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IZONY, HA VALAMELYIKÜNK-
től megkérdeznék, hogy
melyik a legkorruptabb

közigazgatással rendelkező, leg-
szegényebb és egyetlenként (az
igazi, nem a kripto) kommunista
párt által uralt állam Európá-
ban, sejtésem szerint igencsak
kevesen tudnák a választ. Megta-
pasztalhattuk, milyen ott, ahol a
lakosság 80%-a él a szegénységi
küszöb alatt, virágzik az ember-
kereskedelem, és ahol az embe-
rek jelentős része Romániát gaz-
dag, kulturált nyugati szomszéd-
nak tekinti, amely az egyetlen
kulcs Moldávia európai integrá-
ciójához. Az egykori Besszará-
biában ma is két kultúra csap ös-
sze: az egyébként törvényes vá-
lasztásokon hatalomra került
kommunisták által favorizált
orosz és a kereszténydemokrata,
rendőrségi és adminisztratív zak-
latásoknak állandóan kitett el-
lenzék román irányvonala. A la-
kosság 70%-a román, a maradé-
kon oroszok, ukránok, bolgárok
és egyébként példás területi au-
tonómiát élvező török ajkú
gagauzok osztoznak. A román
nyelv oktatását amúgy a kommu-
nisták, ahol lehet, akadályozzák.
Az ország 4,5 millió polgárának
többsége turistaként csak Romá-
niában vagy Ukrajnában járt
külföldön, azonban
majd minden család-
ból valaki (hozzávető-
legesen egymillió em-
ber) nem is él az or-
szágban, hanem Por-
tugáliában, Olaszor-
szágban vagy Spanyol-
országban dolgozik  il-
legálisan. Nem árt,  ha
tudjuk: a moldáv át-
lagfizetés nem több 
14 000 forintnál. 

A helyzet azonban
nem csak a gazdaság-
ban, hanem a politika
terén is katasztrofális:
az egyébként kelle-
mes, hangulatos, Bu-
dapest után határozot-
tan tisztának tűnő fő-

város, Chisinau (Kisinyov) nép-
szerű ellenzéki főpolgármester-
jelöltjét tavaly a régi-új KGB (a
városban székháza működik,
mutatták) egyszerűen elrabolta.
Másfél hónap sötétzárka után en-
gedték szabadon. Pártalelnök
kollegájára többször rálőttek, a
fiatal aktivistákat szórólapozá-
sért rendszeresen őrizetbe ve-
szik. Jogállamról tehát szó sincs,
az elnök (bizonyos Voronyin)
például polgári ügyekben is men-
telmi jogot élvez, a parlament al-
elnöke pedig nem más, mint az
egykori kazah SZSZK KGB ki-

rendeltségének nyugdíjas főnö-
ke, egyébként orosz állampolgár.
És most jön a fő attrakció: ha az
egyszeri utazó hozzánk hasonló-
an úgy dönt, hogy  vidékre is vet
egy pillantást, és mondjuk kelet
felé indul el, nem fog messzire
jutni: harminc kilométert is alig
megy az ember (útközben ter-
mészetesen újfent rendőrségi el-
lenőrzésen esik át), a Dnyeszter
folyónál nincs tovább. A híd
mindkét oldalán harckocsi, gép-
puskafészkek, az ellenőrzőpont
előtt négy-öt sötét tekintetű, fegy-
veres vöröskatona állja el az egy-

szeri vándor útját. Nem, ez még
nem a határ, ugyanis az még
vagy 50 kilométerre esik innen
Ukrajna felé.

Transznisztria kapujához ér-
keztünk, megszállt területre kí-
vánunk bebocsátást nyerni, ezért
a nagy felhajtás. Moldávia
Dnyeszteren túli részét tudniillik
a 14. orosz hadsereg tartja ellen-
őrzés alatt, annakidején ugyanis
Szerjózsáék nemes egyszerűség-
gel „elfelejtettek” kivonulni a
függetlenné vált egykori szovjet
tagköztársaság orosz kisebbség
által is lakott részéről, úgyhogy
most a híd előtti táblán a
„Transznisztriai Moldáv Köztár-
saság” felirat díszeleg.
Transznisztria persze se nem
moldáv, se nem köztársaság, jogi
státusa pedig egy független álla-
mé helyett leginkább Cisz-
jordániáéra emlékeztet. 1992-
ben kisebb csetepaté is volt a
környéken, moldáv szabadcsa-
patok helyezkedtek aktívan az
oroszokétól eltérő álláspontra, a
felrobbantott szomszéd híd
csonkjai is erről árulkodnak.
Mára azonban csendes a vidék,
nekünk is megengedték, hogy
gyalogosan átsétáljunk a hídon,
csak fényképezni volt szigorúan
tilos (persze, amit nem szabad,
még nem biztos, hogy nem
lehet…). 

