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Tv-vezetők a Gyorskocsi utcában 7. hét 
Hétfőn eleget tett a rendőrségi idézésnek a 

Magyar Televízió 1. műsorának intendánsa. Bá-
nyai Gábor, illetve Nagy László, az intézmény 
gazdasági főigazgatója. Mindketten pontosan 10 
órakor érkeztek az ORFK Gyorskocsi utcai 
vizsgálati osztályára. 15 perc várakozás után 
egy rendőrtiszt kíséretében vonultak el kihall-
gatásra, ifi. Bárandi Péter ügyvéd kíséretében. 

Bányai Gábor újságírók előtt kijelentette: 
„Félek az olyan országtól egy picit, ahol Csurka 
úr a legjobb jós." Nagy László csak annyit tett 
hozzá: nem tudja mi a konkrét vád, kíváncsian 
várja a kihallgatást. 

Bányai Gábort, a TV l-es programjának in-
tendánsát és Nagy László gazdasági főigazgatót 
az elmúlt héten jelentette fel az igazságügy-mi-
niszter különösen nagy értékre elkövetett hűtlen 
kezelés alapos gyanúja miatt. 

A mintegy három órán át tartó kihallgatást 
követően Margittai Domokos ezredes, a vizsgá-
lati főosztály vezetője az MTI érdeklődésére 
hétfőn kora délután csak annyit közölt: az ügy-
ben Pintér Sándor vezérőrnagy, országos ren-
dőrfőkapitány fenntartja magának a nyilatkozási 

A régi dicsőség nyomában 

jogot. Így egyelőre csak annyi bizonyos, hogy a 
két tévés vezető szabadlábon védekezhet. 

Az Állami Számvevőszék a közelmúltban va-
lóban indított utóvizsgálatot a Magyar Televízió 
gazdálkodásával kapcsolatban. Ez azonban tel-
jesen független a Pénzügyminisztérium saját ha-
táskörében kezdeményezett ellenőrzésétől -
mondotta az MTI-nek Sándor István, az Állami 
Számvevőszék alelnöke azután, hogy Balsai Ist-
ván igazságügy-miniszter az Országgyűlés hét-
fői plenáris ülésén a képviselők előtt az ÁSZ-
nak a televízió gazdálkodásáról folytatott utó-
vizsgálatára hivatkozott. 

Az alelnök elmondta: az utóvizsgálatot az 
Országgyűlés költségvetési bizottságának kéré-
sére indította az ÁSZ. Az utóvizsgálat tervezett 
időpontja már szerepelt az Állami Számvevő-
szék második félévi munkatervében, amelyet 
annak idején a Parlament költségvetési bizottsá-
ga hagyott jóvá. Az utóvizsgálat várhatóan janu-
ár végén, február elején fejeződik be, annak 
eredményéről - a vizsgálat lezárultáig - az ÁSZ 
szakemberei nem kívánnak nyilatkozni. 
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ez a címe annak az új magyar-an-
gol nyelvű reklámkiadványnak, 
amelyet hétfőn mutattak be Bu-
dapesten a sajtó képviselőinek. A 
kiadvány a budapesti belvárossal 
kíván foglalkozni, s a reklámok 
mellett a városrészben élő és dol-
gozó üzletembereket, művésze-
ket mutatja be. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Makó még mindig hisz a hágymában 
A takaros családi ház kertjé-

ben most dologtalanul veszte-
gel a Trabant: elvégezte már a 
ráméretett őszi munkákat ő is. 
A gazdára. Sajtos Miklósra 
szintén kényelmesebb napok 
járnak már ilyenkor, a tél kü-
szöbén: a megtermelt hagyma 
elkelt, a jövő évi dughagyma 
meg ráérősen teszi a dolgát az 
Agoránál: szárad. 

Jut hát idő ilyenkor egy kis 
kávé melletti beszélgetésre. 

