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Kivárásra biztatja a makóiakat Mágori Józsefné 

Mennyit ér a fokhagyma? Fesztivál-
nyár 

Bevallom, kicsit féltem az összehasonlítástól. Szlovákiai rokona-
im-kik már hosszú évek óta nem jártak Szegeden - nemrégiben 
Kassa híres, nem kevés pénzből és műgonddal felújított váro-
sában kalauzoltak végig. Két hete viszont én mutathattam be az 
elmúlt esztendőkben átöltöztetett Szegedet, s aggódva vártam: 
vajh a Tisza fővárosa szemükben mennyire állja a versenyt Ke-
let-Szlovákia központjával. 

Jelentem: rokonaim, félretéve felvidéki büszkeségüket, egyhan-
gú szavazással Szegedet hozták ki győztesnek. Ámuldozva dicsér-
ték platános főterünket, sétálóutcánkat, a Klauzál és a Dóm teret 
éppen úgy, mint a város éjszakai fényeit, a dómot, a Tisza Lajos 
körutat. Szeged ellenőrző könyvébe csupa jeles osztályzatot írtak 
be, ezzel a kommentárral: talán nem is érzékelitek igazán, ti, 
szegediek milyen csodálatos helyen éltek. Ez a város pezseg, íze 
és illata van, egyszerűen rabul ejtő - magyarázták. 

Kérdem én, ugyan mit mondanának most, amikor Csongrád 
megye székhelye magára aggatja a fesztiválnyár minden díszét, s 
oly parádés programkínálattal ajándékozza meg polgárait és ven-
dégeit, amilyenre messze földön nincs példa. Mert mutassanak 
nekem még egy olyan vidéki várost, ahol a színház szerelmeseit 
egy nyáron várja szabadtéri játékok a dóm tövében (néptáncfesz-
tivállal, Nabuccóval, Csárdáskirálynővel, dváegálával, Rómeó és 
Júliával), kis szabadtéri Újszegeden, alkalmi színház a pazar kül-
lemű Anna fürdőben, várjátékok, hogy meg ne feledkezzek a sza-
bad színházak immár XV. nemzetközi találkozójáról. 

Ha van, aki még könnyedebb kikapcsolódásra vágyik, nosza, raj-
ta: tizenötödször randevúznak Szegeden e nyáron a kamionosok 
is, s persze lesz bajor meg még ki tudja milyen sörünnep, miköz-
ben pár kilométernyire Szegedtől egy egész falu, Kübekháza ün-
nepli az operettet, tnlg Szegeden fesztiváloznak az ország legkivá-
lóbb cigányzenészei. A képzőművészet szerelmeseit a XXXIII. 
nyári tárlat és a XI. szegedi grafikai művésztelep kiállítása várja. 
Ha pedig valakinek sportos szurkolásra támadna kedve, hát el ne 
feledkezzen a Maty-érről, ugyanis a világ egyik legkorszerűbb eve-
zőspályáján augusztusban ifjúsági kajak-kenu világbajnokságot 
rendeznek. 

Valamit kihagytam ? De még mennyire! Csak éppen nincs új-
ságoldal, amelyikre Szeged teljes nyári programkínálata felférne. 
Ennél jobb hírrel pedig aligha szolgálhatunk július elején Szeged, 
Csongrád megye, az ország és a világ kultúrát, szórakozást, feszti-
vállal pántlikázott nyarat kedvelőinek. Ősszel pedig már csak egy 
dolgom lesz - szép levélben tudatni rokonságommal: mi, szegedi-
ek igenis átérezzük, milyen szép, mennyire szerethető városban 
élünk. 

Rendkívül veszélyes férfit keres a rendőrség 

Majdnem halálra 
verte az élettársát 
Majdnem halálra verte élettár-
sát egy román férfi Zákányszé-
ken, majd elmenekült. A rend-
őrségelfogatóparancsot adott ki 
Samu Ioanos ellen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Életveszélyt okozó testi sértés 
miatt folytat eljárást a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Samu Ioanos román állampolgár 
ellen. A rendőrség tájékoztatása 
szerint a 41 éves férfi június kö-
zepén egy zákányszéki tanyán 
szóváltást követően életveszé-
lyes sérülést okozott volt élettár-
sának. A verést látva több, közel-
ben tartózkodó személy az asz-
szony segítségére sietett, akiket 
szintén megvert a dühöngő ro-
mán férfi. Az asszony életét csak 
a gyors orvosi beavatkozás men-
tette meg. 

