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A tompaszigeti kiskerti csend hangjai 
Az öreg Picasso összeesküvés elméletet szőtt egy tompaszigeti bulizó társasággal 
és Szőke Péter volt városi rendőrkapitánnyal kapcsolatban. A levélírók nem vállal-
ták a nevüket, mert félnek a hangadóktól. A bográcsozás és a muzsika belefér a 
hobbikertes fílingbe - állítják azok, akik szerint a feljelentő csak a ziccert lesi. 

„Nem szeretek és nem is tudok írni. 
Most mégis kénytelen vagyok egy nyílt 
levelet valakinek vagy valakiknek megcí-
mezni, hátha választ kapok, kaphatunk 
(hiszen több tucat állampolgár nevében 
írok) egy-két kérdésre. Először is azt sze-
retnénk megtudni, mit jelent az a szó, 
hogy csendháborítás. Kinek csend és ki-
nek háborítás" - írták szerkesztőségünk-
höz eljuttatott levelükben „a környék la-
kói", a tompaszigetiek. 

Leszámolunk veletek! 
A Hattyastelep melletti hobbiker-

tes-víkendházas területről azért keresett 
meg bennünket a levéllel egy férfi, hogy 
elmesélje: nemrégiben olyan hangos, éj-
szakába nyúló bulit tartott a szomszéd-
ja, hogy kétszer is ki kellett hívni a rend-

őröket. Elmondása szerint nem először 
ordítoztak és bömböltették a zenét a 
Szúnyog utcában, ami nem csupán őt 
idegesíti, hanem a kinn élő időseket, be-
tegeket is. - Én vagyok egyedül, aki ezt el 
merem mondani, de én sem vállalom a 
nevem, mert félek. Azt kiabálták ugyan-
is a szomszédoknak, amikor másodszor 
elmentek a rendőrök, hogy leszámolunk 
veletek - magyarázta a férfi. A mulatozó 
társaságot nem ismeri a panaszos, aki öt 
éve költözött ki a városból Tompasziget-
re. Elmondása szerint idén kétszer tar-
tottak nagyobb bulit, tavaly azonban, 
amikor az idő is jobb volt, többször is 
hangoskodtak az öreg Picasso - ez a férfi 
beceneve - szomszédságában. „Azért Pi-
casso, mert szobafestő-mázoló a szak-
mám, de művészi hajlamaim is vannak. 

így például szintetizátoron játszom. De 
halkan zenélek és mindig behajtom az 
ajtót, hogy ne zavarjak senkit." 

Az utcabizalmi 
és a ziccervadász 

- Én bevándorló vagyok. Nemrégiben 
vettem itt házat, de nem élek kinn - ma-
gyarázta a Szúnyog utcával párhuzamos 
utcában, a Cincérben lakó Tatár Imre. A 
nyugdíjas férfi elmondta: nem tud sem-
miféle tiltakozó levélről és oltári nagy 
buliról. Szerinte egyébként simán bele-
fér egy kis bográcsozás és hangoskodás a 
hobbikertes életmódba. A Szúnyog utcá-
ban arról számolt be az egyik szomszéd, 
hogy „tényleg nagy ortályozás volt" a 23. 
szám alatt, ami délelőtt 11 óra körül 
kezdődött és nem tudja meddig tartott, 
mert ő este hazament a városba. A 
szomszéd elmondása szerint tíz-tizen-
kettő igen jó autó állt a ház előtt. Szerin-
te újgazdagok mulatoztak. A férfi 

ugyanakkor hangsúlyozta: nem rend-
szeresek a bulik. Ezt mondta a Szúnyog 
utca 26. alatt lakó Ződi István is. -
Olyan vagyok, mint az utcabizalmi, is-
merek mindenkit. Zoli rendes gyerek. 
Egy évben egyszer buliznak. Most dél-
után háromtól este nyolcig szólt a disz-
kózene, ami nem volt zavaró. Hallot-
tam, hogy feljelentették. Szerintem ez 
nem más, mint kekeckedés - magyaráz-
ta Ződi István. 

