvisel-
nek, de egyre jobbak a vörös
fajták is. Lokálpatriótaként hir-
detem, hogy vállaljuk fel és fo-
gyasszunk minõségi helyi bo-
rokat.

A csárda – amelynek benti
része, illetve kerthelysége egy-
aránt 50-60 vendég fogadá-
sára alkalmas – nagy hang-
súlyt helyez arra is, hogy az

italok mellé finom falatok tár-
suljanak. A több mint száz fo-
gást tartalmazó étlapon az íz-
letesen elkészített magyaros,
tájjellegû specialitások domi-
nálnak, amelyek nemegyszer
évszázados receptek alapján
készülnek. Az egyes ételek
mellett feltüntetik, hogy milyen
bort ajánlanak hozzá.

– A vendégkörünk követelé-
se alapján döntöttük úgy, hogy
jelen leszünk a fõtéri rendezvé-
nyen, ahol a nagy borvidékek
25 pincészetének 40 féle bo-
rát kínáljuk. 

KKeeccsskkeemmééttii  CCssáárrddaa
66000000  KKeeccsskkeemméétt

KKööllccsseeyy  uuttccaa  77..
TTeelleeffoonn::  ((7766))  448888--668866

AA  vviilllláánnyyii  PPoollggáárr  PPiinnccee  hhaaggyyoommáánnyyooss  rréésszzttvveevvõõjjee  aa  KKeeccss--
kkeemmééttii  BBoorrffeesszzttiivváállnnaakk..  SSookkaann  mmáárr  rrééggii  iissmmeerrõõsskkéénntt  üüddvvöö--
zzööllhheettiikk  õõkkeett,,  ééss  bbiizzttooss  lleesszznneekk,,  aakkiikk  mmoosstt  ffeeddeezziikk  ffeell  mmaa--
gguukknnaakk  PPoollggáárr  ZZoollttáánn  eeggyyeeddii  ssttíílluussúú  bboorraaiitt..

PPoollggáárr   PP iinnccee

Debütál a megye-díjas itóka
AA  HHíírrööss  BBoorrvváárrooss  rreemmeekk  aallkkaallmmaatt  jjeelleenntt,,  hhooggyy  aazz  iizzssáákkii
VVaarrggaa  BBiirrttookk  ttoovváábbbb  ééppíítthheessssee  kkeeccsskkeemmééttii  hhííddffõõáálllláássaaiitt..
KKeezzddeettttõõll  ffooggvvaa  aa  ttrraaddíícciióótt  ééss  aa  ffiiaattaallooss  lleennddüülleetteett  ööttvvöözzii  aa
6600  hheekkttáárrooss  iizzssáákkii  sszzõõllõõtteerrüülleetteenn  ggaazzddáállkkooddóó  VVaarrggaa  hháá--
zzaassppáárr..

VVaarrggaa  BB ii rr ttookk   KKff tt ..

Specialitások és tájjellegû nedûk
EEllõõsszzöörr  tteelleeppüüll  kkii  aa  HHíírrööss  BBoorrvváárroossbbaa  aa  KKeeccsskkeemmééttii  CCssáárr--
ddaa,,  aammeellyy  eeggéésszz  éévvbbeenn  nnaaggyy  hhaannggssúúllyytt  hheellyyeezz  aa  mmaaggyyaarr--
oorrsszzáággii  bboorrvviiddéékkeekk,,  ííggyy  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  kköörrnnyyéékkii  sszzõõllõõ--
tteerrmmõõ  ttáájj  bbeemmuuttaattáássáárraa..

KKeeccsskkeemméétt ii   CCssáárrddaa

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.
TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss::
Közlönynyomda, Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató
IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  

––  MMeeggjjeelleenniikk  3300  000000  ppééllddáánnyybbaann
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A sikertörténet egyik titka
a gazdag választékban kere-
sendõ.

80 oldalas borlapján a
vállalkozás ugyanis egyszer-
re kínálja a magyar borvidé-
kek, illetve a híres külföldi
szõlõtermõ tájak nedûit. A
boltíves pincerész befogadó-
képessége hetven fõ – télen-
nyáron ideális helyszín céges
rendezvényeknek és családi
összejöveteleknek –, míg a
zárt udvari részben harminc
férõhelyes, virágokkal díszí-
tett borkert várja a betérõket
kora tavasztól késõ õszig.

– Számomra nagyon fon-
tos, hogy tegyek a borkultú-
ra fellendítéséért Kecskemé-
ten. A város egyedüli som-
melierjeként elõadásokat
tartok a borokról, bemutatva
az egyes fajták jellegzetessé-
geit. Emellett a fogyasztás

külsõségeire is igyekszem
felhívni a figyelmet. A kom-
mentárok alapján ezt a mis-
sziót értékelték nagyra az ét-
teremválasztáson 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 kul-
turált borfogyasztás népsze-
rûsítését.

Borkülönlegességeiket
kedvezõ árakon ízlelhetik

meg, avagy vihetik haza a
minõségi italok kedvelõi.

FFáákkllyyááss  PPiinnccee  
––  BB1122--eess  ppaavviilloonn

KKeeccsskkeemméétt,,  
HHooffffmmaannnn  JJáánnooss  uuttccaa  66..

ÜÜzzlleettvveezzeettõõ::  
SSzzaakkoonnyyii  JJóózzsseeff  
TTeelleeffoonnsszzáámm::  
7766//332299--003300,,  

MMoobbiill::  3300//885533--44883355

Kulturált borfogyasztás
EEzz  aa  hhaarrmmaaddiikk  eesszztteennddõõ,,  aammiikkoorr  aa  HHíírrööss  BBoorrvváárroossbbaann
ssttaannddddaall  kkééppvviisseelltteettii  mmaaggáátt  aa  FFáákkllyyááss  PPiinnccee,,  aammeellyy  aa  ttöörr--
ttéénneellmmii  bboorrvviiddéékkeekk  mmiinnõõssééggii  nneeddûûiitt  vviisszzii  aa  ffõõttéérrrree..  AA
22000055--bbeenn  aallaappííttootttt,,  eeggyyeeddüülláállllóó  aattmmoosszzfféérráájjúú  vveennddéégglláá--
ttóóhheellyyeett  nneemmrréégg  ––  aa  kköözzöönnsséégg  sszzaavvaazzaattaaii  aallaappjjáánn  ––  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáágg  hhaarrmmaaddiikk  lleeggjjoobbbb  éétttteerrmméénneekk  vváállaasszzttoottttáákk..

