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Zene miatt háború Borárverésen az 1972-es tokaji natúr essencia 100 ezer forintot is megér
a Felső Tisza-parton Nemes nedű kalapács alatt
N e m kell bírságot fizetnie a szegedi Felső Tisza-parti Foka büfé
tulajdonosának, akit a hangos éjszakai zene miatt jelentettek föl.
- Ha lenne aláírásgyűjtés, biztosan csatlakoznék - mondja a szegedi Felső Tisza-part egyik fehér
paneltoronyházában egy fiatalasszony, aki szerint a környék
évek óta tehetetlenül tűri a hullámtér szemközti szakaszán működő büfé nyári hangoskodását.
A polgármesteri hivatalnál tett
följelentésről n e m tud.
- Szünet nélkül, éjjel-nappal
szól a zene, csak kora reggel hallgat el egy kis időre. Néha csöndesebb, máskor hangosabb, de
mindig halljuk. A melegben
kénytelenek vagyunk kinyitni az
ablakot, de akkor még kevésbé
tudunk aludni. A férjem hajnali
háromkor kel, egész nap dolgozik, de képtelen pihenni a zajban. A gyerekek is panaszkodnak
- mondja a hölgy. Ablakából figyeli a Foka büfé teraszának vasvázát szerelő embereket. Előre fél
attól, hogy idén nyáron sem lesz
nyugalmuk.
A folyópartra vezető, köves lejáró mellett már működik a Sziszi büfé, amelynek árnyékos asztalai mellől napszemüveges férfiak figyelik az út füves túloldalán
napozó szőke nőt. A büfé mögött
bekerített lábteniszpálya, dróthálós ajtajába nemzetiszín szalagot fűztek.
A parton álló Foka büfé teraszának frissen festett, bordó vasvázára még n e m terítették föl a
vásznat, az épület már készen
van. Batancs György, a terület
bérlője, a büfé vezetője nem örül
a csendháborítási ügy emlegetésének: úgy gondolja, csupán „egy
magas beosztású személy" édes-

anyja kötözködik velük, s ő küldi
rájuk rendszeresen a rendőrséget.
- Az emberek örülnek, hogy a
lakótelep közelében van egy hely,
ahol jó levegőn, a Tisza mellett,
kellemes környezetben, jól érezhetik magukat. A zenét is igénylik. Egyéni érzékenységtől függ,
kinek mi hangos... Mértek már
zajszintet is, mindent rendben
találtak. Igyekszünk mindenkivel békességben élni, ezért betartjuk a szabályokat. Idén hangterelő falakat állítunk a terasz
házak felőli oldalára - ígéri a büfévezető, aki a följelentésről nem
akart nyilatkozni, mondván: az
ügy rá és az önkormányzatra tartozik.
Ácsné Gunda ludit, a polgármesteri hivatal általános igazgatási irodavezetője tájékoztatása
szerint a rendőrség szeptemberben tett följelentést a Foka büfé
ellen. Korábban a lakók többször
kihívták a járőröket, akik - ha indokoltnak látták - megkérték a
büféseket, halkítsák le a zenét.
A rendőrségi följelentés alapján az igazgatási iroda szabálysértési eljárást indított a Foka
büfé ellen. A bírságot a büfévezető nem fizette ki - föllebbezett. A
bíróság a napokban hatályon kívül helyezte a hivatal döntését és
megszüntette az eljárást. Indoklás: ha valóban csendháborítás
történt, akkor a följelentést
azonnal meg kellett volna tenni.
A tanúvallomások ellentmondásosak voltak: a meghallgatottak
közt akadt, akit csak kissé, másokat egyáltalán nem zavart a
Foka-zene. Újabb zajszintmérésre ősszel már nem keríthettek
sort, mert a büfé a vizsgálat idején bezárt.
NYILAS PÉTER

A szegedi borfesztiválon, a
gyásznapra tekintettel, délután
egy órára bezártak a pavilonok.
Ezután újra benépesült a Széchenyi tér. Megrendezték a hagyományos borárverést is.
A borfesztiválok történetében
harmadik alkalommal szerveztek borárverést tegnap délután a
Roosevelt téri halászcsárdában a
Kamara Expo Kft. és a Duna-Hungária Borház közreműködésével. Ide azonban valamivel több pénzzel kellett érkeznie
az érdeklődőnek, mint a Széchenyi térre, hiszen a legkisebb kikiáltási ár 7000, a legnagyobb 100
ezer forint volt.
Mint ahogy azt Oláh János, az
árverés lebonyolításával megbízott Hansa-Kruger Rt. vezérigazgatója elmondta, az árakat idén a
tavalyinál magasabban állapították meg. Ennek az az oka, hogy a
gyűjtők tisztában vannak a nemes nedűk árfolyamával, s ismerik a tendenciát, azt, hogy a műtárgyakhoz hasonlóan a borok
ára is egyre feljebb kúszik. De
még mindig olcsóbban kelnek el,
mint amennyi a valódi értékük tette hozzá.
Annyiban megtört idén a hagyomány, hogy a kikiáltó n e m
Oláh János volt, hanem egyik
munkatársa, Nagyné
Borbás
Edina. Az ő kalapácsa csapott le
minden egyes alkalommal, amikor felhangzott az „először, má-
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sodszor, senki többet harmadszor" jól ismert felkiáltás. Sajnos n e m túl gyakran - idén
ugyanis kisebb volt az érdeklődés, m i n t eddig. Ennek az árverést szervezők kevésbé örültek,
a gyűjtők és a borászok viszont
jól jártak: kedvező áron juthattak hozzá a ritkaságokhoz. A