„A volt városi rendőrkapitány köz-
vetlen szomszédja az elkövető han-
goskodó, akiről a volt kapitány (jelen-
leg városi képviselő) úgy beszél, hogy 
a legjobb barátja. Ezért kérdés, hogy 
talán azért engedheti meg ez a társa-
ság ezt a viselkedést, mert ilyen támo-
gatója van" - írták levelükben a tom-
paszigetiek. - Némelyik azt nem tud-
ja elviselni, hogy a másik él. A felje-
lentő, akit nem ismerek, ziccerva-
dászként keresi az alkalmat, hogy ke-
resztbe tegyen. Ez az egész túllicitált 

játék. Zoli becsületes, rendes ember. 
Miért fáj az valakinek, ha évente 
egy-két bulit tart - fejezte ki értetlen-
ségét Szőke Péter, aki nem tudta meg-
mondani, hol találjuk meg Zoli szom-
szédját. 

Lehet egy tanúval több? 
Az önkormányzat csendrendelete sze-

rint a falusias területen - ilyen Tompa-
sziget is - nappal ötven, éjszaka pedig 
negyven decibel a megengedett zajszint. 
Csendháborítási szabálysértést követ el, 
aki ezt túllépi, és 10 ezertől 50 ezer fo-
rintig terjedő pénzbírságra büntethető. 
Ezt azonban nehéz bizonyítani, mert 
akkor és ott szakembernek kell hivatalo-
san bemérni a zajszintet, vagy - Vaskeba 
György városüzemeltetési irodaveze-
tő-helyettes elmondása szerint - a pana-
szosnak tanúval kell bizonyítania, jól 
hallotta, hogy a bulizok túllépték a zaj-
szintet. 

sz. c. sz. 

Orosz közösség 
működik Szegeden 
A Szegeden élő oroszok őrzik 
hagyományaikat, egyesületük 
van és rendszeresen kulturális 
összejöveteleket szerveznek. 

Az orosz nemzetiségűek nagyobb 
része úgy került Szegedre, hogy 
az előző rendszerben ösztöndíjjal 
kint tanult magyar egyetemis-
tákkal kötötték össze életüket, 
majd követték párjukat Magyar-
országra. Az itt „ideiglenesen" ál-
lomásozó orosz katonák között 
is volt, aki Magyarországon ala-
pított családot, és már nem köl-
tözött vissza. Mások munkavál-
lalási szándékkal telepedtek le, 
bár a magyar állampolgárság 
megszerzéséhez komoly feltéte-
leknek kellett eleget tenniük. 

Ortodox esküvő 
Tolmacsov Péter már Magyaror-
szágon született, és szabadidejé-
ben magyar néptáncot is oktat. -
Soha nem tagadtam le, és büszke 
is vagyok az orosz származásom-
ra. Annak ellenére, hogy több 
idősebb emberben a vad megszál-
ló szovjet képe ugrik be, amikor 
megtudja, hogy orosz vagyok, rá-
adásul ortodox keresztény vallá-
sú - mondja az MTA reakció-
kinetikai kutatócsoportjának 
PhD-ösztöndíjasa. - Nagypa-
pám, akinek családjával együtt el 
kellet menekülnie Oroszország-
ból a sztálini diktatúra elől, orto-
dox pap volt. így érthető, hogy én 
is ezt a vallást követem. Az eskü-
vöm is ortodox szertartás szerint 
zajlott. A menyegzőn, amely ar-
chaikusabb és hosszabb, mint a 
katolikus esküvők, a vőlegény és 
a menyasszony fejére is koronát 
helyeznek - megkoszorúztatik az 
ifjú pár. Húsvétkor és karácsony-
kor jellegzetes orosz ételeket fo-
gyasztunk. Például kulicsot, ami 
egy kerek formára sütött kalács, 
vagy vinyigrétet, amely egy jelleg-
zetes orosz saláta. 

Az egyesület 
- A moszkvai zeneakadémián ta-
nultam hárfaművésznek - meséli 
Natália Gorbunova, aki 12 éve él 
Magyarországon. - Az egyik ma-
gyar csoporttársam invitált meg 
Szegedre. Megtetszett a zety i ék-'t 
és a város is lenyűgözött, így a csa-
ládommal együtt áttelepültem. Je-

lenleg a Szegedi Szimfonikus Ze-
nekarban játszom, és gyakran 
hárfázom a Magyarországi Oro-
szok Csongrád Megyei Egyesüle-
tének rendezvényein is. 