- Erdei Ferenctől tudom, 
hogy a makói hagyma zsellé-
rekből kertésszé lett szorgos 
embereknek köszönheti hl rét-
nevét. Az ön családjában is ha-
gyomány a hagymatermesztés? 
- kérdezem vendéglátómat. 

- Apáról fiúra szállt nálunk 
ennek tudománya. Már gyerek-
koromban, a '30-as években 
beálltam dolgozni a fölnőttek 
közé. Tanyán éltünk - jóma-
gam egészen 1970-ig de a 
jószágtartás mellett sose lettem 
hűtlen a hagymához később se. 

- Hogyan tanulta a szülei-
től, melyek a hagymatermesz-
tés fortélyai? 

- Mi csak dughagymáról 
termesztettük, soha nem mag-
ról. Fontos a dughagyma szárí-
tása, a jó talajelőkészítés, és 
egyáltalán, a gondosság: kéz-
zel duggatunk és kézzel szed-
jük a hagymát, úgy nem sérül, 
nem ütődik. 

- Meghálálja a babusga-
tást? 

- Ettől lesz elállóbb, szilár-
dabb, mint más fajták, és így 
őrzi meg szép, piros héját, ahe-
lyett. hogy megkopaszodna. 

- Soha nem próbált újítani, 
idő- vagy erőtakarékosság re-
ményében ? 

- Én tartottam magam a ha-
gyományokhoz, mint az itteni 
kistermelők legtöbbje. A kör-
nyéken azonban, megirigyel-
vén a dicsőséget, máshol is 
próbáltak makói hagymát ter-
melni. Sokat ártottak vele a 
márkának, mert a hagyma nem 
csak a mi termesztési módsze-
rünkhöz ragaszkodik, hanem a 
földünkhöz is. Tudja: a föld 
hordja magában a makói hagy-
ma ízét, zamatát. 

- A nagyüzemek aligha tud-
ják követni az önök dédelgető 
módszereit. Ez is rontja a mi-
nőséget? 

- A gazdaságokban már egy 
évre rövidítik a hagymater-
mesztést. Elvetik - ritkábbra -
a fekete magot, műtrágyázzák, 
öntözik a földet, majd betaka-
rítják a termést. Nem bajlód-
nak a dughagymával. Ez rontja 
a minőséget, isszuk is ennek a 
levét. 

- A szakavatott vásárló 
észreveszi a különbséget? 

- Hogyne! Azt is makói 
hagymaként veszi meg, és a 
mienket is. Becsapottnak érzi 
magát. Itt most azon fárado-
zunk, hogy visszaállítsuk a 
márka jó hírnevét. El szeret-

„Akinek 2-3 lánc veteményes földje van jó helyen, 
könnyebben él, mint a sessiós gazda, és szemlátomást 

gyarapodik. Termesztenek pedig veres- és fokhagymát sokat; 
paprikát annyit, hogy némelyek törve hordókat töltenek meg 
véle... az egész Alföldet és Bánátot elönti Makó gyökereivel, 
hagymáival és paprikájával." Mindezt úgy 160 esztendeje 

mondta a város akkori prédikátora, Szirbik Miklós. 
Hogy manapság ad-e még rangot Makónak a hagyma, 

• és gyarapítja-e a vele bajlódó gazdát, ennek próbáltunk 
utánajárni. 

nénk érni, hogy az exportra 
küldött árukon legyen ott a ter-
melő neve és lakcíme, de még 
a zsákon belül is. Működik 
ugyan érdekképviseletként a 
hagymatanács, de érzésünk 
szerint nem látja el jól a fela-
datát, általánosít, nem veszi fi-
gyelembe a makói specia-
litásokat. 

- Meg lehet-e élni ma is a 
hagymából? 

- Eddig is megadta a ke-
nyérre valót, most is megadja. 
Sok a kistermelő ma is, van, 
aki másodállásban végzi ezt a 
munkát, jövedelem-kiegészí-
tésként is megéri. Ha valaki 
most Makón munkanélküli, az 
gyanús. Ha csak 4 lánc fok-
hagymát és 10 lánc vöröset 
gondoz, máris él úgy, mint aki-
nek munkahelye van. 