FFáákk ll yyááss   PP iinnccee

A szakemberekbõl, civi-
lekbõl és a városháza által
delegált tagokból álló il-
lusztris zsûri azonban végül
úgy döntött: a Dimenzió
Borászat félédes
kövidinkáját választja a
megyeszékhely borának, és
ötszáz egyedi díszítési pa-
lack erejéig ezzel az italkü-
lönlegességgel kedveskedik
a városba látogató vendé-
geknek és delegációknak.

A miklóstelepi borászat

termékeit is megkóstolhat-
ják az érdeklõdõk a Hírös
Borvárosban. Sikerük titka
a tradíciók és a modern
szaktudás szerencsés ötvö-
zésében keresendõ. 
Kovácsné Drabant Katalin
hosszú évekig a kecskeméti
Szõlészeti és Borászati Ku-
tató Intézet alkalmazásá-
ban állt. Innen ered az a ta-
pasztalat, amelyre alapoz-
va nemrég elindult vállal-
kozása. Férje a borászati

technológiák elismert hazai
szakértõje, akinek cége
több mint száz modern bo-
rászati üzem létrehozásá-
ban mûködött közre.

Boraik teljesen egyedi
felfogás alapján készülnek,
melynek gyökerei a magyar
nép õsi világszemléletére
nyúlnak vissza. E „filozófia”
szerint kellõ alázattal,
tiszteletettel és bölcsesség-
gel kell viseltetnünk minden
élõlénnyel szemben – így a
szõlõvel és a borral is. E
felfogást a gyakorlatba a
„Termékbarát technológia”
know-how bevezetésével
ültetik át.

DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt  KKfftt..
––  BB2222--eess  ssttaanndd

KKeeccsskkeemméétt    SSzzaarrkkááss  ddûûllõõ  9999..//aa
TTeell::  2200  33110088559999

EE--mmaaiill::  ddiimmeennzziióóbboorráásszzaatt@@
ffrreeeemmaaiill..hhuu

A hírös város híres bora
RRaannggooss  eelliissmmeerrééssbbeenn  rréésszzeessüülltt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  aa  mmiikk--
llóósstteelleeppii  sszzéékkhheellyyûû  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt,,  aammeellyynneekk  ffééllééddeess
kköövviiddiinnkkáájjaa  mmoossttaannttóóll  eeggyy  éévveenn  kkeerreesszzttüüll  vviisseellhheettii  aa  KKeeccss--
kkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa  eelliissmmeerrõõ  ccíímmeett..  AA  rraannggooss  ttiittuulluusséérrtt  ttuu--
ccaattnnyyii  kköörrnnyyéékkbbeellii  ppiinnccéésszzeett  íízzlleetteess  ––  kköövviiddiinnkkaa,,  aarraannyy  ssáárr--
ffeehhéérr  ééss  eezzeerrjjóó  ffaajjttáájjúú  ––  nneeddûûjjee  vveerrsseennggeetttt,,  aammeellyyeekk  kkoo--
rráábbbbaann  mmiinndd--mmiinndd  jjóó  eerreeddmméénnyytt  éérrtteekk  aa  KKeeccsskkeemméétt  ééss
VViiddéékkee  TTeerrmmeellõõ  BBoorrvveerrsseennyyeenn..

DDiimmeennzz iióó  BBoorráásszzaa tt

– Ez egy nagyon izgalmas
feladat nekünk, szakácsok-
nak – tájékoztatta lapunkat a
neves szakember. – Korábbi

borestjeinken kísérleteztük ki,
hogy bizonyos tájjellegû ne-
dûkkel milyen ételek harmo-
nizálnak. A különféle borok
ugyebár olyanok, amilyenek,
azokon változtatni már nem
lehet. Ám a hagyomá-
nyos pörkölteket,
sülteket is lehet fû-
szerezni, variálni
úgy, hogy az enni- és
az innivaló között meg-
valósuljon az optimális
összhang. Ez a gyakorlatban
úgy történik, hogy összeülünk
szakács kollégáimmal, s közö-
sen megkóstolunk egy-két jel-
legzetes borfajtát. Közben
mindenki elmondja, hogy mi-
lyen ételt, milyen ízeket képzel
mellé, mik azok a fûszerek és
egyéb adalékok, amik reme-
kül kiemelik az adott borfajták
bukéját, aromáját. 

– A borvárosi menünkben
ez alkalommal a tiszai ha-
lászlé, az alföldi füstös gida-
leves, a ragadós csülökpör-

költ és a köncsögi cseresz-
nyés pite szerepel. Erre az al-
kalomra kínáljuk az öregleb-
bencset is, Beretvás módra.
A vad-

húsok különösen jól harmo-
nizálnak a testesebb vörös-
borokkal. Kínálatunkon sze-
repel a speciálisan pácolt,
fûszerezett, erdei gombák-
kal töltött szarvas hátszín
barnamártással, pirított pu-
liszkával. De említhetném a
gyümölcsös ízvilággal társí-

tott, zöldséges-vörösboros
pácban érlel szarvas com-
bot is, amit burgonyaropo-
góssal, illetve karamellizált
gesztenyés, körtés, aszalt-
szilvás körettel tálalunk. A
frissensült szarvas mellett,
készételként a borókabo-

gyóval és babérlevéllel
megbolondított vaddisznó-
pörköltünket is  amit nyu-
godsz szívvel ajánlhatok
mindazoknak, akik a borvá-
ros forgatagában megfá-
radva, megéhezve betérnek
hozzánk. Varga Pál fõsza-

kácstól megtudtuk azt
is, hogy a borfeszti-
vál mellett a Liberté

Étterem nem feledkezett
meg a foci rajongóiról sem.
Hangulatos belsõ udvará-
ban nagy kivetítõn tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk az EB
izgalmas mérkõzéseit. 

