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A Karolina gimnázium diákja lesz az ünnep szónoka 

Szilágyi Barbara, a ma márciusi ifja 

Nehéz a dolga a magyar termékek vásárlását szorgalmazóknak. 
Egyrészt meg kell vívniuk harcukat a külföldi reklámdömpinggel, 
másrészt ki kell deríteniük, mit takar a Magyarországra utaló 
599-cel kezdődő vonalkód. A piros-fehér-zöld színű termékek 
viszont nem biztos, hogy „kiváló magyar élelmiszerek". 

Szilágyi Barbara (balról) az eredményhirdetés után pályázó társai között Fotó: Karnok Csaba 

ken indult elemis korában. A kö-
zépiskola elvégzése után egye-
temre készül, ahol kommuniká-
ciót szeretne tanulni, mivel úgy 

érzi, az újságírás közel áll hozzá. - ahol őrsvezető - , sokat beszél 
A csinos szőke lány ugyan még nagyobb közösség előtt, 
nem szónokolt, de a dráma szak- Az látszik, kicsit izgulós típus, 
körben, valamint cserkészeknél de ahogy magyartanára, Vass Szil-

Operett és humor - nőknek 
A Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormány-
zati Társulás - Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kü-
bekháza - polgármesterei meghívnak minden nőt és 
kísérőjét az Operett és humor című nőnapi ajándék-
műsorra vasárnap 15 órára a deszki sportcsarnokba. 
A rendezvényen fellép Zsadon Andrea, Szolnoki Ti-

bor és Selmeczi Tibor. Az est házigazdái: Újhelyi Ist-
ván országgyűlési képviselő és Simicz József polgár-
mester. A belépés ingyenes, a szervezők várják Újsze-
ged és Szeged-Tarján városrész hölgyeit is. A rendez-
vényt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
és a Nemzeti kulturális alapprogram támogatja. 

Nem minden magyar, ami 599-es vonalkóddal kezdődik 

Nemzetiszínű Honi és Magor 
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A szegedi Magor boltban magyar temékeket árusítanak Fotó: Schmidt Andrea 

Hobo József Attila-estje a Szegedi Tavaszi Fesztiválon 

Az Apácák a sláger 
Máris nagy az érdeklődés a március 21 -e és 27-e között másodszor 
megrendezendő Szegedi Tavaszi Fesztivál programjai iránt. A leg-
népszerűbb előadásra szinte már az összes belépőjegyet eladták. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nagyhét hangulatához illő programokkal várják a közönséget a II. 
Szegedi Tavaszi Fesztivál szervezői. A rendezvénysorozat megnyitóját 
március 21-én a Szegedi Nemzeti Színházban tartják, ahol a népsze-
rű musical, az Apácák kerül színpadra Színház- és Filmművészeti 
Egyetem hallgatóinak előadásában. Olyan nagy volt az érdeklődés 
iránta, hogy néhány nap alatt elfogytak a jobb jegyek, már csak a ka-
kasülőre lehet kapni néhányat. Az Olasz Kulturális Központban ren-
dezik meg hat szegedi fotográfus - Básthy Gábor, Frank Yvette, Gye-
nes Kálmán, Németh György, Schmidt Andrea és Veréb Simon - kiál-
lítását. A Szegedi Vadasparkban tojáskiállítás, a Móra Ferenc Múze-
umban a Munkácsy és a fotográfia című tárlat várja a közönséget. 