HÍREK
ASOTTHALMI BORÜNNEP
Az ásotthalmi borünnep napján,
május 19-én, vasárnap délelőtt
10 órától délután 4-ig látogatható a Dobák-, a Somodi- és a
Tóth-pince. A három borász bemutatkozása után a rendezvény
a Fényes vendéglőben folytatódik
borkóstolóval és vacsorával.

den a Honvéd téri református
templomban. A két amerikai
Fulbright ösztöndíjas jótékonysági koncertjének bevételét a
Csongrád megyei önkormányzat
Vakok Otthona javára fordítják.
A SZEGEDI REPÜLÉS
A szegedi repülés története képekben 1910-től címmel május
18-án a Magyar Veterán Repülő
Szövetség szegedi területi szervezetének rendezésében fényképkiállítás nyílik. A Szegedi Környezetgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Kht. bemutatótermében (Stefánia 6.) délután 3 órakor Bartha László polgármester
nyitja meg a v. Bokor András által tervezett és összeállított fotókiállítást.

LOPTAK A MARSRÓL
Az utóbbi hetekben Szegeden, a
Mars téri piac területén több bódéba és üzletbe törtek be, ahonnan ruhaneműt, írószereket,
csillagszórót,
virágkötéshez
STOCKHOLMI VAK ÉNEKES
Carrie Hooper stockholmi világ- használható eszközöket, édessétalan énekes és Angéla Wu Kecs- get, váltópénzt és más árucikkekeméten élő zongorista lép fel ket tulajdonítottak el. A lopási
május 19-én este fél 8-kor Szege- • kár mintegy 90 ezer forint.

Egyházi zene Főiskolások ballagtak Vásárhelyen
Az egyházzenei hetek programsorozatában vasárnap délelőtt 10
órától a görög katolikus templomban Csányi Ildikó gordonkaművész ad hangversenyt. A műsoron: Bach, Vivaldi, Wolfart, Beriot művei szerepelnek, közreműködik: Behán Ráhel. Vasárnap 18 órától az alsóvárosi ferences templomban pünkösdi kamarahangversenyt rendeznek. A
műsorban Ravel, Rozetti, Turnier és Rimszkij-Korszakov művei
csendülnek fel. Közreműködik:
Csányi Ildikó, Szöllősy József és
Natáha Gorbunova. Ugyancsak
vasárnap 19.30-tól a dómban reneszánsz egyházzenei koncertet
rendeznek a debreceni Laudate
D o m i n u m együttes szereplésével. Hétfőn 18 órakor az alsóvárosi ferences templomban a Szöllősy Kvartett ad pünkösdi koncertet. A műsor: Haydn: G-dúr
kvartett,
Grandjanan:
Ária
klasszikus stílusban, Mozart:
D-dúr kvartett. Közreműködik:
Natáha
Gorbunova
hárfaművész.

Több m i n t kétszáz végzős hallgató búcsúzott tegnap Hódmezővásárhelyen, az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Karán. A
harmadévesek és a levelező tagozat negyedévesei a szakma
mellett a számítógép kezelését,
a kiválasztott idegen nyelvet is
tanulták.
Boldog vándoroknak nevezte társait és magát a sárgulási ünnepségre írott alkalmi versében Patyi
Tamás. A Szegedi Tudományegyetem
Hódmezővásárhelyi

leggyakrabban a 45-ös tárcsa
lendült a magasba, amelyet a
szegedi Berényi László tartott.
Mint utóbb elmondta, tizenkilenc éve gyűjti a neves évjáratokat és a különleges borokat, ebben a pillanatban 297 fajta bort
tárol otthon.
És hogy mi a piaci ára néhány
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remek magyar nedűnek, annak
illusztrálására álljon itt néhány
példa: egy 1972-es egri bikavérért 15 ezer, egy 1989-es 6 puttonyos tokaji aszúért 45 ezer, ám
egy 1972-es tokaji natúr essenciáért már 100 ezer forintot is
megadtak.
FEKETE KLÁRA

Felháborodtak a sörfogyasztók a mezek miatt

TÁPAI HÍMZŐK JUBILEUMA
A 25 éves tápai hímzőkör jubileumi bemutatkozását rendezik meg
szombaton délután 4 órakor a helyi Heller Ödön Művelődési Házban (Budai Nagy Antal utca 20.)
Nagy Józsefné és farabek Károly
gyékénymunkáit, Papp Ferencné
és Molnár Imréné babáit láthatja
a közönség. A szakköri tagok
munkáinak kiállítását dr. Ilia Mihály nyitja meg, közreműködik
Tóth Andrásné és Márta Attila. A
jubileum kapcsán este 6 órakor a
tápai katolikus templomban hálaadó misét tartanak.

