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NEM CSAPTAK BE 
KÜLFÖLDIT 

H j j Csongrád megye nem Buda-
pest, és nem is a Balaton: a 
fogyasztóvédőkhöz ugyanis 
egy olyan panasz sem futott 
be 2004 nyarán, hogy külföldi 
vendég keserű szájízzel távo-
zott volna a megyéből, csak 
azért, mert vastagon fogott a 
vendéglős ceruzája. Maguk az 
ellenőrök is mindössze tízszer 
észleltek túlszámlázást. Egyik-
másik esetben még szándé-
kosságot sem feltételezhettek, 
ugyanis szembeszökő volt a 
felszolgáló gyakorlatlansága. 

Zsuráfszki Zoltán Bálint Sándor szellemiségét és az alsóvárosi búcsút idézi 

„Hazatérés a közös múltba" 
Az idei a második alkalom, hogy Zsuráfszki 
Zoltán rendezi a szabadtéri néptáncgálát 
Szegeden: a kilenc évvel ezelőtti nagy sikerű 
Sámántánc után most a szegedi alsóvárosi 
búcsú lesz a Boldogasszony vendégség című 
táncjáték kerete és témája. 

- Nagy élmény számomra az ország legrepre-
zentatívabb szabadtéri játszóhelyén dolgozni 
- mondja a sikeres koreográfus, a Budapest 
Táncegyüttes művészeti vezetője. Zsuráfszki 
Zoltán egyébként sok éve jár Szegedre „dol-
gozni", még ünnepelt táncos korában állandó 
résztvevője volt a nemzetközi fesztiválok-
nak, később, koreográfusként és együttesve-
zetőként társalkotója több szabadtéri gála-
műsornak. Azt mondja, a szabadtéri nép-
táncbemutatóknak nagy a tétje. A kezdetek-
kor meg kellett küzdeni azért, hogy a dóm-
színpadon honos lehessen a néptánc, s azóta 
kétévente bizonyítani kell, hogy helye van ott 
a folklórnak - még sokáig. 

A kilenc évvel ezelőtti Sámántánc után az 
idén Zsuráfszki a Boldogasszony vendégség 
című produkciót rendezi, amely a Nagybol-
dogasszony-havi búcsút idézi, s a Bálint Sán-
dor emlékév záróeseménye, egyszersmind az 
idei játékok nyitóelőadása lesz. 

- Meglepődtem, de nagyon, amikor Si-
moncsics János, a néptáncfesztivál igazgató-
ja évekkel ezelőtt közölte velem, hogy a Bá-
lint Sándor szellemisége jegyében fogant, 
2004-ben vagy 2005-ben esedékes dóm 
előtti néptáncgála rendezésére engem sze-
retne fölkérni. Szokatlan ebben az ország-
ban az a tervszerűség, amellyel János dolgo-
zik: évtizede programot készített, előre 
meghatározta a szabadtéri produkciók te-
matikáját. A tizedik évre esett a Bálint Sán-
dor centenárium, amelyre azt tervezte, hogy 
a szegedi lét meghatározó ünnepe, a „havi-
búcsú" és Bálint Sándor kedves Alsóváros-
ának hagyományvilága legyen a táncjáték 
témája. Hirtelen nem is értettem akkor, mi-
ért kér fel évekkel korábban, de ma már na-
gyon örülök neki, hiszen a szakrális néprajz 
európai rangú tudósát magam is nagyon 
tisztelem. A táncjáték megalkotásában az ő 
szavai vezéreltek: „Az ünnep nemcsak bú-
csújárás, azaz vallásos vezeklés és megelé-
gúlés, hanem hazatérés is. Hazatérés leg-

A koreográfus szeret a szegedi szabadtérin dolgozni Fotó: DM/DV 

alább egy napra a közös múltba, a szegedi 
lét és hagyomány ősi egységébe." A híres ha-
vi búcsú, a magyar Mária-kultusz középko-
rig visszanyúló ünnepe a hitével-hatásával 
nemcsak a szegedi népet óvta meg a szét-
szóródástól, hanem különleges földraj-
zi-történelmi helyzete folytán áttételesen az 
egész magyarság lelkében az összetartozást 
erősítette. 

Zsuráfszki Zoltán neves néprajzosokat, 
Szeged és a Bálint Sándor-munkásság jó is-
merőit - Barna Gábort, Bárkányi Ildikót, Fel-
földi Lászlót - kérte fel, segítsenek a „szögedi 

nemzet" nagy ünnepének autentikus megje-
lenítésben. Az általa vezetett Budapest Tánc-
együttes repertoárjára támaszkodott a tánc-
anyag megkomponálásakor, de - szavai sze-
rint - különös figyelmet fordított arra, hogy a 
szereplő táncosok között - a nemzetközi 
fesztiválon résztvevő együttesek tagjai mel-
lett - sokan legyenek szegediek, illetve kör-
nyékbeliek. így lép fel a gálaprodukcióban a 
csongrádi Alföld mellett a szegedi Bálint Sán-
dor-Borica együttes és a Cuháré táncműhely, 
valamint a Temi Szeged Táncegyüttes. 