A meccsek mellé külön-
leges finomságokat aján-
lanak, a kukorica krémle-
vestõl a grillezett kolbász-
kákig, a Maci-Laci steak-
tõl a fokhagymás királyrá-
kig.

Harmonizáló ízvilág
AAzz  iiddéénn  iiss  kküüllöönn  éétteellkkíínnáállaattookkkkaall  kkéésszzüüll  aa  HHíírrööss  BBoorrffeesszzttii--
vváállrraa  aa  LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm..  VVaarrggaa  PPááll  ffõõsszzaakkááccssoott  aarrrróóll  kkéérr--
ddeezzttüükk,,  hhooggyy  hhooggyyaann  iiggaazzííttjjáákk  éétteelleeiikk  íízzvviilláággáátt  aa  kküüllöönnffééllee
bboorrookkhhoozz..

LL iibbeerr ttéé   ÉÉ tt tteerreemm

AA  ffõõttéérrii  tteerraasszzoonn  8800  vveennddééggeett  ttuuddnnaakk  lleeüülltteettnnii,,  aazz  éétttteerreemmbbeenn  ppeeddiigg  ttoovváábbbbii  ffééllsszzáázzaatt..

TTööllttöötttt
sszzaarrvvaass  hhááttsszzíínn

LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm,,  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  22//99..  TTeell..::  7766//550099--117755,,  wwwwww..lliibbeerrtteeeetttteerreemm..hhuu



Tanuljuk meg másképp szem-
lélni a fogyatékkal élõ embere-
ket! – Ez a célja annak a tole-
rancianövelõ akciónak, ame-
lyet a magyar optikusokat tö-
mörítõ Opticnet kezdeménye-
zett a közelmúltban. A kezde-
ményezésnek köszönhetõen
Budapesten száz értelmi és hal-
mozottan fogyatékos fiatal ka-
pott új szemüveget, míg vidé-
ken – 50 város 80 optikájának
köszönhetõn – 10 millió forint-
nyi felajánlás gyûlt össze látás-
javító eszközök beszerzésére.
Bács-Kiskun megyébõl négy
szalon csatlakozott a nagysza-
bású patronáláshoz, amelynek
helyi kedvezményezettjei a
Bács-Kiskun Megyei Közoktatá-
si Szakszolgálat Gyermekvédel-
mi Intézetének lakói.
– A helyi akciónak köszönhetõ-
en több mint húsz fogyatékkal
élõ fiatal számára készült új
szemüveg, amelyekbe a lencsé-
ket a Hoya cég ajánlotta fel
ugyancsak ajándékként –
mondta el lapunknak Bálint Ág-
nes, a Sasszem Optika tulajdo-
nosa.
AA  jjóóttéékkoonnyyssáággii  aakkcciióóhhoozz  ttaarrttoozzóó
hheellyyii  sszzaalloonnookk::  Hírös Optika,
Kecskemét Széchenyi tér 14.,
Pencz Márta Látszerész, Nyíri út
38/B, Sasszem Optika, Kecske-
mét, Szabadság tér 3. Fókusz
Optika, Kiskõrös, Petõfi tér 11.

A régi harangokra ezt a monda-
tot írtak: „Vivos voco, furgra fran-
go, mortos plango”. Magyarul:
az élõket hívom, a felhõket osz-
latom, s a halottakat siratom. A
harang csengõ vagy bongó
hangjával meghosszabbítja az
emberi hangot, s az ember kül-
detését – mondta dr. Bábel Ba-
lázs, a Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegye érseke a hétvégén
tartott kunbaracsi templomünne-
pen, amikor felszentelte azt a ha-
rangtornyot, melyet a falucska
lelkes hívei számos szponzorral
közösen emeltek. Legnagyobb
kitüntetés a Porta Egyesület szá-
mára, hogy ez alkalommal is se-
gíthetett. 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 ösz-
szefogásának példája. 
Éppen esztendeje tették le
alapkövét, s valóra vált a hely-
béliek álma. 
Borbély Lajos építész terve-
i alapján Kiss Albert ácsmester
tizenöt köbméter fenyõfából
építette. A segítõket név szerint
köszöntötték az ünnepen, ami-
kor 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 Egyesü-
let elnökétõl. 

Látásjavítás
és szemlélet−

formálás

A teljes egészében magyar tu-
lajdonú, jászszentlászlói cég
1990-ben kezdte meg a mûkö-
dést. A vállalkozás termékpalet-
táján a kezdetektõl fogva meg-
találhatók a 68 mm-es homlok-
zati nyílászárók, ablakok, bejá-
rati és erkélyajtók, toló- és har-
monika-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 árbe-
vétellel dicsekvõ cég.
Felettébb tekintélyes a referen-
ciamunkák listája is. Tavaly pél-
dául a Lánchíd Palota ablakcse-
réjét végezték a vállalkozás
szakemberei, jelenleg pedig a
budapesti Rácfürdõ szálloda-
épületén dolgoznak, illetve a
Gellért Szálló ablakcsere pro-
jektjének megszerzésén fára-
doznak.