Az elszánt utazót kellemes
meglepetések is bőven érik Mol-
dáviában. Például Kisinyov min-
den utcájában ápolt fasor van,
nincs kutyakaki, de nincs Dacia
sem, még a rendőr is Roverrel
jár, a belváros pedig kifejezetten
kedvező benyomást tett ránk. A
szegénység itt nem látszik, az
emberek is nagyon barátságo-
sak, kicsit sem téptek szét min-
ket, mert magyarként közéjük
merészkedtünk. 

Moldáviát tehát a nosztalgiára
vágyó szociáldemokratáknak
csak ajánlani tudom, borszakér-
tőknek (elsőrangú borvidék), ér-
deklődő szociológusoknak, vala-
mint a Panoráma stábjának pe-
dig egyenesen kötelező.      – R. T.

Ahol Európa véget ér • Nosztalgiázók és szociológusok előnyben

Moldávia
AAmmiinntt  ááttéérrüünnkk  aa  hhaattáárroonn,,  mmeeggsszzűűnniikk  aa  kköözzvviilláággíí--
ttááss..  MMáárr  aazz  ááttjjuuttáásshhoozz  iiss  hháárroommsszzoorr  kkeelllleetttt  zzsseebb--
ppéénnzzzzeell  eellllááttnnii  aa  hhaattáárrőőrröökkeett,,  ppeeddiigg  aa  vvíízzuumm  iiss,,
mmeegghhíívvóólleevvééll  iiss  rreennddbbeenn  vvoolltt..  PPáárr  kkiilloomméétteerrrreell
ooddéébbbb  eeggyy  lleeggiinnkkáábbbb  EE..TT..  űűrrhhaajjóójjáárraa  hhaassoonnllííttóó
rreennddőőrrssééggii  cchheecckkppooiinntt,,  üüggyyeelleetteess  mmiilliicciissttaa  oorroosszzuull
éérrddeekkllőőddiikk  ccsseehh  úúttiittáárrssaaiinnkknnááll::  cciiggaarreettttaa  vvaann??  SSöörr
vvaann??  MMaagguukk  nnéémmeetteekk??  NNeemm??  AAkkkkoorr  ttoovváábbbb……  HHéétt--
kköözznnaappookk  kkoonnttiinneennssüünnkk  kkeelleettii  vvééggeeiinn..

B
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Ó EZER ÉVE ÉLT ELEINKKEL

ellentétben nem nyugat fe-
lé tartunk, hanem délre, s

mindinkább keletre. Reméljük,
a görög és horvát idegenfor-
galmárok ajkairól nem hangzik
fel az ima: „A magyar turisták-
tól ments meg, Uram, minket”.
Mindeközben annak rendje és
módja szerint Fehérvártól pén-
teken Siófokig, vasárnap Buda-

pestig áll az M7-es. Magyaror-
szág nyaral.

Aki teheti, menekül a városi
fülledtségből, a hőhullámot
multiplikáló betondzsungelből,
a verejtékszagú helyi és távolsá-
gi buszokról. Rendszerint víz-
part felé vesszük az irányt: lehet
ez tenger, Magyar Tenger, bá-
nyató vagy a helyi uszoda stran-
dosított divíziója – mindegyik-
nek megvan a maga hangulata.
Egészen más életérzést kínál a
Balaton északi partjának csalá-
dias közönsége, a déli part
nyüzsgő fiatalsága, a francia Ri-
viéra selymes homokja és a hor-
vát tengerpart romantikus szik-
lái.