Ez a több mint tíz éve, Andrej 
Zavarzin vezetésével alakult, 
30-40 tagot számláló egyesület 
rendszeresen szervez progra-
mot a szegedi oroszoknak és az 
orosz szakos hallgatóknak az 
Osztróvszky utcai nemzetisé-
gek házában. - A saját kulturá-
lis és tudományos potenciálun-
kat használjuk fel - mondta Er-
dei Ilona, Andrej Zavarzin fele-
sége, az SZTE Szláv Intézeté-
nek adjunktusa. - Az oroszok 
ugyanis nem tartoznak a törté-
nelmi kisebbségek közé, így 
semmilyen állami támogatást 
nem kapunk. Koncerteket, 
orosz nyelvű amatőr színházi 
előadásokat, gyerekfoglalkozá-
sokat szervezünk és tradicioná-
lis orosz ételeket tálalunk. 

Nyelv és kultúra 
Nagy sikert aratott például az 

Alliance Francaise-zel közösen 
szervezett orosz-francia kon-
cert, ahol a két ország klasszi-
kus és kortárs műveit hallgat-
hatta meg a közönség. Itt tar-
tott előadást Lepahin Valerij, a 
Szláv Intézet egyetemi docen-
se, aki ikonográfiái kutatásokat 
végez. Rendszeresen bemutatja 
orosz nyelvű darabjait a Zinai-
da Zicherman színésznő által 
vezetett színtársulat is. 

Magyarországon - és Szege-
den is - egyre többen érdeklőd-
nek az orosz kultúra iránt. Ezt 
jól tükrözi, hogy pár év alatt 
több mint háromszorosára 
emelkedett az orosz szakos 
hallgatók száma a szegedi egye-
temen, az orosz filmeket bemu-
tató kurzusra pedig közel 
nyolcvanan jelentkeztek. 

BURUZS BALÁZS 

A VINYIGRÉT RECEPTJE 
Főzzük meg a céklát, a krumplit 
és a répát, majd keverjük össze 
felaprított sós hallal, csemege 
uborkával és zöldhagymával. ízlés 
szerint adjunk hozzá kevés mus-
tárt, napraforgó olajat, ecetet és 
sót. Jó étvágyat! 
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Ortodox szertartás. Sokan őrzik hitüket és hagyományaikat Fotó: MTI 

McDonald's nvílt hétvé 
Fogadja el meghívásunkat és lépjen be 
a színfalak mögé szeptember 24-25-én 
délután 3 és 5 óra között! 
A McDonald's Nyílt Hétvége rendezvény keretében Európa 6000 McDonald's étterme, köztük mind a 89 
hazai éttermünk megnyitja konyháit az érdeklődök előtt. 

A konyhába lépve személyesen győződhet meg arról, hogy a minőségi termékek mögött minőségi 
alapanyagok és az élelmiszerbiztonság szempontjait messzemenően figyelembe vevő elkészítési 
folyamatok állnak. A McDonald's élelmiszerbiztonsági rendszere (HACCP), amelyet a világ létező 
legjobb élelmiszerbiztonsági rendszereként ismernek el, a gazdaságoktól kezdve a beszerzési és a gyártási 
folyamaton keresztül a vendégeknek történő felszolgálásig követi nyomon az ételeket. 

A látogatás során a hűtőkbe és a raktárakba is bepillantást nyerhet, valamint megfigyelheti azt is, hogy 
az éttermekben hogyan kezelik a hulladékokat annak érdekében, hogy azok minél nagyobb arányban 
újrahasznosíthatók legyenek. Kérdéseire az étterem vezetői válaszolnak. 

A McDonald's Nyílt Hétvége programról az éttermeinkben, vagy weboldalunkon (www.mcdonalds.hu) 
talál további információt. 

Szeretettel várjuk! 

Radek Janalík / ügyvezető igazgató 

közelebbről 
Csak a McDonald'sban! 

http://www.mcdonalds.hu