Pedig a gazdasági nehézségek
fokozottan éreztetik hatásukat
az építõiparban. Csökkenõ szá-
mú megrendelés, önköltségi ár
alatti vállalások, körbetartozá-
sok – sorjázhatók a piaci szeg-
mens válságjelenségei, ame-
lyekkel a Kunság Fensternek is
meg kell küzdenie. E nehézsé-
gek 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 kre-
ativitás 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. Né-
hány 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 vállalko-
zás, mostanság pedig egy hol-
land vállalkozóval tárgyalnak új
megrendelések érdekében.
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Innováció – eltolások nélkül
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A közhasznú szervezetekrõl szó-
ló 1997. évi CLVI. tv. 19. § ren-
delkezésének értelmében a
Kecskemét Város Közmûfejlesz-
tésének Támogatásáért Közala-
pítvány az alábbi közhasznúsági
jelentés keretében számol be a
tevékenységérõl.
A szervezet alapadatai:
Székhely: Kecskemét, Kossuth
tér 1., adószám: 18359732-1-
03, közhasznúságba vétel idõ-
pontja: 2004., bírósági vég-
zés száma: PK 26/2000/6
(1193. s.sz.)
A számviteli beszámoló a jelen-
leg hatályos számviteli, illetve az
alapítványokra vonatkozó külön
jogszabályok elõírásainak meg-
felelõen készült.
A közalapítvány a beszámolási
idõszakban költségvetési támo-
gatásban nem részesült.
A közalapítvány mûködési jel-
legzetessége, hogy nem
pénzbeni, illetve természetbeni
juttatásokat biztosít, hanem a
kapott támogatást kérelem
alapján közvetlenül a lakás-
kasszának fizeti meg. Mivel a
közalapítványnak nincs vállalko-
zási 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, ado-
mányt nem kapott, magánsze-
mélyek személyi jövedelemadó-
jának 1%-ából sem érkezett tá-

mogatás a közalapítvány szám-
lájára.
A közalapítvány vezetõ tisztség-
viselõi  – bár azt sem jogszabály,
sem az alapító okirat nem tiltja –
a korábbi évekhez hasonlóan

semmilyen juttatásban nem ré-
szesültek.
A közalapítvány 2007. évi célki-
tûzéseit nehezen teljesítette, az
alapító okiratban megfogalma-

zott céljait részben megvalósítot-
ta:

Kecskemét város közigazga-
tási területén az egészséges ivó-
vízellátás, vízrendezés és a csa-
padékvíz elvezetése, csatorná-
zás megoldásának segítése, a
megvalósított beruházások által
a város környezetvédelmi hely-
zetének javítása. 

Víziközmû beruházások meg-
valósítása során a lakosságra
jutó terhek csökkentése, a lakos-
sági és önkormányzati forrásigé-
nyek pályázati úton történõ segí-
tése. 

Az alapítóval, a közmû tulaj-
donosokkal, a beruházókkal, a
szakmai tulajdonosi érdekek
egyidejû biztosításával a korrekt
viszony fenntartása. 

Az alapítvány mûködõképes-
ségének zavartalan ellátása. 
Kecskemét Önkormányzata a

288/2000. V.10. KH. sz. hatá-
rozatával elfogadta az alapító
okiratban foglaltakat. Az alapít-
vány a megalakulása óta folya-
matos támogatást nyújtott a ké-
relmezõknek. 

A támogatottak köre a Kecske-
méti Víziközmû Társulattal folya-
matosan egyeztetett, az együtt-
mûködés zavartalan.
2007. évre Kecskemét Város

Önkormányzata, és a Bácsvíz
Rt. nem nyújtott támogatást. 
Az alapítvány kuratóriuma ne-
gyedévenként ülésezik, dönt a
támogatásokról, az idõszaki vál-
tozásokról, rendszeres beszá-
molót kap az alapítvány pénz-
ügyi helyzetérõl, a támogatottak
körérõl. A felügyelõ bizottság
két ülést tart évente, melyen el-
fogadja a költségvetését, az ala-
pítvány mérlegét, eredmény ki-
mutatását, az elõzõ évi mûkö-
dését.

Az alapítvány 2007. évi köz-
hasznú célkitûzéseit teljesítette.
A jogszabályi elõírásoknak, illet-
ve az alapító okiratában foglal-
taknak megfelelõen közzétételi
kötelezettségének eleget tett.

KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  mmáájjuuss  1155..
HHeerrtteelleennddyy  LLáásszzllóó
KKuurraattóórriiuummii  eellnnöökk

KECSKEMÉT KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK TÁ−
MOGATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2007.

ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás 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

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás Változás %

Induló tõke 200 200 0 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

A közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. tv. 19. § rendel-
kezésének értelmében a Kecske-
méti Közmû Közalapítvány az
alábbi közhasznúsági jelentés ke-
retében számol be a 2006. évi
tevékenységérõl.
A szervezet alapadatai:
Székhely: Kecskemét, Kossuth tér
1., adószám:
18366738-1-03, közhasznú-
ságba vétel idõpontja: 2004., bí-
rósági végzés száma: PK
60137/2004.

A számviteli beszámoló a jelen-
leg hatályos számviteli-, illetve az
alapítványokra vonatkozó külön
jogszabályok elõírásainak meg-
felelõen készült.
Egyszerûsített éves beszámoló
mérlege:

2007. évben a Közalapítvány
sem közhasznú tevékenységet,

sem vállaklozási tevékenységet
nem folytatott. Egyszerûsített éves
beszámoló eredmény kimutatá-
sa: 

A közalapítvány 2007. évben
semmilyen támogatást nem ka-
pott, senkinek nem nyújtott támo-
gatást. Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzatától az ala-
pításhoz nyújtott mûködési támo-
gatásból biztosítja az alapítói cé-
lok szerinti mûködés feltételeit. A
Közalapítványnak nincs vállalko-
zási tevékenysége és nincs olyan
tevékenysége, amely cél szerinti,
de nem közhasznú, ezért a szám-
viteli beszámoló eredmény kimu-

tatás része ad számot a mûkö-
désrõl.

