
Több mint egy hónapja, hogy Európa-
szerte (de nem csak) pánikot keltett a Spa-
nyolországból származó uborka állítólagos 
veszélye. A kiindulópontot a németországi 
több mint harminc elhalálozással végző-
dött bélfertőzés, illetve hasmenés jelentette. 
Az uborkapiac valósággal lebénult, s annak 
számos ország – köztük Románia – ubor-
katermesztői látták kárát. Utólag kiderült, 
hogy nem bizonyítható az uborka „bűne”. 
A látókörbe bekerültek más zöldségek is, 
illetve most újabban egy angliai farmon 
termesztett csírák. A pánik olya méreteket 
öltött, hogy Oroszországban pl. betiltották 
mindennemű európai országokból szárma-
zó zöldségek importját. Ezt csak az elmúlt 
hét végén oldották fel. Mifelénk is tapasz-

talni egy jelenséget: eddig az áruházláncok 
katalógusán feltüntették az általuk forgal-
mazott különböző gyümölcsök és zöldségek 
származási helyét. Jó három hete majd 
mindenik katalógusból eltűnt a szárma-
zási helyre való utalás. Feltételezhető, hogy 
ami biztos, az biztos alapon, azaz jobb nem 
meg jelölni, hogy honnan is származik az 
a bizonyos zöldség vagy gyümölcs, s ilyen-
képpen esetleg az aggályok is eloszlathatók. 
Magyarán: amikor az üzleti érdek esetleg 
azt diktálja, hogy indokolt „kérkedni” a 
származási hellyel, akkor azt feltüntetjük, 
amikor viszont nem, illetve akkor, amikor 
az egyik vagy a másik ország tekintetében 
termékeikre vonatkozóan kételyek fogalma-
zódhatnak meg, ildomos az elhallgatás...
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Madonna, a képregényhős
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Ahogy az érdek diktálja
         villanás n Hecser Zoltán

Ma több helyen várható zápor, helyenként zivatar. 
Melegfront jellegű hatás okozhat fejfájást, migrént. Az 
idő változása főként a keringési és légzőszervi megbe-
tegedésben szenvedőkre hat negatívan.
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Képregényben ismerhetik meg Ma-
donna életét a rajongók. A 32 oldalas 
füzetecske augusztusban jelenik meg 

a Bluewater Productions Inc. gondozásában. 
„A legtöbb popsztár az ő köpönyegéből bújt 
ki. Elképesztő, hogy mi mindent ért el az életé-
ben, és az az érzésem, hogy ez még csak a kez-
det” – jelentette ki C. W. Cooke, a Michael 
Johnson rajzaival született képregény írója.

A kiadvány a Bluewater Female Force 
(Női hatalom) képregény-sorozatának egy 
darabja, amelyben korábban Betty White, 
Michelle Obama, Barbara Walters, Sarah 
Palin és Margaret Thatcher életével barátkoz-
hattak a műfaj szerelmesei.

„Az volt a célunk, hogy olyan kevéssé 
ismert epizódokat idézzünk fel Madonna 
életéből, amelyek végül hozzájárultak, hogy 
azzá a jelenséggé vált, akit ma ismerünk, több 
mint negyed századdal az után, hogy először 
berobbant a pódiumra” – mondta el az új-
donságot bemutató Jason Schultz, a Bluewater 
alelnöke. Mint hangsúlyozta: a képregény 

mint vizuális médium az átlagos olvasóhoz 
is könnyen befogadható formában juttatja 
el az információkat.

A fotót Sükös Imola, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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