A professzionális, turistaorien-
tált fürdőhelyek széles spektrum-
ban szolgáltatnak. Ha ragaszko-
dunk hozzá, porig aláztathatjuk
magunkat a strandröplabda helyi
királyaival, az üzemeltető vállal-
kozóba vetett bizalmunk jeleként
lecsúszhatunk az óriáscsúszdán,
néhol vízisível, máshol vízibicik-
livel extrémkedhetünk, és ha
nem vagyunk szégyenlősek, ug-
rálhatunk az apróságok között a
gumiketrecben. Klasszikus férfi-
úi időtöltés árnyékos padokon,
műanyag pohárba mért sörrel

felfegyverkezve a kínálatot gusz-
tálni és ízléses, bővérű megjegy-
zéseket tenni. A nők a napon ér-
zik jól magukat, előszeretettel
fekszenek órákig mozdulatlanul,
csak néha kérdezik meg legked-
vesebb barátnőjüktől, vajon fog-e
a nap. Végül a két halmaz talál-
kozásából lesznek a pajkos éjsza-
kai fürdőzések és az egynyári ro-
mantikák.

A természetközelibb, kiépí-
tetlen helyek (elsősorban a bá-
nyatavak) is sokakat vonzanak,
bár sokszor elvileg nem engedé-

lyezett a fürdés, jet-ski cowboyok
fenyegetik a fürdőzők testi ép-
ségét, és sajnálatos módon a ha-
lálozási ráta is ennek megfele-
lő. Az uszodák szabadtéri me-
dencéjének környékén viszony-
lag kisebb a pörgés, különösen
hétköznap. Így egész jól megfe-
lelnek például tanulás céljából
vizsgaidőszakban, bár egy
szinkronúszó- vagy vízilabda-
edzés (pap vs. papné-effektus)
igen rossz hatással lehet az egy-
szeri diák koncentrálóképessé-
gére.             – TURUL

MI A HÖLGYEK RUHÁZATÁT IL-
leti, a fiatalabb egyedek
esetében a minimál-viselet

a trendi, a bikini már-már ultra-
konzervatív visszafogottságról
árulkodik. A férfiaknál a
klasszikus fecske mellett szinte
kizárólag az idősebb korosztály
tart ki, az ifjúság fürdőshortot
vagy elasztikus úszóboxert hord
– jó esetben. A nemek közötti
esélyegyenlőség jegyében ugyan-
is az erősebb nem ruhatárába is
bekerült néhány érdekesebb da-
rab, így már nem is kelt feltű-
nést a vízparton egy-egy rózsa-
szín tangában feszítő pannon

Tarzan. Más szimpatikus fiatal-
emberek nyakában biciklilánc
vastagságú ezüst-, vagy éppen
aranylánc fityeg, ez nagyon em-
beri, hiszen mégsem úszkálhat-
nak a Merdzsó-kulccsal a szá-
jukban, reprezentálni viszont
muszáj. Szabadtéri úszómeden-
cék környékén rendszeresen

megfigyelhető még, hogy az iga-
zi vízilabdázók a legnagyobb ká-
nikulában is szigorúan egyesü-
leti fürdőköpenyben járnak,
akár a mesebeli varázslórendek
dörzsölt mágusai.

Nyaraló családok az egész na-
pos láblógatáshoz szükséges erő-
források biztosítása céljából

rendszeresítették szerelékükben
a jellegzetes formatervezésű,
oldszkúl hűtőtáskát. A megol-
dás kétségtelen költséghaté-
konyságához balatoni vendég-
látó-kultúránkat ismerve még
az a megnyugtató tudat is páro-
sul, hogy a hamburgerbe bizto-
san nem köpött bele a patetiku-
san séfnek nevezett, minimál-
bérért foglalkoztatott diákrab-
szolga. Szintén hungaricum
(legalábbis a világ más tájain
még nem volt szerencsém hoz-
zá) a traktorbelső, mint vízijár-
mű. Egyszerre akár többen is
belekapaszkodhatnak és rendkí-
vül stabil menettulajdonságok-
kal bír – a TSZ-nek meg már
úgysem hiányzik.             – TURUL

Magyar BuheraMagyar Buhera
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Mediterrán piknikMediterrán piknik

Jaj, úgy élvezem én 
a strandot • Tengerek 
és bányatavak

Túlélési
praktikák
nyárra
AA  nnyyáárrii  ffoorrrróóssáágg  bbeekköö--
sszzöönnttéévveell  mmeeggppeezzssddüüll  aazz
őőssmmaaggyyaarr  vvéérr,,  hhoonnffiittáárr--
ssaaiinnkk  ttíízz--  ééss  sszzáázzeezzrreeiivveell
kkaallaannddoozznnii  iinndduulluunnkk..  