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

rábbi évekhez hasonlóan semmi-
lyen juttatásban nem részesültek.
A közalapítvány kuratóriuma az
alapítónál Kecskemét Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatánál
többször kezdeményezte az ala-
pítvány megszüntetését. Az alapí-
tó errõl érdemben nem döntött.
A kuratórium negyedévenként
ülésezik, a felügyelõ bizottság
félévent.
Az Alapítvány a 2007. évi köz-
hasznú célkitûzéseit nem teljesí-
tette.
A jogszabályi elõírásoknak, illet-
ve az Alapító Okiratában foglal-
taknak megfelelõen közzétételi
kötelezettségének eleget tett.

KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  mmáájjuuss  1155..
HHeerrtteelleennddyy  LLáásszzllóó
KKuurraattóórriiuummii  eellnnöökk

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás 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

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás Változás %

Közhasznú mûködés költségei 502 227 -275 55

Továbbutalt támogatás 0 0 0 0

Összesen 502 227 -275 55

KECSKEMÉTI KÖZMŰ KÖZALAPÍTVÁNY
2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
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––  AAzz  eellmmúúlltt  hheetteekkbbeenn  mmeegg--
kkeezzddttüükk  eeggyy  11880000  nnééggyyzzeettmméé--
tteerreess  kkíísséérrlleettii  üüzzeemm  ffeellééppííttéésséétt
– nyilatkozta az Alföldi Napló-
nak Pintér József. – Meggyõ-
zõdésem, hogy a mai kor kihí-
vásaira már nem lehet a ha-
gyományos 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. To-
vább kell lépnünk ahhoz,
hogy a jók között továbbra is a
legjobbak lehessünk. A csar-
nokba számos új berendezést
vásárolunk, a kor legmoder-
nebb lézervágójától kezdve a
20 tonnás daruig. Gyakran
kell olyan munkát végeznünk,
amit gazdasági, illetve állam-
biztonsági szempontok miatt
titokban kell tartanunk, ezért
az új részleg teljesen zárt rend-
szerû lesz.

––  TTeerrvveezziikk  eeggyy  ttáárrssaasshháázz  ffeell--
ééppííttéésséétt  iiss,,  aahhooll  aa  ccééggüükkhhöözz
ccssáábbííttaannddóó  mméérrnnöökköökk  kkaapphhaatt--
nnáánnaakk  sszzoollggáállaattii  llaakkáásstt..  HHooll
ttaarrtt  eezz  aa  pprroojjeekktt??

– Várhatóan õsszel kezdõ-
dik 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 lak-
hatnak majd fejlesztõcsapa-
tunk tagjai, akik természetesen
autót és mobiltelefont is kap-
nak. Az épület földszinti részé-

ben üzlethelyiségek lesznek,
ezekben az itt lakó munkatár-
sak saját elektronikus kártyá-
jukkal fizethetnek majd, az ös-
szeget pedig a fizetéskor von-
ják le tõlük.

– A Pintér Mûvek eddig is
élen járt a világszínvonalú mû-
szaki megoldások területén.
Olyan cégekkel, intézmények-

kel állnak munkakapcsolat-
ban, mint a Siemens, a NASA,
vagy a Paksi Atomerõmû és a
Központi Fizikai Kutatóintézet.
– MMii  lleesszz  aa  lleeggúújjaabbbb  ffeejjlleesszzttéé--
ssüükk??

A NASA-val és a Pécsi Tu-

dományegyetem kutatócso-
portjával együttmûködve ûr-
kutatási célra gyártunk majd
mérõeszközöket és roboto-
kat egy jövõbeni Mars-expe-
dícióhoz. Egyelõre a tárgya-
lások zajlanak az ügyben.
Ezen kívül lengyel partne-
rükkel, a Tokarz T fejlesztõ-
céggel közösen egy olyan

mûanyag hasznosítási tech-
nológiát dolgoztunk ki, ami
egyben az energiaiparban is
forradalmi újításnak számít.
A T-Technology névre ke-
resztelt eljárás 500 Celsius
fok alatti hõmérsékleten mû-
ködik, így nem keletkeznek
a környezetre káros gázok.
A végtermékként kinyert fo-
lyékony szénhidrogén keve-
réket számos módon lehet
hasznosítani. Most azon
dolgozunk, hogy a folyamat
végén könnyen szállítható
elektromos áramot kapjunk.

––  TTéérrjjüünnkk  áátt  aa  ttáárrssaaddaallmmii
sszzeerreeppvváállllaalláássáárraa..  NNeemmrrééggii--
bbeenn  kkéétt  eelliissmmeerréésstt  iiss  kkaappootttt::  aa
KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  ÖÖrröökkssééggéééérrtt  ddíí--
jjaatt,,  iilllleettvvee  aa  kkeecceellii  ÉÉvv  VVáállllaallkkoo--
zzóójjaa  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkiittüünnttee--
ttéésstt……  

– A Karol Wojtyla Öröksé-
géért díjat a II. János Pál pá-
pa emlékére megalakult ba-
ráti kör magyar tagozatától
kaptam, és nagyon megtisz-
telõ volt. Bár errõl nekik kel-
lene nyilatkozni, úgy tudom,
döntésükben szerepet ját-
szott, hogy támogattuk a
kecskeméti ingyenkonyha
felújítását. Ami az Év Vállal-
kozója kitüntetést illeti, azt is
nagy örömmel vettem át.
Tudja, nagyon sok elismerést
kaptam már életemben, de
ezek azok közé tartoznak,
amelyek a legközelebb áll-
nak a szívemhez.

Minőségi ugrásra készülnek
KKeeccee ll ii   PP iinn ttéérr   MMûûvveekk

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.

Számos programelemmel
várta a helyieket és a Kecelre
látogatókat az Európa Napok
rendezvénysorozat. A fõ att-
rakciót idén is az ehetõ virá-
gok jelentették.

Nívós szakmai programok
és közönségcsalogató látvá-
nyosságok várták mindazo-
kat, akik május végén felke-
resték a keceli T. G.-
Virágdekor Szakképzõ Iskolát. 

