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KORKÉP 

ALGYŐ. Folytatódik az 
egészséghét. Holnap délelőtt a 
Szivárvány Óvodában az 
egészséges táplálkozásról lesz 
szó. 9 és 14 óra között urológus 
szakrendelés lesz Bakó Ildikó 
szakrendelőjében. 17 órától a 
szülők klubja foglalkozásaként 
kerekasztal-beszélgetés lesz az 
Algyői Általános Iskolában. 

B O R D Á N Y . A FiBoK nevű játék 
bordányi résztvevői a 
településen található 
hulladékból építenek szobrot. A 
játék egyik célja felhívni a 
figyelmet az újrahasznosítás 
szükségességére. A szobrok 
elkészítésére közel egy hónap áll 
a versenyzők rendelkezésére. 

D E S Z K . Április 28-án rendezték 
meg a Maros menti fesztivál 
néptánc és egyéb tánc 
kategóriáját. A versenyen húsz 
csoport közel négyszáz táncossal 
vett részt. Egyéb tánc 
kategóriában a deszki 
Gumimacik lettek az elsők, 
második a Csanádpalotai 
aerobik- és pomponcsoport, 
harmadik a Csengelei Alapfokú 
Művészeti Iskola 3. osztálya lett. 
Néptánc .kategóriában nyert a 
Csicseri néptánccsoport 
Deszkről, a szintén deszki 
Letye-petye pedig második lett. 
Bronzérmet az üllési Fonó 
Néptáncegyüttes 
gyerekcsoportja kapott. 

M Ó R A H A L O M . Az Aranyszöm 
Rendezvényházban május 12-én 
14 órától a Dél-alföldi Területi 
Főépítészeti Iroda országos 
találkozóját tartják. 

P U S Z T A M É R G E S . A 
művelődési házban ma 15 órától 
az Ószikék Nyugdíjasok Klubja 
tartja összejövetelét. Ugyanezen 
a napon az ugrókötélcsoport 17 
órától tart felkészülő főpróbát, 
majd aerobic edzés kezdődik 
felnőttek részére. 

S Z E G E D . Az Ételallergia 
Regionális Közhasznú 
Egyesület hétfőn 17 órától a 
tejallergiáról tart előadásokat. 
Tejallergia vagy 
tejcukor-érzékenység, valós 
tudnivalók életviteli 
kérdésekről címmel Szakály 
Sándor egyetemi tanár, a 
Magyar Tejgazdasági Kísérleti 
Intézet kutatás-fejlesztési 
igazgatóhelyettese tart előadást. 
Ezt követően Tiszai Andrea 
belgyógyász-gasztroenterológus 
beszél a tejallergia és 
tejcukor-érzékenység 
diagnosztikájáról és 
kezeléséről. 15 órától 
tanácsadás, tapasztalatcsere és 
diétás termékek bemutatója, 
kóstolója várja az érdeklődőket. 
A rendezvény helyszíne: 
Szegedi Tudományegyetem 
Rektori Hivatal (Dugonics tér 
13.) A belépés díjtalan, további 
információ a 30/325-1413-as 
telefonszámon kérhető. 
- Az Európai Unióról -
közérthetően és színvonalasan 
címmel rendeznek előadást 
kedden 15 órától a Szegedi 
Tudományegyetem Állam és 
Jogtudományi Karának kari 
társalgójában. Minden 
érdeklődőt várnak a szervezők. 

T I S Z A S Z I G E T . A községben 
hétfőn 7 és 9 óra között a 
polgármesteri hivatal udvarán, 
illetve 13 és 14.30 között a 
vízműnél ebek veszettség elleni 
kötelező védőoltását végzik. Az 
oltás díja kétezer forint, és 
fizetni kell a féregtelenítésért is, 
10 kilogrammonként 100 
forintot. A három hónaposnál 
idősebb kutyák oltása és 
féregtelenítése kötelező, az 
eboltási igazolványt vigyék 
magukkal. 

Z Á K Á N Y S Z É K . A veszettség 
elleni éves pótvédőoltást és 
fércgtclenítést holnap reggel 
negyed 9-től végzik a Béke utcai 
állatorvosi rendelőben. A kutya 
oltási könyvét mindenki vigye 
magával. 