Négy rangos komolyzenei koncertet is kínálnak a szervezők: 23-án 
Temesi Mária, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas magánénekese, 
az SZTE professzora ad Wagner-estet Fellegi Adám közreműködésé-
vel a Fricsay Teremben. A másik három Kossuth-díjas művész kon-
certjének helyszíne a Tisza Szálló nagyterme: 25-én Kincses Veronika 
operaénekes hangversenyét rendezik meg Pál Anikó és Harazdy Mik-
lós zongorakíséretével; 26-án Szabó Dénes vezényletével a Pro Musi-
ca Leánykar lép fel, 27-én pedig Bogányi Gergely zongoraművész ad 
koncertet. Máris óriási az érdeklődés Hobo új József Attila-estje, a 
„Hidod, hogy nincs bocsánat" iránt, amit 26-án a Korzóban láthat a 
közönség. A tatabányai Jászai Mari Színház vendégszerepel az Egy 
őrült naplója című előadással, amit Honti György rendezett. A szege-
di társulat színészei felújítják a néhány évvel ezelőtt bemutatott 
Nyílt tengeren című Mrozek-darabot. A könnyűzenei kínálatból ér-
dekesnek ígérkezik 25-én a Jazzpression és Pély Barnabás koncertje, 
26-án a Niniwe és Fool Moon a capella estje. Gryllus Vilmos, vala-
mint Eszményi Viktória és Heilig Gábor gyermekműsora, a Sabbath-
song Klezmer Band koncertje, a L'art pour L'art Társulat előadása sze-
repel még a fesztivál műsorán. A jegyek ára produkciótól függően vál-
tozik: a legolcsóbb belépő 600, a legdrágább 2 ezer forintba kerül. 
Részletes program az interneten: www.szegedvaros.hu/tavaszifeszti-
val. A szervezők telefonon a 62/466-464-es számon szolgálnak továb-
bi információkkal. A rendezvényekre a Dugonics téri Tourinform-pa-
vilonban, valamint a helyszínen lehet belépőt váltani. 

Elindult a Rádió Mi 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Vidám zenés 
gyermekműsorral lépnek fel az 
algyői óvodások ma délután 15 
órakor a faluházban. A 
belépőjegy árával - mely 
felnőtteknek ezer, gyerekeknek 
ötszáz forint - a szervezők a 
Boldog Gyermekkor Alapítványt 
támogatják. A rendezvény 
sikeréhez további 
adományozókat várnak. 
Nóköszüntő - nem csak nőknek 
címmel március 8-án (kedden) 
rendez programot az algyői 
könyvtár. Fél 6-kor Sebestyén 
Imre képeslap gyűjteményéből 
nyílik kiállítás „Szerelem egykor 
és most" címmel, majd 6 órakor 
Kilyén Ilka marosvásárhelyi 
előadóművész „Jött egy csoda" 
mottójú estjére v&rják az 
érdeklődőket. 

ÁSOTTHALOM. Február 23-án 
rendkívüli ülést tartott a község 
képviselő-testülete. A képviselők 
döntöttek arról, hogy a 
polgármesteri hivatal 
köztisztviselői január 1 -jétől 
alapilletményük 10 
százalékának megfelelő mértékű 
illetménykiegészítésre 
jogosultak. Az ásotthalmi 
általános iskola és óvoda a 
testületi döntésnek megfelelően 
az étkezési hozzájárulást 4000 
forintra emelte, 
költségvetésében a törvény által 
előírt béremeléseket - január 
l-jétől 7,5 százalék, 
szeptembertől plusz 4,5 százalék 
- tervezte meg. Az 
intézményben az álláshelyek 
száma 8 fővel csökken, így az 
álláshelyek száma 69,5 lesz. 

MÓRAHALOM. 1952-1954 
között a déli határ védelmére 
egész bunkerrendszert építettek 
ki. Mórahalom és a határ között 
28 ilyen bunkerről tudnak. Az 
elmúlt héten a szegedi Közéleti 
Kávéházban ezekről a 
bunkerekről és a hozzájuk 
kapcsolódó turisztikai 
lehetőségekről beszélgettek a 
meghívott vendégekkel. 
Mórahalmot Ótott Kovács József 
képviselte. 

SZEGED. Az Új Akropolisz 
Egyesület meseházának legújabb 
előadásait láthatják ma az 
érdeklődők. Csukás István 
meséjét, a Mirr Murr kalandjait 
11 órától, A rút kiskacsát pedig 
15 órától adják elő az egyesület 
művészei. Az előadások után 
kézműves-foglalkozáson délelőtt 
textilből ujjbábokat, délután 
hajtogatott papírmadarakból 
szélesengőt készítenek. Az 
előadásokat Szegeden, a Juhász 
Gyula utca 36. számű házban 
láthatják, a belépődíj száz forint. 
Szeged vendége a Bácsország 
című szabadkai folyóirat. A 
Somogyi könyvtárban kedden 18 
órakor kezdődő beszélgetésen a 
legrangosabb vajdasági 
történész- helytörténész folyóirat 
munkatársai a legutóbbi, 
Délvidék 1941-1944 című 
tematikus számot mutatják be. 
A házigazda: a Csongrád Megyei 
Honismereti Egyesület és a 
Somogyi könyvtár. 