A több mint húsz éve mûkö-
dõ intézmény impozáns kertjé-
ben az érdeklõdõk virágköté-
szeti bemutatón vehettek részt,
megtekinthették a borlovagok
avatását, de ha idejük enged-
te, belekóstolhattak a házi sü-
temények, népi tájjellegû bog-
rácsos és tárcsás ételek viada-
lába is. Nem okozott azonban
csalódást a zöldségszobrászat,
valamint a pálinka- illetve bor-
szépségverseny sem. Az egyik
legnagyobb sikert természete-
sen idén is az ehetõ virágok
aratták, hiszen az újszerûen
felhasznált növények és kerti
alapanyagok nemcsak meg-
tekinthetõk, hanem bárki szá-
mára megkóstolhatók is vol-
tak.

A rendezvény grandiózus
jellegét mindenestre jól mutat-
ja: a gasztronómiai megmé-
rettetésre 41 csapat nevezett,
és a zsûrinek 80 házi süte-
ményt kellett elbírálnia. S ha
már a számoknál járunk: a
kereskedõk 39 standon árul-
ták portékáikat.

A keceli fesztivál évrõl évre
növekvõ vonzerejét szintén jól
jelzi , hogy idén a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium is támogatásáról
biztosította az Európa Napo-
kat. Az a megállapodás pedig
a háromnapos rendezvényen
is túlmutat, amely a T. G.-
Virágdekor és a Magyar Pá-
linka Lovagrend között kötte-
tett. A traktus értelmében
ugyanis a keceli iskola lesz a
központja a pálinkával kap-
csolatos szakmai hazai képzé-
seknek.

TT..GG..--VViirráággddeekkoorr  SSzzaakkkkéépp--
zzõõ  IIsskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm

66223377  KKeecceell,,  MMáájjuuss  11..  ttéérr  1133..
TTeell..::  ((7788))  442222--991100,,  

((7788))  442222--991111,,
WWeebb::  wwwwww..vviirraaggddeekkoorr--

kkeecceell..ssuulliinneett..hhuu

Gasztronómiai kavalkád
KKeeccee ll ii   TTGG  VV ii rráággddeekkoorr

EEggyy  cciivviill  aazz  eeggyyeennrruuhháássookk  kköözzöötttt..  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff  kkeecceellii  vváállllaallkkoozzóótt
ttiisszztteelleettbbeellii  ttáábboorrnnookkkkéénntt  ttaarrttjjáákk  sszzáámmoonn  aa  mmaaggyyaarr  hhaaddsseerreeggbbeenn,,
mmiinnddeennffeelléé  nnaaggyy  ttiisszztteelleett  öövveezzii..

A „Cifrapalota” Tisztelettel meghívja Önt és Barátait 
SSzzeenntt  PPááll  aa  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettbbeenn címmel rendezett kamarakiál-

lításának és a KKeerreesszzttéénnyy  iikkoonnooggrrááffiiaa  aa  kkoorrttáárrss  mmaaggyyaarr  kkééppzzõõ--ééss
iippaarrmmûûvvéésszzeettbbeenn 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.

AA  kkiiáállllííttáássookkaatt  rreennddeezzttee:: ifj. Gyergyádesz László mûvészet-
történész.

Kiállítások a Cifrapalotában
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Jeles esemény színhelye
volt a napokban a kecskemé-
ti Molnár Fa- és Építõanyag
Kft. Klebelsberg úti telephe-
lye, ahol új 900 négyzetméte-
res 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 ötle-
te, aminek megvalósításához
a támogatásáról biztosított –
mondta el az áruház nyitásá-
ra összesereglett nagyszámú
érdeklõdõnek a cég egyik tu-
lajdonosa, 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 termé-
keit új üzletünkben, hogy egy

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 cé-
günknek, s azt itt kínált termé-
kek gyártói, beszállítói is erre
buzdítottak bennünket. Bí-
zunk abban, hogy ezzel az új
áruházzal bõvülve a térség
még népszerûbb, még jelen-

tõsebb építõanyag kereske-
delmi bázisa lesz telephe-
lyünk, a vásárlóink általános
megelégedésére.

A tulajdonos bevezetõje
után, Sipos László alpolgár-
mester Kecskemét egyik büsz-
keségének nevezte ezt a száz
százalékosan magyar tulaj-
donú, egyre színesebb áru-
skálával bíró építõanyag ke-
reskedést. És hangsúlyozta,
hogy ilyen sikeres, ezernyi ki-
hívást leküzdõ, a folyamatos
fejlesztésekre törekvõ vállal-
kozásokról sok település csak
álmodozik ma Magyarorszá-
gon. Ugyanakkor emlékeztet-

te az ünnepség résztvevõit az
alpolgármester arra, hogy
büszkék lehetünk a Molnár
családra úgy is, mint több ne-
mes ügy támogatójára, jelen-
tõsebb városi fejlesztések me-
cénására.   

Az új beruházás felavatását
szimbolizáló nemzetiszínû
szalag átvágását követõen az
érdeklõdõk megtekintették az
új szaküzlet gazdag árukíná-
latát, s azt a filmet, ami a
Molnár Fatelep fejlõdését
mutatja be a kezdetektõl nap-
jainkig.

– Olyan jelentõ visszaesés
mutatkozik most a hazai
építõiparban, ami valóban
sokakat elriaszt a fejleszté-
sektõl, a nagyobb beruhá-
zásoktól – mondta a vetítést
követõen pohárköszöntõjé-
ben Gaál József, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedel-
mi- és Iparkamara elnöke. –
Ám az mindenképpen re-
ményre ad okot, hogy a
Dél-alföldi régió ipari tevé-
kenységének több mint egy-
harmada Kecskeméten és
térségében folyik, s ez nyíl-
ván kihat az építõipar fejlõ-
dési esélyeire szûkebb kör-
nyezetünkben. Molnár Fe-
renc és családja olyan pél-

dát mutat, amit méltán
ajánlhatunk követendõnek
minden vállalkozónak.