4. választókerület: tíz település a Fidesz-KDNP jelöltjét választotta 

Négy jelölt, két hajrázó 
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A 4. választóterület jelöltjeire adott voksok aránya 

Bedő Tamás 
(MSZP) 

Otrosinka Ferenc 
(SZDSZ) 

Rabi Mihály 
(MDF) 

Vincze László 
(Fidesz-KDNP) 

Baks 55,6 1,6 4,9 
I 

37,9 

Balástya 27,2 3,6 
1 

5,5 63,7 

Csanytelek 45,1 2,9 4.3 47,7 

Csengele 18,9 2,1 4,9 74,1 

Csongrád 42,8 3,5 3,5 50,2 

Dóc 45,1 3,6 1,5 49,8 

Felgyő 37,1 2,6 1.1 : 59,2 

Forráskút 23,1 1,2 23,7 52,0 

Kistelek 33,7 1.7 6,9 57,7 

Ópusztaszer 50,3 [ " 
6,4 39,6 

Pusztaszer 43,9 

3.3 

5,3 49,5 

Sándorfalva 52,9 3.3 5,0 38,8 

Szatymaz 45,6 2,9 8,2 43,3 

Tömörkény 43,3 4.3 4,0 48,4 

összesen: 41,6 2,9 
í— ! 

5,2 50,3 

Forrás: DM-gyüjtés 

Az országgyűlési képviselő-választás eredményének véglegessé vá-
lásával kíváncsiak voltunk arra, milyen az egy választókerületbe 
tartozó településeken a voksok alapján kialakult erősorrend. A 
három várost és tizenegy községet magába foglaló 4. válasz-
tókerületben a győztes Fidesz-KDNP-jelölttel szemben négy he-
lyen az MSZP-t „választották" képviselőjüknek. 

Az áprilisi parlamenti képvise-
lő-választás jelöltjei közül Bedő 
Tamás (MSZP) a legtöbb voksot 
Bakson, a legkevesebbet Csenge-
lén gyűjtötte. E szempontból Ot-
rosinka Ferenc (SZDSZ) pozitív 
és negatív csúcsát Tömörkény, 
illetve Forráskút, Rabi Mihályét 
(MDF) pedig Forráskút és Felgyő 

jelenti. A végül már az első for-
dulóban mandátumot szerzett 
Vincze Lászlót (Fidesz-KDNP) a 
körzetbe tartozó tizennégy tele-
pülés közül a leginkább Balás-
tyán, a legkevésbé Bakson támo-
gatták. Tíz településen megsze-
rezte az első helyet, ezek közül öt 
esetben támogatottságának ará-

DM-grafika 

nya saját összesített végered-
ményét is túlszárnyalta. Ugyan-
akkor az elemzők figyelmére 
méltó, hogy inkább az MSZP je-
löltjét küldte volna a parlament-
be - a részben Szeged vonzáskör-
zetéhez tartozó - Baks, Ópuszta-
szer, Sándorfalva és Szatymaz. 
Ez azt is jelenti, hogy a két nagy 
párt, az MSZP és a Fi-
desz-KDNP által támogatott as-
piráns között alakult ki hajrázás, 
a két kisebb (SZDSZ, MDF) je-
löltjének teljesítménye nem be-
folyásolta a végeredményt. 

Ú . I . 

Díjak az esélyegyenlőség napján 
Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és 
esélyegyenlőségi miniszter az esélyegyenlőség 
napja, valamint a nemzetközi családi nap alkal-
mából szakmai elismeréseket nyújtott át. Esély-
egyenlőségért díjat vett át Fekete Albertné, a Sze-
gedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének el-
nöke az egyesületben, valamint a Dr. Altorjay Ist-
ván Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményé-
ben végzett sokéves munkájának elismeréseként, 

a fogyatékos emberek felkarolásában, esélyegyen-
lőségükért folytatott erőfeszítéseiért. Pro Fami-
liis-díjban részesült Láncné Miklós Katalin, a ma-
gyarcsanádi Általános Humán Központ igazgató-
helyettese csaknem harminc éve végzett áldozatos 
védőnői és példamutató családgondozói munkájá-
ért, amelynek során generációkon keresztül segí-
tette a rászoruló családokat a csecsemőktől az idő-
sekig. 