J

Férfitanga és traktorbelső 

Kis magyar strandkultúra
FFüürrddőőhheellyyeeiinnkk  kkiittűűnnőő  tteerreeppeett  kkíínnáállnnaakk  aa  hhoonnii  ttáárrggyyii  kkuullttúúrráárraa
vvoonnaattkkoozzóó  mmeeggffiiggyyeelléésseeiinnkknneekk,,  hhiisszzeenn  iiddee  mmiinnddeennkkii  ccssaakk  aazz
eeggyyéénniissééggéétt  lleeggiinnkkáábbbb  kkiiffeejjeezzőő,,  iiggaazzáánn  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  ddoollggaaiitt
vviisszzii  mmaaggáávvaall..  EEggyy  ffüürrddőőrruuhhaa,,  eeggyy  ttöörrööllkköözzőő,,  ppaappuuccss  ééss  nnaappsszzeemm--
üüvveegg,,  mmeegg  lleeggffeelljjeebbbb  eeggyy--kkéétt  jjeelllleeggzzeetteess  kkiieeggéésszzííttőő,,  ss  mmáárr  iinndduullhhaatt
iiss  hhőőssüünnkk  aa  kkééppzzeelleettbbeellii  SSttrraanndd  BBiikkáájjaa//TTüünnddéérree  vveerrsseennyyeenn..

A
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A A TÉRSÉG LOGISZTIKAI FE-
ladatot lát el a nagy nem-
zetközi munkamegosz-

tásban: impozáns építészeti
megoldású (téglatest) és külön-
leges anyagú (bádog, de lehet,
hogy valami más, őszintén szól-
va nem érdekel) raktárak emel-

kednek sorjában. Ez a tenden-
cia azért is üdvözlendő a mai
kor vecsési polgárának, mert
nyugodtan konstatálhatja, hogy
az egységnyi területen lehető
legkevesebb munkavállalót fog-
lalkoztató tevékenység folyik vá-
rosában. 

A hajdan volt fontos és értékes
dolgok iránt még érdeklődő ke-
veseknek nem marad más, mint
a beletörődő sóhajtás, elmélázó
szomorkodás. Erre kiváló hely a
vecsési „Nagyállomás” fantá-
zianévre hallgató vasúti megálló-
tól egy percre lévő Gesztenye
Vendéglő. 

Bár az épületet egy Bogyó ne-
vű fakereskedő építette a század-
fordulón, az intézmény mégis a
’30-as évektől tulajdonos Kári
családhoz kötődik. A hetven éve
még faluszélnek számító hely leg-
inkább hangulatos vadászvacso-
rák és iparosrendezvények színte-
re volt. A vendéglők ekkoriban
egyébként fénykorukat élték
Vecsésen. Egészen az ötvenes éve-
kig, amikor is a sikeres vendég-
lők szocialista irányítását a
Vecsési Vendéglátóipari Vállalat
keretei közt látták jónak az elv-
társak. A tulajdonosokat termé-
szetesen elzavarták, majd rövide-
sen visszahívták, mert sikerült
megtalálni a munkásosztály érde-
keinek megfelelő szocialista fel-
adatot. A „Hajnali Feles” névre
hallgató kádárista projekt a Gesz-
tenyében is sikerrel működött,
minden nap reggel négy órától. 

A nyolcvanas évek elején a
Kári család visszakapta vendég-
lőjét, és legfiatalabb sarja, János
igazgatta. A ma már érett kor-
ban lévő tulajdonos csak nosz-
talgiából és az ősei iránt érzett
tisztelete jeléül tartja fenn a kö-
rülbelül húsz törzsvendéggel
rendelkező helyet. Energiáját
inkább a szállodaipar és a textil-
ipar köti le.