Samu Ioanos elmenekült a 
helyszínről, a rendőrség elfogató-
parancsot adott ki ellene. A férfi 
azóta is ismeretlen helyen tar-
tózkodik. Elképzelhető, hogy 
megpróbálja elhagyni az orszá-
got. 

A rendőrség a lakosság segít-
ségét várja: amennyiben a férfi 
tartózkodási helyéről bárki in-
formációval rendelkezik, érte-
sítse a Csongrád Megyei Rend-

Samu Ioanos Rendőrségi fotó 

őr-főkapitányságot, vagy a leg-
közelebbi rendőri szervet a 112 
vagy 107 segélyhívón, illetve a 
62/562-400-as szám 12-52-es 
vagy 12-50-es mellékén, vagy 
hívják a Telefontanú 80/555-
11 l-es számát. A rendkívül ag-
resszív férfi viselkedése kiszá-
míthatatlan, ezért a rendőrség 
kéri, senki ne próbálja meg 
egyedül elfogni. 

A termést később érdemesebb lesz eladni ? Illusztráció: Gyenes Kálmán 

Teljes a káosz a makói hagymafelvásárlás 
körül - állítják helybeli termelők, miköz-
ben javában tart a betakarítási szezon. Elő-
fordul, hogy a termelő kétszáztíz forintért 
tudja eladni portékáját, aztán a boltban 
ötszáz forintos áron találkozik ugyanolyan 
áruval. Az egyik kereskedő és exportőr, 
Mágori Józsefné kivárásra biztatja a hagy-
másokat. 

Van, ahol csak 180-210 forintot kínálnak 
Makón a fokhagyma kilójáért - telefonált be 
szerkesztőségünkbe egy hagymával foglalko-
zó olvasónk, aki kérte, hogy a nevét ne írjuk 
le - ez tulajdonképpen érthető: még mindig 
van eladni való hagymája. Szerinte ez az ár 

megalázóan kevés, ahol a legjobb árat fizetik, 
ott is 230-250 forintot kapnak a termelők. 
Mindeközben a helyi nagyáruházak között 
van olyan, ahol egy kiló friss makói zöldvá-
gott fokhagyma 599 forint, egy másikban pe-
dig tízdekás kiszerelésben 99 forintért árul-
ják a hasonló kínait, azaz majdnem ezer fo-
rintért kilóját - mondta el lapunknak a férfi. 
Mindezt - gazdatársaival együtt - igen visz-
szásnak találja. 

Az egyik legkomolyabb makói felvásárló 
és kereskedő cég, p Statívujn Bt. vezetője, 
Mágori Józsefné egyetért olvasónkkal. 
Mint mondja, az itt-ott alacsony árakat va-
lójában semmi sem indokolja: az uniós 
piacon a magyar fokhagymáért egy eurót, 

azaz 246 forintot adnak - ráadásul na-
gyobb mennyiségben csak a tőlünk szár-
mazó áru van jelen, a spanyol fokhagyma-
termést ugyanis megtizedelte az aszály, az-
az várhatóan tartós lesz a külföldi érdeklő-
dés a makói gazdák terményei iránt. O úgy 
véli, rosszul jár és a mások lehetőségeit is 
rontja, aki alacsony árért most adja oda 
portékáját valamelyik felvásárlónak. Má-
gori Józsefné szerint érdemes kivárni az el-
adással, megvárni a száraz fokhagyma 
árát, ami remélhetőleg stabilizálni fogja a 
piacot más kérdés persze, hogy jó néhá-
nyan kényszerhelyzetben vannak, és nem 
tudnak várni. 

SZ. I . M . 