Mindentudás Egyeteme - Szeged: Forgách Tamás 

Csehül van, tótágast 
áll, cigánykodik... 
Mi az eredete a rendőrviccnek? Miért nevezzük a 
németet fritznek vagy svábnak? Mi a sztereotípia? 
E kérdésekre is válaszol a Mindentudás Egyeteme -
Szeged sorozat záró előadásán Forgách Tamás, az 
egyetem Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetét veze-
tő docens. 

MINDENTUDÁS 
EGYETEME 
S Z E G E D 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A sztereotípia fogalmát a társada-
lomtudományokban egy amerikai 
újságíró, Walter Lippmann alkal-
mazta először. A sztereotípia nem 
más, mint egy szociális csoportról 
alkotott szóbeli vagy képi elképze-
lés. A fogalom nyelvtudományi 
fölhasználásának vázolására is ki-
tér előadásában Forgách Tamás. 
Megállapítja, hogy a sztereotípia 
logikailag ítéletként jelentkezik, 
nyelvészetileg mondatként írható 
le. Sztereotip megállapítások ter-
mészetesen nemcsak népcsoport-
ok tagjairól alkothatók. 

A csehül van-féle kifejezéseket 
tárgyalva az előadás célja a sok te-
kintetben kényes, hiszen népcso-

portok érzékenységét sértő, s a 
magyar nyelvtudományban meg-
lehetősen elhanyagolt témakör-
nek a vizsgálata. Az előadó átte-
kinti az olyan nyelvi kliséket, ál-
landósult szókapcsolatokat, mint 
például: tótul nevet, vagyis sír; ha-
logatja, mint cigány az akasztást; 
adj a tótnak szállást, kiver a há-
zadból! De szó esik az olyan asszo-
ciációkról, mint mondjuk a ci-
gánykodik, azaz hazudozik. 

A Mindentudás Egyeteme - Sze-
ged záró előadása szerdán 18 óra-
kor kezdődik Szegeden az egyete-
mi TIK kongresszusi termében 
(Ady tér 10.). (Az e heti előadás fel-
vételről pénteken este hat órától és 
vasárnap este fél nyolctól látható a 
Városi Televízió Szeged műsorán.) 

Magyar 
Tudományos 

„ w . Telekom 
Akadémia 

Óvodások is tartottak bemutatót 

Tűzoltók ünnepe 

A tűzoltók védőszentje, Szent Flórián ünnepe alkalmából az 
Ópusztaszeri Nemzet i Történet i Emlékparkban tar tot tak a hét 
végén nagyszabású, országos tűzoltó-találkozót. A Magyar és a 
Csongrád Megyei Tűzoltószövetség szervezésében ezen számos 
bemutató volt, köztük óvodásoké, lá that ták az érdeklődők a leg-
újabb technikai felszereléseket, oltóeszközöket Fotó: MTI 

Számítógépes tanfolyam negyven éven felülieknek 

Idősebbek is bátran elkezdhetik 
Idősebbeknek számítógépes tanfolyam in-
dul - szólt a hirdetés lapunkban. Érdek-
lődtünk. 

- Nemcsak nyugdíjasoknak, mindenkinek 
hirdetjük a húszórás tanfolyamot, aki nem 
oklevelet szerezne, hanem megismerkedne a 
számítógépezéssel és az internettel - szólt a 
rövid hirdetés magyarázata Nagygyörgyné 
Bartók Adrienntől, a kis szegedi cég egyik tu-
lajdonosától. Gosztonyi Zsuzsa, a tulajdo-
nostársa hozzátette, azok a „seniorok" kere-

sik fel őket, akik félnek, hogy más, komo-
lyabb tanfolyamon nem tudnának lépést tar-
tani a fiatalabbakkal. Körbenéztünk, kik is 
azok a kezdők a Pacsirta utcai kurzuson. Ad-
rienn édesanyja, Bartók Miklósné tanít. Ge-
nerációs probléma? Itt? Fel sem merül. Jó a 
csapat, láthatóan élvezik a tanulást. 