Arra kértem őt, hogy éljen
még egy darabig a nosztalgiájá-
nak. A gesztenyefák hűs árnyé-
kától kétszáz méterre ugyanis
felfedeztem egy első osztályú te-
niszpályát óránként hatszáz (!!)
forintért. A játék után nagyon
jól esik egy korsó sör a fák alatt,
a nyugtató szürkületben. Ha va-
lakit esetleg érdekel: Vecsés–
Nagyállomás körülbelül fél óra
vonatozással érhető el a Nyuga-
tiból.                              – ANDREAS

„Hajnali feles”-projekt • Változó világ Vecsésen

Gesztenyefák alatt

M AA  ssöörr  aa  vviilláágg  eeggyyiikk  lleegg--
őőssiibbbb  iittaallaa..  MMáárr  aazz  óókkoo--
rrii  kkeelleett  áállllaammaaiibbaann  iiss
eellőősszzeerreetteetttteell  ffooggyyaasszz--
ttoottttáákk..  SSőőtt,,  aazz  őőssttöörrttéé--
nnéésszzeekk  lleeggúújjaabbbb  kkuuttaattáá--
ssaaii  sszzeerriinntt  aa  NNeeaannddeerr--
vvööllggyyii  őősseemmbbeerr  iiss  aa  ssöörr
mméérrttéékktteelleenn  ffooggyyaasszzttáá--
ssaa  mmiiaatttt  mmaarraaddtt  aalluull  aa
ccrroo--mmaaggnnoonniivvaall  sszzeemm--
bbeenn  ffoollyyttaattootttt  éélleett--hhaa--
lláállhhaarrccbbaann..  

z utóbbi állítás persze
nem igaz, csak a cikkíró
sületlensége, de annyi bi-

zonyossággal  megállapítható,
hogy meleg nyári estéken sört
inni jó. Kéretik ezt nem úgy
érteni, hogy a magyar embert
buzdítjuk az alkoholizmusra.
Iszik az buzdítás nélkül is. No,
de nézzük, hogy miből is vá-
laszthatunk. Köztudott, hogy
Magyarország közel háromszáz
esztendeig volt Habsburg érde-
keltség. Ezen idő elég volt arra,
hogy a sör a maga nemes egy-
szerűségével megnyerje a bo-
nyolult magyar néplelket. Oly-
annyira sikeres volt a vál-
lakozás, hogy ma már minden
magyar garaton 85 liter folyé-
kony kenyér csúszik le évente.
A rendszerváltoztatás a sörpia-
con is jelentős változásokat ho-Kerthelyiség retroKerthelyiség retro

AAkkii  aa  44--eess  kkóóddjjeellűű  úúttoonn  aauuttóózziikk,,  ttaalláánn  nneemm  iiss  sseejjttii,,
hhooggyy  mmeennnnyyii  hhaajjddaannii  éérrttéékk  mmeelllleetttt  sszzáágguulldd  BBuuddaappeesstt
ffeelléé..  AA  ffőővváárroossttóóll  ddééllkkeelleettrree  ttaalláállhhaattóó  tteelleeppüülléésseekk
((VVeeccssééss,,  ÜÜllllőő,,  MMoonnoorr,,  ssttbb..))  aa  bboollddoogg  bbéékkeeiiddőőkkbbeenn
BBuuddaappeesstt  ppoollggáárraaiinnaakk  ffüürrddőőkkeett,,  lloovvaagglláássrraa,,  vvaaddáá--
sszzaattrraa  kkiivváállóóaann  aallkkaallmmaass  tteerrmméésszzeetteett  ééss  nneemm  uuttoollssóó--
ssoorrbbaann  jjóó  hhaanngguullaattúú  ééss  íínnyyeenncc  ffaallaattookkaatt,,  eeggyyeeddii  íízzee--
kkeett  kkíínnáállóó  vveennddééggllőőkkeett  nnyyúújjttoottttaakk..

E

Kőbányától Belgiumig

Kis
magyar
sörkép
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zott: az addig egyeduralkodó-
nak számító Kőbányai világos
(népnyelven: lóbányai) mellett
megjelentek a rothadó kapita-
lizmus, nem is annyira rotha-
dó, mint inkább erjesztett sö-
rei. És  jöttek, láttak, ittak. Mi-
vel a magyar sörfogyasztásnak
nin-csenek évszázados hagyo-
mányai, bekövetkezett az, amit
a tankönyvek szabadversenyes
kapitalizmusnak írnak le. Ér-
keztek befektetők minden fe-
lől: a mára kialakult
osztrák–belga– holland–dél-
afrikai négyszög határozza
meg a magyar sörfogyasztást. A
Komáromi Sörgyár a
Heineken (Hollandia) tulajdo-
na, ők állítják elő az Amstel, a
Heineken és a Buckler sörö-
ket, valamint a kicsit kevesebb
szót és torkot kapó Tallérost.
Bár vannak fenntartásaim a
Heineken jelképének számító

