
Annak idején – közel sem anyagi meg-
fontolásból – a házibulik élték virágkorukat: 
messze izgalmasabb, kellemesebb és érdeke-
sebb élmény volt valakinek a lakásán eltöl-
teni egy estét, mint beülni egy füstös, zsúfolt 
lokálba, kocsmába, bárba, cukrászdába, 
bárminek is nevezzük azt. Aztán számom-
ra kissé érthetetlen módon leáldozott ez az 
időszak, talán főleg azért, mert változtak az 
emberek, jó, mondjam ki, változtunk, és már 
senki nem akarta „feldobni” lakását egy-egy 
társasági összeröffenéshez, vállalva annak 
kockázatát, hogy bútordarabok, berendezé-
sek sínylik meg az estét, így ettől a pillanattól 
már legfennebb csak egy délutáni hosszú ká-
véra vagy egy rövid beszélgetésre futotta. El-
jött akkor a „kocsmás” időszak, ha buli volt, 
annak helyszínéül minden alkalommal va-
lamelyik kávézó szolgált. Ez sem volt rossz, 
hisz „szocializálódtunk”, társasági emberekké 

váltunk, ám más íze volt a történetnek, így 
nosztalgiával gondoltunk a régi szép időkre. 
Aztán berobbant a válság, és láss csodát: hét-
végéken pang és kong minden kocsma. Bá-
rosok mondják, aki pénteken beüti magát, 
az már biztosan nem tér vissza szombaton, 
ezért a szombat esti láz áthelyeződött pén-
tekre, ekkor még van kis mozgás, a fő napon 
pedig bottal lehet ütni a pultnál rendelők 
nyomát, a vasárnapról nem is beszélve. Az 
emberek a hétvégéken inkább otthon ülnek, 
és vélhetően ezúttal tényleg anyagi szem-
pontoktól vezérelve társaságot gyűjtenek 
maguk köré, hisz újból ráeszméltek, otthon 
olcsóbb, nyugisabb és lazább. A válság tehát 
házibulikat szervez, összehozza és egymás-
hoz közelebb viszi a barátokat, ismerősöket. 
Még mondja valaki azt, hogy nem egy jó do-
log ez a nincstelenség, vagy cáfolja meg: kicsi 
pénzből is lehet nagy muzsika. 
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A válság házibulikat szervez 
         villanás n Máthé László Ferenc

A délután megnövekvő gomolyfelhőzetből he-
lyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északkeleti, 
keleti szél ma többfelé megerősödik, a térség északi 
felében viharos széllökések is lehetnek. 
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Szőlőtermesztésbe és bortermelésbe kezd 
a brit királyi család. A tervek szerint több 
mint 16 ezer szőlőtőkét ültetnek el a dél-

kelet-angliai Berkshire grófságban elterülő 
Windsor Great Parkban, amely II. Erzsébet 
királynő kedvenc rezidenciájának, a Windsor-
kastélynak volt egykor a vadászparkja.

A királyi szőlőtőkék gondozásáért a 
királyi birtok földjeit bérlő Laithwaites 
Wine cég szakemberei felelnek majd, akik 
hatalmas megtiszteltetésnek veszik, hogy 
részt vehetnek a munkálatokban. A kirá-
lyi szőlészetben a pezsgők alapanyagául 
szolgáló három szőlőfajta: a chardonnay, 
a pinot meunier és a pinot noir tőkéi so-
rakoznak majd egymás mellett, mert a 
koronabirtok szőlőterméséből elsősorban 
pezsgőt akarnak előállítani. Nagy-Britan-
nia nem tartozik a hagyományos bor- és 

pezsgőnagyhatalmak közé, de a legfrissebb 
adatok szerint a tavalyi évben rekordnak 
számító négymillió palack került ki a helyi 
termelők pincéiből, vagyis a szigetország-
ban készült nedűk egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendenek.

A királyi család már régóta elkötelezett 
híve a legnagyobb brit bor- és pezsgőtermelő-
nek számító Chapel Down márkának, így nem 
véletlen, hogy a királyi menyegzőn is került az 
asztalra a hazai borokból és pezsgőkből. 

A fotót Vrancen Szabolcs, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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