- „Nincsenek kis ügyek" címmel 
a szegediek életét befolyásoló, a 
költségvetésben szereplő 
témákról tartott 
sajtótájékoztatót tegnap 
Szegeden Kozma József, az 
MSZP városi elnöke. 

ÜLLÉS. Az alkotóházban ma 
tojásfestésre várják az 
érdeklődőket. 

ZÁKÁNYSZÉK. Havi 283 
forintra módosította 
négyzetméterenként a 
képviselő-testület az 
önkormányzati lakások bérleti 
díját. A kommunális adóról 
szóló rendelet is változott a 
telekadó bevezetése miatt, a 
rendeletből hatályon kívül 
helyezték a beépítetlen építési 
telkekre vonatkozó 
rendelkezéseket. A kommunális 
adó mértéke nem változott, 
háromezer forint ingatlanonként 
ebben az évben is. 

Huszonegy középiskolás lány és 
hét fiú pályázott ünnepi szó-
noklattal a szegcdi önkormány-
zat felhívására. A március 15-i 
Klauzál téri városi ünnepségen 
a szónoklatot a Karolina gim-
názium 11. osztályos diákja, 
Szilágyi Barbara tartja. A zsűri 
tagjait az egyedi elképzelések 
ragadták meg. 

Az országban egyedülálló szegedi 
diákszónoki pályázatot a jelent-
kező huszonnyolc középiskolás 
közül Szilágyi Barbara, a Karoli-
na gimnázium tanulója nyerte -
jelentette be a tegnapi eredmény-
hirdetésen Botka László polgár-
mester. A második helyen Papp 
Nóra (Deák gimnázium), a har-
madikon Szénási Eszter Anna 
(Tömörkény gimnázium) vég-
zett. 

- Magyar fakultációra járok, 
szabadidőmben sokat sportolok, 
korábban Dorozsmán kézilab-
dáztam - adott gyorsfényképet 
magáról Szilágyi Barbara, márci-
us idusának idei szegedi szóno-
ka. A most 11. osztályos tanuló 
év végi bizonyítványaiban há-
rom-négy négyes szerepelt az 
ötösök mellett, magyarból azon-
ban mindig dicséretet kapott. 
Vers- és mesemondó versenye-

Azokra az árukra mutat az el-
adónő, amikor közlöm vele, 
hogy magyar terméket szeret-
nék vásárolni, amelyek 599-cel 
k e z d ő d ő v o n a l k ö d d a l v a n n a k 
ellátva.. E nem túl népes cso-
portban találtam tajvani gom-
bát, őrölt kávét, aztán narancs-
lét és sok olyan terméket, ame-
lyet itthon - az éghajlati viszo-
nyok miatt - legfeljebb labora-
tóriumi körülmények között le-
hetne termelni. Bertus Katalin 
felvilágosít, hogy a sorban elöl 
olvasható szám nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy az áru hazánk-
ban készült. Elképzelhető, hogy 
Kínában gyártották, de az árura 
az 599-es számmal kezdődő vo-
nalkódot tették, mert tudták, 
hogy Magyarországon fogják 
forgalomba hozni. Ám az is le-
hetséges, hogy a termék ideha-
za készült, de nem 599-cel kez-
dődik a vonalkódja, mert azt 
valamely világvállalat más or-

szágbeli gyártósorán készítet-
ték. De előfordulhat, hogy vala-
mely külföldi társaság a vonal-
kód első nyolc számát levédette 
és az egész f ö l d k e r e k s é g e n esze-
rint terjeszti portékáit. 

- Kilencven százalékban olyan 
termékeket forgalmazunk, ame-
lyeket Magyarországon gyártot-
tak, magyar emberek - magya-
rázza a Honi Élelmiszer, dél-al-
földi régiójának láncmenedzsere, 
Lantos Erika. - Azt viszont nem 
garantálom, hogy mindegyik 
üzem magyar kézben van. 

A „Szeretem, mert Magor!" fel-
iratú termékeket garantáltan a 
magyar tulajdonban lévő cégek 
állítják elő. Szegeden egyetlen 
ilyen bolt található, ahova - Pap-
logó Anita eladó szerint - főként 
nyugdíjasok térnek be. 

- A szellemiség miatt járok ide 
- mondja Marika néni. - A kis 
nyugdíjamat inkább itt költöm 
el, mint a multiknál, ahol ki tud-

ja, honnan származó árut kínál-
nak. 