- Keresett áru most a pia-
con a hagyma? 

- A '30-as években fordult 
elő utoljára, hogy nem lehetett 
eladni a hagymát. Néhány éve 

azonban azt érezzük, hogy 
mesterségesen igyekeznek lej-
jebb szorítani az árát, hogy a 
biztosabb, nagyobb haszon a 
kereskedőnél maradjon. 

- Ennek ellenére ön derűlá-
tó? Van jövője a hagymater-
mesztésnek? 

- Nem féltem a hagymát, 
csak ha a kereskedelem ráte-
lepszik. A makói ember akkor 
hagy föl a termesztéssel, ha 
nem tud pénzt csinálni belőle. 

- Gondolja, hogy a kénye-
lemszeretet nem téríti el ettől a 
fiatalokat? 

- Igaz, nem könnyű élet ez. 
Feleségem reumát kapott, és a 
nyári munkák idején bizony 
fog a fürdővíz... Hatvanon túl 
meg már lassabban is megy a 
munka. 

- Nincs, aki átvegye? 
- A fiam egyelőre nem 

folytatja... 
- Hiába hát a hagymalán-

cok, ha a családi lánc megsza-
kad... Márpedig akkor nincs 

FOTÓ: Gyenks Kálmán 

más választás, mint hogy a 
nagyüzem veszi át a staféta-
botot, a maga módján. 

- A fiamnak is, másoknak is 
csak azt tudom mondani: nincs 
szebb a paraszti munkánál. 
Apám szíve szándéka az volt. 
hogy tanuljak, hogy hentes le-
gyek, mert az könnyebben gaz-
dagul. Én azonban hittem, és 
most is hiszek a hagymában. 
Míg néhány tanult barátom 
élete kettétört, az enyém nem. 
A hagyma nem hagyja cserben 
a makói embert. 

Ebben maradtunk. Mielőtt 
azonban elbúcsúztam volna a 
várostól, a hagyma nyomába 
eredtem. 

Azt mondták, menjek to-
ronyiránt, arra van az Agora -
Hagyma Kft., ahol ilyenkor, 
november derekán a legtöbb 
hagymát látni. Sötétben is oda-
találtam volna, hisz kiváló 
kalauz az illat is. Amikor Joó 
Sándor ügyvezető igazgató vé-
gigvezetett a szárítóüzemen, a 
futószalagon billegő hagyma-
fejek és a csomagolóba utazó 
száraz szelethalmok között, 
már könnyeztem is. Csípi az 
ember szemét, ha tudja: gyön-
gülő minősége miatt nehezen 
értékesíthető most a makói 
hagyma a világban.. A köny-
nyen romló, fertőzött, kopasz 
árut az idén csak tisztítva, szá-
rított állapotban vagy gyors-
fagyasztva lehet eladni. Ez 
azonban még nem ok a sírásra. 

- Biztatjuk a kistermelőket, 
hogy ne tárolásra termeljenek. 
Nyári időszakban az ő termé-
nyeik exportálását is vállalrii 
tudjuk. Külföldön van piaca a 
jó minőségnek - mondja az 
igazgató. - Közös összefogás-
sal vissza kell állítanunk a fajta 
hírnevét, hogy ne csak földol-
gozott állapotban legyen kelen-
dő ez a zöldségféle. Naponta 
60 tonna tisztított vöröshagy-
mát dolgozunk föl, évente 
1500 tonna szárított hagymát 
szállítunk Németországba, 
Angliába, Hollandiába, Svéd-
országba, Svájcba, főként a 
levesporokat gyártó cégek a 
megrendelőink. Évi forgal-
munk 800 millió forint. 

- Ön szerint most sincs iga-
za annak, aki megkongatná -
mint már annyiszor - a makói 
hagyma fölött a vészharangot? 