ötágú vörös csillaggal szemben,
mégis csak kis mértékben diszk-
reditálom a fenti márkát, első-
sorban borsos ára miatt. Ezzel a
nagyszerű átvezetéssel el is ju-
tottunk a második nagy sörbiro-
dalomhoz, a Borsodi Sörgyár-
hoz. Tulajdonosa ugyan-
csak a Benelux lobbihoz
tartozó Interbrew of Belgi-
um. Szerencse, hogy nem
ez a sör neve, mert így
sok magyar toroknak
esne nehezére a márka
kiejtése. Természete-
sen ők állítják elő a
méltán híres Borsodit
és a hülye reklámjairól
ismert Stella Artoist. 

A legismertebb magyar
sört, a Drehert a dél-afrikai tu-
lajdonban lévő (South African
Breweries) Dreher Sörgyárak
„gyártják”. De kőbányai
üzemegységükben készül az

Arany Ászok (foci a javából), a
Kanizsai világos és természete-
sen a már emlegetett népsör, a

Kőbányai világos is. A sörtorta
kisebb szeletén osztozik a legré-
gebbi magyar sörgyár (alapítás
éve: 1848), a Pécsi Sőrfőzde Rt.
Ők állítják elő a pécsi körökben
bálványként tisztelt, másutt
fenntartásokkal fogadott Szalon
sört, de itt készül a Goldfassl is.
Legnyugatibb sörgyárunk a
Soproni Sörgyár, ez a farma az
osztrák tulajdonú Brau Union
Hungaria kezében van, már jó
ideje. Ebben az üzemben érlelik
a „Jó Pofa Sört”, a Soproni
Ászokat, de innen kerül ki a
Zipfer, a Schwechater, a Gösser
és a serként reklámozott Kaiser
is. 

Ők így a nagyok. Természete-
sen más sörök is kerülnek ma-
gyar asztalra. Közkedveltek a
cseh és a szlovák sörök, az eli-
tebb társaságok pedig gyakran
kortyolnak ír vagy angol nedű-
ket. – MANDULA

A főváros egyik legjelentősebb turisztikai eseménye idén a III.
Pannon Bországgyűlés lesz, amelyet június 13–15. között ren-
deznek meg. A rendezvény helyszíne a Vajdahunyad vár és kör-
nyéke, a Kós Károly sétánytól a Petőfi Csarnokig terjedő nagy
rétig. A programcsomag a családok minden tagjának értékes
szórakozási lehetőséget biztosít; a vásári hangulatot az Őskultú-
ra Alapítvány  vásári kavalkádja színesíti. Ünnepélyes megnyitó
2003. június 13-án, 17.00 órától a nagyszínpadon. Akikkel biz-
tosan találkozhatunk a III. Bországgyűlésen:

Árvay és Társa Pincészet, Babits Pincészet Tokaj–Hegyalja,
Balla István,  Bock József, Bujdosó Pincészet Balaton, Decanter
Borklub, Dereszla Pincészet, Dúzsi Tamás, Első Magyar Bor-
ház, Szeremley Huba, Francia Borok Háza, Gál Tibor, Gere At-
tila, Gere Tamás, Heimann Zoltán, Illés Gyula és Fiai Családi
Pincészet Siófok,  Lauder-Láng Pincészet Eger-Mád, Németh
Borház Kft., Monarchia, Nyakas Pince, Ó Pince Pázmándhegy,
Öregbaglas Rt. Kéthely, Pajzos & Megyer, Pántlika Pincészet
Dörgicse, Royal Tokaji Borászati Kft., Simon pincészet Eger,
Szigetvin Kft., Szöllősi Pincészet Neszmély, Ráski Pince –
Tállya, Szőke Mátyás, Thummerer Vilmos, Tiffán Ede és Zsolt,
Tokaj Kereskedőház Rt., Tokaj Oremus, Varga Pincészet
Badacsonyörs, Vida Péter.

A rendezvény a színvonalas magyar bor ünnepe lesz, amely
Budapest nyári programkínálatát színesíti, megfelelő kikapcso-
lódást biztosítva kicsiknek és nagyoknak egyaránt. (X)

III. PANNON BORSZÁGGYŰLÉS
BORFESZTIVÁL ÉS KÖZÉPKORI VÁSÁRI SOKADALOM