Az ünnepség végén Bár-
kányi Ernõ, a Barátok temp-
lomának igazgatója szentel-
te fel az áruházat. A cere-
móniát megelõzõen az atya
az egyház köszönetét tolmá-
csolva tett említést arról a
jelentõs támogatásról, ame-
lyet a Molnár Fatelep 
az utóbbi idõben a 
mûkertvárosi kápolna fel-
építéséhez, illetve a Wojtyla
Barátság Központ épületé-
nek felújításához nyújtott.

Az avatási ünnepséget
követõ baráti beszélgetések
már fehér asztal mellett foly-
tatódtak, ahol a finomsá-
gokról a Holló Lakodalmas
és Vendégház gondosko-
dott.

Új szaküzletet avattakÚj szaküzletet avattak

Tekintés
vissza és

előre
Családi vállalkozásként

jött létre 1994-ben a Mol-
nár Fatelep, amit ma már
Kecskemét legsikeresebb
építõanyag-kereskedelmi
cégeként emlegetnek. Az
alig 400 ezer forintos tõké-
vel induló kft. jelenleg cirka
másfél milliárdos évi forga-
lommal dicsekedhet.

A kezdetekben csak fával,
fûrészárukkal kereskedõ
vállalkozás hét esztendõvel
ezelõtt tágított profilján. Lát-
va, hogy az építkezõk szere-
tik egy helyen beszerezni
mindazt, ami ingatlanjaik
kivitelezéséhez szükséges, a
deszkák, gerendák és pal-
lók kínálatát kiegészítették
egyéb építõanyagokkal. Így
hamar ki is nõtték akkori te-
lephelyüket, s tavaly új –
ugyancsak a Klebelsberg
úton elterülõ –, négy és fél
hektáros területen rendez-
kedtek be. Itt már szinte
minden kapható, ami egy
építkezéshez szükséges, kü-
lönösen most, hogy remek
termékek újabb skáláit is kí-
nálva, új áruházzal gazda-
godott a Molnár Fa- és Épí-
tõanyag Kft.

A jövõt tekintve szeretnék
a tulajdonosok elérni, hogy
a tervezéstõl a hitelek ügy-
intézéséig, mindenben és
mindennel ki tudják szol-
gálni ügyfeleiket. 

Partnerek,
vendégek,
barátok

A Molnár Fa-és Építõ-
anyag Kft. új áruházának
ünnepélyes megnyitóján az
üzleti szféra és a közélet
több ismert alakja is tisztele-
tét 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 Régiójá-
nak igazgatója, Pintye Lász-
ló, 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 je-
len voltak a jeles esemé-
nyen, amelyeknek terméke-
it ezután az új barkács- és
festékáruházban kínálják.
Közülük a Poli-Farbe Vegy-
ipari Kft. cégvezetõje, Kiss
István minden igényt kielé-
gítõnek mondta az új szak-
üzletet, s megbízható jó
partnerként emlegette az
Molnár családot. Kamarás
Gábor, a finn érdekeltségû
Tikkurila cég képviselõje
szintén a korrekt üzleti kap-
csolatot hangsúlyozta,
ahogy a Baumit Kft.-t képvi-
selõ Szûcs Sándor is, utalva
arra, hogy a minõség iránti
kölcsönös elkötelezettség a
közös siker záloga.    



– Azt tapasztaljuk, hogy a
közlekedõknél jelentõs a fe-
gyelmezõ hatásuk a jócskán
megemelkedett büntetési téte-
leknek is – állítja Horváth Zol-
tán zászlós és Nagy Zoltán fõ-
törzsõrmester. A két fiatal rend-
õrrel a napokban járõrözhet-
tem Kecskemét belvárosában. 

Autós üldözés

Miközben „meseautónkkal”
városunk megszokottan zsúfolt
útjain csordogáltunk, megtud-
tam a két Zoltánról, hogy hét
éve együtt húztak mundért, s
hogy õk közlekedési rendõrök
ugyan, de minden rendbon-
tásra figyelniük kell. És bármi-
lyen 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 esetek-
rõl faggattam. – A Mérleg ut-
cánál kezdtük üldözni, padlóig
nyomva a Toyotánk gázpedál-
ját. A Homok és a Párkány ut-
ca után, az Izsáki útra kikanya-
rodva lett kicsit kritikus a hely-
zet, mert a menekülõ lement
az árokba, hogy kikerülve az
elõtte lévõ kocsisort, egérutat
nyerjen. Kénytelenek voltunk
követni, de így is sikerült a há-
zukig 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 min-
denki, szemrebbenés nélkül.
De ez még április végén tör-
tént, közvetlenül elõtte, hogy
életbe lépett az a rendelet, mi-
szerint az autó tulajdonosa
büntethetõ minden szabálysér-

tésért, ha írással nem tudja bi-
zonyítani, hogy kölcsönadta a
jármûvét. 

Notórius helyeken

A Malom Center és a mûve-
lõdési központ közötti úton
megállni tilos tábla van, amit
igyekeznek rendre figyelmen
kívül hagyni, akik nem találnak
szabad helyet a környezõ par-
kolókban. Arra kanyarodva
három kocsit is a tilosban talál-
tunk, de csak az egyik gazdája
került elõ, hevesen magyaráz-
kodva, mielõtt átvette a helyszí-
ni bírságot igazoló cédulát. A
többi autót lefényképezte Hor-
váth zászlós, s majd postán
kapják meg a csekket tulajdo-
nosaik.