Az egyik szupermarket előtt 
álldogáló fiatalok viszont azt 
mondják, ők itt mindent meg-
kapnak, valamivel olcsóbban, 
mint a kisboltokban, így aztán 
azzal nem foglalkoznak, hogy 
magyar vagy külföldi eredetű-e 
az áru. Nagypál Károly munka-
né lkü l i megjegyzi : e l i smerés re 
méltók a hazai termékek vásárlá-
sát szorgalmazó akciók, de sze-
rinte kemény és hosszú harcot 
kell vívni a külföldi árukat nép-
szerűsítő reklámdömpinggel 
szemben. 

C S . G . L. 

NEMZETI TRIKOLÓR 
£ A Kiváló Magyar Élelmiszer felirat-

tal ellátott terméket keresgélünk a 
polcokon Nagy Péterné kereskedő 
segítségével, míg nagy nehezen 
ráakadunk egy ilyenre, a félegyhá-
zi tormára. Az embléma és a fel-
irat pici, arrél viszont meggyőzöd-
hetünk, hogy az e felirat nélküli 
termékeken, s néhány boltlánc 
emblémájában gyakran feltűnik a 
nemzeti trikolór. 

Szeged első civil kisközösségi 
rádiója megkezdte a sugárzást a 
89,9 MHz-en, végleges műso-
raik jövő héttől fokozatosan in-
dulnak. 

Végy három számítógépet, két 
mikrofont, keverőt, adóberende-
zést, szerezz szoftvereket, és légy 
vakmerő. A Rádió Mi csapata ed-
dig eljutott, az adás tegnap dél-
után elindult. Nagy Gábor fő-
szerkesztő és Nemes Ágnes mű-
sorvezető köszöntötte a hallgató-
kat. Most jön azonban a neheze. 
Egyelőre a rádió zenét sugároz, a 
végleges műsorszerkezettel jövő 
héttől jelentkeznek. A kezdeti ál-
lapotokat mutatja, hogy jövő hé-
ten alakítják ki a mosdót is. 

A József Attila sugárút egyik 

AZ ÍTÉSZEK 
A szónokpályázaton háromta -
gú zsűri - Révész Mihály az 
oktatási bizottság elnöke, Vé-
csey Ágnes, a polgármesteri 
hivatal sajtófőnöke és Árpás 
Károly tanár - választotta ki 
azt, aki március 15 -én a Kla-
uzál téren elmondja az ünnepi 
beszédet. 

via mondja: Barbara „a szöveget, 
amit ír, mindig nagyon átéli", 
ezért nem félti a március 15-i 
szónoki beszédtől. A tanárnő sze-
rint tanítványa nemcsak tehetsé-
ges, hanem szorgalmas is, hatá-
rozott elképzelése van a világról. 
A zsűri azt értékelte nagyra, hogy 
Barbara dolgozatában egyedi el-
képzelést olvashatott. Azt hang-
súlyozta ugyanis, hogy a márciu-
si ifjak - hiába voltak külön-kü-
lön nagy egyéniségek - ered-
ményt csak összefogással tudtak 
elérni. A szónok március 15-én 
Szeged népét - nagyon találóan -
egy gépezethez hasonlítja majd. 
De szeretné több szóképpel is 
magával ragadni az ünneplő sze-
gedieket a Klauzál téren. 

C S . G Á T L Á S Z L Ó 

paneljének az aljában, egy jó két-
méteres belmagasságú helyiség-
ben rendezték be a stúdiót. A bú-
torok házi készítésűek, vagy a rá-
diót működtető egyesület tagjai 
selejtezték ki őket. Egy számító-
gép a rádió lelke. Rajta most egy 
gyengécske ingyenes adásvezérlő 
fut, egy jobbnak ígérkező német 
nyelvű programnak pedig épp 
most fordítják a dokumentáció-
ját. 

A 89,9 Mhz-en egyelőre zene 
szól. A későbbiekben reggeli és 
délutáni magazinműsor, esti kul-
turális és rétegzenei műsorsáv 
szerepel a tervben. A kisközössé-
gi rádió vételkörzete nem terjed 
ki az egész városra, de autórá-
dión például több kilométerre is 
hallható. 

http://www.szegedvaros.hu/tavaszifeszti-