- A makói hagyma íze a 
legjobb a világon, termesztése 
nem drága, és kiválóak itt eh-
hez az adottságok, jó a talaj, 
magas a napfényes órák száma. 
A makói hagyma régi dicsősé-
gét kell csak visszaszereznünk, 
és akkor a költséges tisztítás, 
szárítás és földolgozás nélkül 
is ismét kapós lesz a nyugati 
piacokon. 

Ezt hallva, alighanem igaza 
van Sajtos Miklósnak: Makó-
nak nem kell féltenie a hagy-
mát. Hinnie kell benne. 

CHIKÁN ÁGNES 

Családi események 
Házasság 

Katona Gábor és Tari Szilvia, Andrucsák József Csaba és Varga 
Judit, Bácsi József és Janik Tünde, Kenéz Csaba és Szabó Anikó. Farkas 
István és Sztanoj Ilona, Gyóni Péter és Maczák Ágnes, Schulcz Péter 
Richárd és Mestra Ágota Erzsébet házasságot kötött. 

Mórahalmon Kolonics István és Temesvári Zsuzsanna Erzsébet, 
Király József és Kurucz Edit házasságot kötött. 

Születés 
Táborosi Lászlónak és Eszter Erikának Dániel, Szemerédi Gábor Imrének 

és Visnyei Erikának Ákos, Rapcsányi Miklósnak és dr. Balla Beátának Máté 
Miklós, Molnár András Tibornak és Lovas Zsuzsannának Zsolt, Szalai-
Hetényi Imrének és Szetlik Csillának Ákos, Nóvé Ferencnek és Ottlik 
Mártának Márta, dr. Mihalczó Miklósnak és dr. Zsom Andreának Miklós 
Dániel, Mészáros Ferenc Mihálynak és Roth Erika Katalinnak Evelin Beáta, 
Gaál Jánosnak és Polefkó Évának Klaudia, Berkes Zsoltnak és Kutnyik 
Klaudia Juditnak Ádám, Arany Zoltánnak és Szőke Brigittának Vivien, Sisák 
Nándornak és Lajos Juliannának Izabella, Zádori Tibornak és Lévai 
Mártának Ádám. Nagy Gábornak és Nagy Ágnesnek Norbert, Vindecker 
Józsefnek és Gyuricza Andreának József, Fürtön Gyulának és Puskák 
Ágnesnek Balázs, Oross Endre Artúrnak és Koscsó Juditnak Oszvald. Kádár 
Lászlónak és Nóvák Irénnek Gergő, Kovács-Tanács Istvánnak és Kispétcr 
Erikának Norbert, dr. Barzó Pál Istvánnak és dr. Czigner Andreának Pál 
Balázs. Molnár Ferencnek és Marton Angélának Anita, Molnár Ferencnek és 
Marton Angélának Andrea, Rácz Andrásnak és Csáki Ágnesnek Vivien. 
Veszelka Zoltánnak és Kovács-Tanács Juliannának Edina Julianna, Mihálffy 
Béla Lajosnak és Turzó Editnek Edit Mária, Mathiás Péternek és Libor Eri-
kának Bernadett. Jonácsik Attilának és Blaskó Csilla Zsuzsannának Bálint, 
Bali Ferencnek és Kórász Rozáliának Adrienn Rózsa, Aczél Attilának és 
Kutiván Erzsébetnek Adrienn, dr. Dömsödi Józsefnek és Szöllősy Anita 
Katalinnak Dániel. Papp Lászlónak és Setényi Ilonának Henriett, Vári-Nagy 
Árpád Lajosnak és Katona Anna Veronikának Árpád Krisztián, Farkas 
Róbert Tibornak és Szaniszló-Varga Ágnesnek Nikolett. Szántó Sándor 
Máténak és Fábrik Mária Magdolnának Szimonefta, Magony Dezsőnek és 
Makány Anna Rozáliának Norbert. Jordán Attilának és Törköly Máriának 
Renáta, Lukács Ervinnek és dr. Szabados Ilona Erikának Tamás, Csányi 
István Józsefnek és Csóty Enikőnek Annamária. Hajducsák Lászlónak és 
Maróti Mária Juliannának Annamária, Vajna Istvánnak és Kovács Andrea 
Katalinnak István László, Csáki Sándornak és Orosz Zsuzsannának 
Alexander, Hodován Tibornak és Honti Zsuzsannának Tibor, Zámbó 
Zoltánnak és Makk Etelkának Anita Etelka nevű gyermeke született. 