S. E. 

A szegedi rendező Rajzfilmje öt díjat kapott 

Ötmilliót érő díj eső 
Tóth Pálnak 
Hatalmas sikert aratott a Sze-
geden élő Balázs Béla-díjas 
filmrendező, Tóth Pál Rajz-
fi lmje a hét végén befejeződött 
kecskeméti animációs filmfesz-
tiválon. A háromévnyi munká-
val elkészült 3D-s alkotás öt 
díjat nyert, a rendező pedig öt-
millió forintot kapott követke-
ző fi lmje elkészítésére. 

Óriási szegedi sikerrel zárult a hét 
végén a rajzfilm ünnepévé vált 7. 
Kecskeméti Animációs Filmfesz-
tivál (KAFF|, ahol a legkülönfélébb 
felfogást tükröző animációk ver-
senyében tarolt Tóth Pál legújabb 
filmje. A Szegeden élő Balázs Bé-
la-díjas rendező Rajzfilm című 
munkája - melynek bemutatójá-
ról lapunk is beszámolt - a szak-
mai zsűritől megkapta a legjobb 
animációs munka és a legjobb 
3D-s film díját. Ezen kívül a 72 ta-
gú gyerekzsúri döntése alapján az 
ORTT 5 millió forintos különdíját 
is elnyerte. A pénzt a rendező új 
blmje elkészítésére fordíthatja. A 
felnőtt közönség díját is a szegedi 
művész blmje kapta, mint aho-
gyan a Kecskeméti Lapok Kft. díját 
is. A Rajzfilm így egyértelműen a 
fesztivál legsikeresebb alkotása lett. 

Az évek óta Szegeden élő Tóth 
Pál a kecskeméti stúdióban ha-
gyományos rajzfilmekkel kezdte 
pályafutását. Gémes József, fan-
kovics Marcell és Rófusz Ferenc 
mellett tanulta a szakmát, majd a 
Leo és Fred című rajzfilmsorozatá-
val önállóan is sikert aratott. Ki-
lenc éven át Belgiumban dolgo-
zott, ahol megismerkedett a szá-
mítógépes animációval. Hazatér-
ve szegedi lakótelepi lakásának 
egyik szobájában rendezte be saját 
„rajzfilmstúdióját". 3D-s animá-
ciós filmjei, a Szezonvég, az Egy 
újabb nap, az Esti dal és A szentjá-
nosbogarak nemi élete rangos dí-

jakat nyertek hazai és nemzetközi 
fesztiválokon. Legújabb munká-
ját, a tizenöt perces Rajzfilmet há-
rom éven át készítette: vegyes 
technikájú, azaz 3D animáció az 
alapja, de nagy része kétdimenziós 
rajzokból áll. Egy papírlap teleraj-
zolódik vázlatokkal és rajzokkal, 
amik megindítják a fantáziát. Kis 
történetek, mozgások indulnak el, 
azaz a rajzolónak egyre újabb ötle-
tek jutnak az eszébe... A Rajzfilm-
mel, amelynek zenéjét is maga 
komponálta, a mindig új kifejezé-
si formákat kereső, bátran kísérle-
tező rendező azt szerette volna 
összefoglalni: mit jelent számára 
az animációs film. 

- Meglepetéssel fogadtam a 
mostani eredményt, mert egyet-
len fesztiválon még sohasem 
nyertem ennyi díjat. Legjobban a 
gyerekzsúri döntésének örültem, 
mert ez azt jelzi: annak ellenére, 
hogy a televíziókban többnyire 
csak igénytelen rajzfilmeket lát-
hatnak, fogékonyak az igazi érté-
kekre is. Ez biztató - kommentál-
ta tegnap a sikert Tóth Pál, aki 
egyelőre még nem tudja, milyen 
feltételekkel, milyen filmet készít-
het az elnyert pénzből. Egy biztos-
ötlete van bőven. Azt reméb, hogy 
a Filmunió, amelynek a magyar 
filmek külföldi versenyeztetése, 
megismertetése a feladata, vállalja 
majd a Rajzfilm „futtatását" a 
rangos nemzetközi fesztiválokon. 
Már a kecskeméti seregszemlén 
meghívták a szegedi sikerfilmet a 
Cinenimára, a spanyolországi Es-
pinho hírneves fesztiváljára. In-
formációink szerint a KAFF igaz-
gatója megállapodott a Magyar Te-
levízióval, hogy még az idén tema-
tikus nap keretében műsorra tű-
zik a Kecskeméten díjazott alkotá-
sokat, így a Rajzhlmet is láthatja 
majd a hazai közönség. 