- Az internet izgat, szeretném használni 
otthon a gépet. Az egészségügyben dolgoz-
tam, szeretném tudni, milyen újdonságok ér-
hetők el a világban. Rokkantnyugdíjas va-
gyok, ráérek - mesélte Konczos Pálné Zsu-

Villalkozó szellemű hölgyek a számítógépnél Fotó: Frank Yvette 

zsa, majd „padtársára", a férjére mosolygott. 
- Neki a vendéglátós üzletvitelhez fontos a 
számítógép. Most tanuljuk a levelezést, hogy 
csetelni tudjunk. Három lányommal már így 
„beszélgetek". Nem vagyunk annyira idősek, 
hogy ne tudnánk megtanulni. 

- Persze azért nem leszek internetfüggő -
legyintett nevetve Diószegi Piroska, és már 
bújt is vissza a képernyőhöz. Új internetes 
címet hozott létre. Megadja, levelezzünk! -
Ötven elmúltam, négy gyereket nevelek. 
Nem akarok lemaradni, a hatodikos is többet 
tud nálam. Van otthon három gépünk, most 
már legalább tudom, miért ülnek előtte órá-
kon keresztül . Miért n e m ő k tanítanak? 
Nem akartam úgy odaülni, hogy azt mond-
ják: jaj, anya, hát még ezt sem tudod? 

Vasné Bene Márta már nyugdíjas, még a hős-
korban tanulta a számítógépezést, azóta azon-
ban nagyot fordult a világ: - A polcon poroso-
dott a gép, hát megtanulom újra, hogyan kell 
szöveget szerkeszteni, bülentyűt kezelni. Las-
san bármilyen ügyet intézek, nélkülözhetetlen 
az internet. Ott az a rettenetes tudásanyag a vi-
lágról, most majd én is hozzáférek - magyaráz-
ta magától értetődően. Battancs Szilveszterné 
a férje vállalkozásában segít majd: - Eddig 
megállt előttem a víz, ha valamit kerestem, 
még kikapcsolni sem tudtam a szerkentyűt. 
Most már e-mailt váltok a kanadai és a német-
országi rokonokkal - számolt be sikereiről. 

A tanárnő helycserét indított, mondván, 
nem szabad egy géphez hozzászokni. Kattin-
tás, és a szenior csapat ismét bejelentkezett a 
világhálóra. 

DOMBAI T Ü N D E 

Citibank lekötött betét 

kiugróan 
magas 

kamattal! 

7% kamat 

100% 1 

lekötött betét 

Tisztán 
Szeged, Nagy Jenő u. 1. 
(Nagy J. és a Feketesas u. 
találkozásánál) 
Tel.: ( 6 2 ) 5 5 4 - 7 7 0 
H,Sz 8-1730; K,Cs,P 8-16 

E B K M : 7 , 0 0 % • w w w . d t i b a n k . h u 

Citibank 
A 3 hónapos futamidejű, automatikusan megújuló, 
legalább 200 000 forintot elérő összegű betétlekötés 
esetén, a küszöbös kamatozás szerint a teljes betét-
összegre érvényes kamatláb 7.00% (E8KM: 7.00%), 
feltéve, hogy az így lekötni szándékozott összeg a 
Bankon kívüli forrásból származik. A betét kamata 
csak az automatikusan megújuló lekötés első • 3 
(három) hónapos - jjenódusára érvényes. A betéti 
szerződés részletes leírását a Citibank Zrt. Lakossáqi 
Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei, 
továbbá a mindenkor érvényes Kamat- és Díjfeltételek 
tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges 
ajánlatnak, hanem olyan sztenderd ajánlat, amellyel 
kapcsolatban a bank a bel- és külföldi pénzpiaci 
feltételektől függően - a kondíciók egyoldalú 
módosítási jogét fenntartja. A Citibank Zrt.-a 
Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. 

http://www.dtibank.hu