Hasonlóan notórius pont a
Ceglédi útból nyíló Vaspálya
utca, amelyre balra nagy ívben

nem lehet lekanyarodni. Erre a
tilalomra valószínûleg azért
volt szükség, mert iszonyúan
nagy a forgalom ezen a kör-
nyéken, s a balra kanyarodás-
ra várakozók sora a közeli Má-
tyás király körúti keresztezõdé-
séig torlódna, eldugaszolva azt
is. Így a város felõl érkezõknek
tovább kell haladniuk, majd
ahol lehetõség nyílik rá meg-
fordulni, s jobbra kis ívben for-
dulni be a Vacsi köz felé veze-
tõ utcába. Amelynek végén mi

is letáboroztunk a járõrkocsi-
val, a vasúti sorompó szom-
szédságában, a Ceglédi úti
bejáratot figyelve. Egy-két perc
alatt hárman is figyelmen kívül
hagyták a tiltó táblát, s leellen-
õrzött irományaikat egy-egy

büntetõ csekkel tarkítva kapták
vissza a rendõröktõl. 

––  EEzzzzeell  nneemm  jjáárr  bbüünntteettõõ
ppoonntt,,  uuggyyee?? – kérdezte meg-
szeppenten egy kiskunmajsai
kisbusz vezetõje.

– Dehogynem.
––  JJéézzuussoomm!!  AA  mmúúlltt  hhéétteenn

kkaappttaamm  ööttöött  ggyyoorrsshhaajjttáásséérrtt..  HHaa
mmaagguukk  sseemm  kkeeggyyeellmmeezznneekk,,
hhaammaarr  kkiiggyyûûlliikk  aa  1188  ppoonntt,,  ééss
rreeppüüll  aa  jjooggssiimm……

Késõbb a két járõr elmagya-
rázta, hogy nem csak pénz-
ben, de a büntetõpontokban is

megnövekedett idén a bírság,
ráadásul ez utóbbiak a sza-
bálysértés után három évig ér-
vényesek. Vagyis a megrögzött
szabálytalankodóknak most
már valóban van mitõl tartani-
uk.

Kopott verdák

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

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

egy-egy ramaty állapotban lé-
võ, lepusztult járgányon a friss
mûszaki vizsga emblémája dí-
szeleg.

Hogyan lehetséges ez? –
csiklandozta nyelvemet a kér-
dés, de nem volt idõm eljátsza-
ni a naiv kétévest, akinek fo-
galma sincs arról, hogy ma or-
szágunkban pénzért minden
megoldható. Ugyanis a Kato-
na Gimnázium elõtti lámpá-
nál, éppen egy rozoga Volks-
wagent 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 törté-
nik. Amikor végre meglátott
bennünket, lehúzta az ablakot,
majd közölte megnyugtatá-
sunkra: – Mindjárt abbaha-
gyom! – És a szavai hatottak.
Ezt abból gondoltam, hogy a
zsaruk egyáltalán nem látszot-
tak idegesnek, amikor félreállí-
tották és megbüntették.

A szolgálat végén, a fõkapi-
tányság felé véve az irányt, a
rendõri hivatásról és a fizeté-
sekrõl beszélgettünk. Amit így
lehetne összegezni:

––  TTee  mmeennnnyyiibbõõll  jjöösssszz  kkii  hhaa--
vvoonnttaa??

– Mit tudom én! Annyim ég
sosem volt…

––  kkoolloohh  ––  

KKeevveesseebbbb  aazz  iittttaass  vveezzeettõõ  ééss  aa  ggyyoorrsshhaajjttóó  ––  nnyyiillaattkkoozzttaa  llaappuunnkk--
nnaakk  lleegguuttóóbbbb  ddrr..  VVaassllóócczzkkii  FFeerreenncc  rr..  sszzáázzaaddooss,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn
MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  KKöözzlleekkeeddééssrreennddéésszzeettii  OOsszzttáállyyáá--
nnaakk  vveezzeettõõjjee..  KKöösszzöönnhheettõõ  eezz  aa  jjaannuuáárrbbaann  éélleettbbee  llééppeetttt,,  úúggyy--
nneevveezzeetttt  nnuullllaa  ttoolleerraanncciiáánnaakk  ––  aazzookkkkaall  sszzeemmbbeenn,,  aakkiikknnééll  eellsszzíí--
nneezzõõddiikk  aa  sszzoonnddaa  ––,,  iilllleettvvee  aa  mmiinndd  ggyyaakkoorriibbbb  rreennddõõrrii  jjeelleennlléétt--
nneekk  úúttjjaaiinnkkoonn..    

Hirdetmény

„Engem szívébe fogadott Kecskemét”

Járőrökkel a belvárosban

MMiinnõõsséégg,,  
mmeeggffiizzeetthheettõõ  áárroonn!!

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu
7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

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:

BBeevvéétteelleekk:: ÖÖsssszzeess  bbeevvéétteell::  1166..445588..882222,,--  FFtt  
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% viszsza-

utalás: 202.370,-Ft, Szabadszállási Önk. támogatása: 20.000,- Ft,
Kalocsai Önk. támogatása: 60 000,-Ft, Magánszemélyek támo-

gatása:49.000,-Ft, Gazdasági társaságok tám.: 120.000,-Ft, 
Banki kamat: 4.615,-Ft, Telefon megtérítés: 112.060,- Ft, Köz-
hasznúsági bevétel alapitó okirat szerinti szolgáltatásból: 6.916.890,-Ft   

KKiiaaddáássookk:: ÖÖsssszzeess  kkiiaaddááss::  1111..440066..888822,,--FFtt,,  
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 jut-
tatások kikötéseinek megfelelõen, valamint az Alapító Okiratban fog-
lalt célok megvalósulása érdekében 6.308.979,- Ft értékben.
Az  egyesület a beszámolási idõszak vonatkozásában könyvelési,
adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett. 
Kecskemét, 2008. május BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ  eellnnöökk

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 ered-
ményeként 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 kora-
beli képek és átfogó irodalomjegyzék tesz teljessé – arról a jólesõ
tényrõl árulkodik, hogy a Mester által kitûzött cél nagyrészt teljesült.
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