HOLLÓSI ZSOLT 

A kész fagyi maximum 72 óráig árusí tható Illusztráció: Frank Yvette 
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Nyári körsétára indulnak a fogyasztóvédők is 

A fagyi a bűnlajstrom élén 
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Minden évben június közepétől 
augusztus 20-áig ellenőriznek a 
legnagyobb erőkkel a fogyasz-
tóvédők. A nyári szezonban a 
vendéglátók és a szállásadók áll-
nak a figyelem középpontjában, 
mivel a legtöbb lejárt szavatos-
ságú fagyira, húsra általában 
ilyenkor lehet bukkanni . 

Útnak indultak a Csongrád me-
gyei fogyasztóvédők is az üzle-
tekbe, vendéglátó helyekre és a 
hotelekbe, panziókba. Ebben 
nincs semmi rendkívüli - mond-
ta Pálkúti Istvánné, a Csongrád 
Megyei Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség vezetője - , minden év-
ben a nyár az az időszak, amikor 
a legnagyobb a kockázata annak, 
hogy megkárosíthatják, becsap-
hatják a vendéget. A várható ak-
ciókkal a vendéglátósok is tisztá-
ban vannak. 

A szempontok is régiek: azt né-

zik az ellenőrzések során, megfe-
lelően tájékoztatják-e az embere-
ket, mi a választék, mennyibe 
kerülnek az ételek, italok, mi-
lyen szolgáltatásokat foglalnak 
magukban a szobaárak. Pálkúti-
né szerint jellemzően az italbol-
tok és büfé jellegű vendéglátó he-
lyek vétenek az alapszabályok el-
len, a melegkonyhások nem. Az 
ellenőrök azt is nézik, milyen 
italokat szolgálnak fel gyümölcs-
léként (ennek kritériuma ugyan-
is a 100 százalékos gyúmölcstar-
talom), melyeket nektárként és 
gyümölcsitalként. A nektár mel-
lesleg 50, a gyümölcsital csak 25 
vagy annál kisebb százalékban 
tartalmaz valódi gyümölcsöt. 

A gyakori hibák közé tartozik, 
hogy az italokba előre belepoty-
tyantják a jeget a felszolgálók. 
Ezt azért nem szabad, mivel a hí-
gítás rontja az ital minőségét, és 
a fogyasztóvédők minőségvédel-

mi bírságként azonnal 50 ezer 
forintot kérhetnek. Az ellenőrök 
különben nem fogadják el mér-
tékegységként a korsót és poha-
rat: az étlapon a decit vagy a li-
tert kell szerepeltetni. 

A fagylaltra minden idegenfor-
galmi szezonban kényesek a fo-
gyasztóvédők: elkészítésétől szá-
mítva ugyanis mindössze 72 órá-
ig szabad árusítani, erre pedig a 
fagylaltforgalmi napló a fő bizo-
nyíték. Tavaly akadt olyan cuk-
rászda, ahol nem is vezettek nap-
lót, a legdurvább eset pedig egy 
étteremben fordult elő, ott 14 
napos fagyira bukkantak a hűtő-
ben. 

Az elmúlt nyáron a legmaga-
sabb fogyasztóvédelmi bírság 
250 ezer forint volt. De ha ezt 
még minőségvédelmi bírsággal is 
kombinálják, akkor tetemes ösz-
szeget húzhatnak ki a vállalkozó 
pénztárcájából. Amikor például 
hatféle fagyinál jár le a fogyaszt-
hatóság határideje, akkor hat-
szor 50 ezer forintot róhatnak ki 
büntetésként. 

V . F.K. 
Deviza alapú hitelre szeretne autót vásárolni, de attól tart, hogy 
a törlesztőrészletek az egekbe szöknek? 
Válassza a Lombard egyedülálló finanszírozási konstrukcióját, 
a Havi Fixet! 
Ön kiszámolja, mennyit tud fizetni havonta, mi pedig az árfolyam-
ingadozástól függetlenül garantáljuk, hogy minden hónapban 
ugyanannyi lesz a törlesztőrészlet. Legfeljebb a futamidő változhat. 
Ha biztosra akar menni, érdeklődjön az autókereskedőknél 
vagy a Lombard-irodákban! 

Nálunk nem húzhatja a rövidebbet 

http://www.lombard.hu