Halálozás 
Lovász Lászlóné Szörfi Gizella Ilona, Nemessányi Zoltán, dr. Ko-

vács Béla, Törőcsik Joachim, Kiss Jánosné Sőregi Ágnes, Varga 
János, Szél Pál, Papp Istvánné Szűcs Julianna, Tajti Istvánné 
Komáromi Mária, Pigniczki János, Julián Jánosné Dobó Mária, Vass 
Ferenc, Babarczi Tibor Géza, Jacsó József, Frajcos Ferenc, Szabó 
Sándor Tiborné Nagy Rozália, Térény Istvánné Vass Julianna, 
Bárszki László, Veprik Mihály, Gyémánt István, Gáncs József, 
Kalmár Imréné Károly Mária, Frindt Henrik, Uti József, Franz 
Gusztávné Mátyás Julianna, Gerebitz Andrásné Vetró Ágnes, Faragó 
Antalné Kormányos Rozália, Komócsin Mihályné Péter-Szabó 
Julianna, Lengyel József László, Hajdú Krisztián, Németh Miklósné 
Molnár Anna, Beck Zoltán, Gronás Margit, Terhes Mihály, Varga 
Imréné Gömöri Rozália, Bacsó Szilveszter, Juhász Mihály, Dropka 
Vincéné Zsubrecki Anna. Freidinger Pál György, Sánta Károly, Gál 
Péter Pál, Révész Ferencné Szegvári Piroska, Orbán Jánosné Béniám 
Eszter, Ocskó Lajosné Ottlik Matild, Fódi Péterné Kovács Anna, 
Kovács Kálmán Sándor, Nővé Ferencné Tóth Rozália, Juhász 
Ernőné Hegyközi Ilona, Papp Gáborné Horváth Margit, Sándor 
Andrásné Balogh Magdolna, Hegedűs István János, Kozma Sándor. 
Filó József. Dörmő Imréné Dörme Róza, Sibán Attila, Kucsora 
Józsefné Csordás Piroska, Papp Vilmos Jenő, Tóth József Attila, 
Kakócz Károly meghalt. 

Mórahalmon Csányi Zoltán. Hódi-Róvó Mihályné Szűcs 
Veronika meghalt. 

E L A D O K ! 
- nagyon jó állapotban lévő 

11 éves benzines MAZDA 
626, 260 000 Ft. 

- karambolos, de javítható 
ráfutófékes, nagyméretű 
UTÁNFUTÓ 15 000 Ft 

- Újszerű ÜZLETI PULT, 
2 m hosszú, 20 000 Ft. 

Érd.: 316-906. 

Jól képzett 

BÉRELSZÁMOLÓT-

SZTK-ÜG YINTÉZŐT 

keresünk felvételre. 
Jelentkezés: DOMUS 
Kereskedelmi Kft. 
Szeged, Dugonics tér 8 - 9 
Munkanapokon: 
9-16 óráig 

ElFUNLIMITELf 
^ márkabolt már S z e g e d e n Is! 

i i l i i | i J | T r r > farmerek, bőráruk, bomberdzsekik, 
UNLIMI I tLf ingek 
f i r i u n r O B ' bőrövek, csatok, 
£1» V N M R L M Y NAGY VÁLASZTÉKBAN 
Szeged, Oroszlán u . 3. Ünnepi nyitva tartis:H-P: 10-18 óra, Szo-v: 10-15 óra 
Ha hirdetésünket magával hozza, vásárlásnál 
15% kedvezményt kap. 