A kereskedelmi csatorna megsértette a médiatörvényt az Inuyasha című japán rajzfilmmel 

Elsötétítheti az RTL-t egy szegedi fiatal 
Az Inuyasha műfaját tekintve 

anime, ami a japán rajzfilmek 
egy sajátos típusát jelöli. Az ani-
me sajátosságai a japán kultúrá-
ból, életfelfogásból erednek, és 
néha gyökeresen eltérnek az Eu-
rópában megszokottól. A japán 
gyerekek általánosságban sokkal 
kevésbé érzékenyek az erőszakra, 
mint európai kortársaik. Vetró 
Ágnes szakvéleményében ki-
emeli: az Inuyasha rajzfilmsoro-
zat olyan hőssel való azonosulás-
ra csábít, akit antiszociális, dest-
ruktív és erőszakos viselkedés 
jellemez. Az epizódok számos 
olyan elemet tartalmaznak, 
amelyek még szülői felügyelet 
mellett is ártalmasak a 12 év 
alatti gyermekek számára. 

Az ORTT döntése alapján az 
RTL Klub ezzel megsértette a rá-
diózásról és televíziózásról szóló 
törvényt, hiszen az ilyen jellegű 
műsorok megfelelő jelzéssel el-
látva 21 és hajnali 5 óra között 
tehetők közzé. A testület ezért 
vasárnap 9 óra 30 és 10 óra kö-
zött felfüggesztette „az RTL mű-
sorszolgáltatási jogosultságának 
gyakorlását", azaz elsötétülhet a 
kereskedelmi adó képernyője. 
Az, hogy az RTL fellebbezett-e, 
csak vasárnap fog kiderülni. 
Amennyiben nem sötétül el a 
képernyő, a csatorna fellebbe-
zett. Ebben az esetben pedig akár 
évek is eltelhetnek a jogerős bírói 
döntésig. 2002-ben szintén fél 
órára sötétíttette el a Fővárosi Bí-
róság az RTL-t a Dragon Ball és a 
YuGiOh című, ugyancsak japán 
rajzfilmek miatt. Az ügyről sze-
rettük volna megkérdezni az 
RTL illetékesét, Fazekas László 
sajtóreferenst, de ő éppen sza-
badságát tölti. 

A. T. J. 

Egy 22 esztendős szegedi fia-
talember panasza nyomán az 
Országos Rádió és Tfelevízió Tfes-
tület a médiatörvény megsér-
tése miatt fél órára elsötétítheti 
az RTL Klubot. Mender Ákos 
szerint az Inuyasha című japán 
rajzfilm rombolja a gyermekek 
lelkivilágát. Az ORTT igazat 
adott neki. 

- 2004 októberében véletlenül 
kapcsoltam az RTL-re, ahol egy 
véres jelenetet láttam egy rajz-
filmben. Mindenképpen tenni 
akartam valamit. Még aznap fel-
hívtam az Országos Rádió és Te-
levízió Testületet. Amint felvet-

ték a telefont, azonnal elkezdtem 
mondani a problémámat, de a 
vonal másik végén lévő férfi leál-
lított, mondván: ő csak a portás -
kezdett mesélni Mender Ákos. 

A 22 éves szegedi fiatalember 
az RTL Klubon vetített Inuyas-
ha című japán rajzfilm ellen 
emelt kifogást. Mender Ákos 
szerint ugyanis a látottak sértik 
a kiskorúak személyiségfejlődé-
sét. A 
fiatalember első panaszát nem 
fogadta el a médiahatóság, mi-
vel nem felelt meg a formai kö-
vetelményeknek: nem jelölte 
meg percre pontosan a kifogá-
solt részeket. Miután pontosí-

totta bejelentését, december ele-
jén arról értesítették, hogy meg-
indult a sorozat tartalmi vizsgá-
lata. 

A vizsgálat június végén fejező-
dött be; Az ORTT szakember se-
gítségét kérte a panasz kivizsgá-
lásához. Vetró Ágnes gyermek-
pszichiáter a sorozat kilenc epi-
zódját elemezte. A műsorszolgál-
tató a rajzfilmet a II. kategóriába 
sorolta, így az epizódok a „tizen-
két éven aluliak számára a meg-
tekintése nagykorú felügyelete 
mellett ajánlott" minősítést kap-
ták. A szakértő szerint a rajz-
filmsorozat magasabb korhatári 
kategóriába sorolandó. 

Egy képkocka a gyermekek lelkivilágát romboló japán rajzfilmből 