A napozókat semmi sem zavarja.

Többször is lecsapott a kalapács a szegedi borárverésen.

Mezőgazdasági Főiskolai Karának harmadéves, illetve levelező
tagozatos negyedéves hallgatói
tegnap búcsúztak az intézménytől, társaiktól. Dr. Makra Lászlóné docens, évfolyamfelelős búcsúztatta a több mint kétszáz
sárguló hallgatót. Ez a vásárhelyi
kar életében mindig családi eseménynek számít, hiszen ez kis
főiskola: a tanárok, az intézmény
munkatársai név szerint megismerhetnek minden hallgatót. Az
évfolyamfelelős azt is elmondta,
hogy számára nem csak azért

Kupakakció és ígéret:
érkezik az utánpótlás
Az Arany Ászok szegedi kupakbeváltó pultjától tegnap többen
csalódottan távoztak, nem kapták meg a beígért jutalmakat.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Sokan telefonáltak szerkesztőségünkbe, hogy az ígérgetések ellenére nem jutottak a hőn óhajtott
focimezhez, ami még előző nap
elfogyott. A lelkes sörivók csak
dobozos sörre, hűtőtáskára vagy
focis korsóra válthatták (volna)
be kupakjaikat.
A kőbányai Dreher Sörgyár a
futball-világbajnokság előtt indított akcióján a söröskupakokért nyereményt ígért. Az országos akció meghirdetésekor a
sörösüvegek címkéjén és a szórólapokon is olvasható volt,
hogy „az ajándékok a készlet
erejéig válthatók be". Csütörtök
délben nyitott a szegedi beváltóhely Rókuson, s délutánra már
el is fogytak a sokak által áhított
mezek. Aki tegnap próbált volna
a becses ruhadarabhoz jutni, az
bizony csalódottan távozott. A
pult mögött álló hostessek tájé-

koztatása szerint pólót még
nem, de ígéretet már kaptak a
budapesti központból.
Mezei Mária, a kőbányai sörgyár vevőszolgálati vezetője arról számolt be, hogy akciójuk a
vártnál lényegesen nagyobb sikernek örvend: az ország összes
beváltóhelyén két óra alatt elfogyott a három napra szánt készlet. Mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a vásárlóknak
ne kelljen csalódottan távozniuk a kupakokkal. A fővárosból
már útnak indították Szeged felé is az utánpótlást szállitó kamiont.
Az mindenesetre biztató, hogy
a sörösüvegek hátán található kiírásban olvasható a készlet kimerülte utánra vonatkozó tanács: „Ha az azonnali ajándékok
elfogytak, még mindig érdemes
tovább gyűjteni a kupakokat,
mert ebben az esetben is adunk
egy nyereményszelvényt, amelylyel részt vehet a személyautó
sorsolásán."
Ráadásul a kupakgyűjtők biztosan magukénak tudhatják az
üvegek tartalmát.

nagy élmény az állattenyésztési
kiállítás, mert ilyenkor a magyar
mezőgazdaság szebbik arcát láthatja, de azért is, mert az ide érkező kiállítók, cégek fiatal munkatársai, vezetői között rendre
felismerheti a vásárhelyi főiskola
egykori diákjait; és nagy öröm,
amikor egy-egy beszélgetésből kiderül: a cégek elégedettek a Vásárhelyen tanult szakemberekkel. Az ünnepség hagyományosan bállal ért véget a Fekete Sasban.
B.A.

Mától: falunapok Bordányban
Zászlófelvonással, díszpolgári cím átadásával kezdődnek
a bordányi
falunapok
szombaton
15.30-kor. Utána felavatják az új orvosi rendelőt,
majd a faluházban a helyi iskolások gálaműsort
tartanak. Este átadják a templom díszkivilágítását,
utána utcabál hajnalig a Rocktérítő együttessel. Vasárnap elsőáldozás lesz a templomban 7.30-kor,
majd megnyílik a Csongrád megyei kézművesek
kiállítása és vására. A szabadtéri színpadon dél-

után 3 órától egymást felváltják a programok. Többek között fellép Rocker Zsolti, a Crystal, Sipos F.
Tamás, valamint akrobaták, népdalosok és énekesek. A tűzijáték után a PRT muzsikál a sörsátorban. Hétfőn 9 órakor rajtol a mezei futóverseny,
után bohócok szórakoztatják a közönséget. Délután 4 órakor a Princess hegedűtrió lép fel, majd
Áprily Géza jódlizik. A bordányi falunapokat a
Bon-Bon koncertje zárja.

A kupakgyűjtögetők reménykedhetnek abban, hogy h o z z á j u t n a k a
nyereményhez.
Fotó: Karnok Csaba

