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Fafaragások Las Vegasnak Pályázat 

„Egészséget 
szolgáló áru' 

Magyar kézművesek, fafaragók termékei is megjelennek az 
USA-beli Las Vegas egyik újonnan nyíló áruházában. Er-
re a célra is készít faragványokat, ülőalkalmatosságokat, 
gyermekjátékokat, szobadísznek használható bogrács tartó-
kat és még sok mást az egri Szépasszony-völgyben dol-

gozó Limbek Ottó 

Az Országos Egészségne-
velési Intézet pályázatot 
hirdet az „Egészséget szol-
gáló á ru" cím elnyerésére 
kultúreikk, műszaki cikk és 
ruházati cikk kategóriában. 

A pályázat célja, hogy 
még inkább felkeltse a la-
kosság igényét az egészséges 
és helyes életmód követel-
ményeinek megfelelő fo-
gyasztási cikkek vásárlására. 

A pályázaton részt vehet 
minden hazai gyártó üzem, 
válalat, szövetkezet, terme-
lőtevékenységet folytató kis-
vállalkozás, továbbá a for-
galmazó bel- és külkereske-
delmi cég. Az árucikkeket 
julius 15-ig kell bejelenteni 
az OENI igazgatóságán (VI., 
Népköztársaság ú t j a 82. 
1062). A pályázatokat szak-
emberekből álló zsűri bírál-
ja el. (MTI) 

Kitüntetések a pedagógusnap 
alkalmából Az idei pedagógusnapon több szegedi 

oktatási intézményben rendeztek ünnepsé-
get. Ezeken miniszteri kitüntetéseket és 
más elismeréseket adtak át a nevelőknek. 

A József Attila Tudomány-
egyetem dolgozói közül a 
művelődési miniszter Kivá-
ló Munkáért kitüntetésben 
részesítette Albert Sándor 
adjunktust , Diamant Tibor 
tudományos munkatársat, 
Imreh Balázs docenst, Kiri-
csi Imre docenst, Németh 
Endre adjunktust , Péter An-
tal adjunkust, Szederkényi-
né Jármai Ilona műszaki 
ügyintézőt. Szajbély Mihály 
adjunktust , Tóth Árpád tan-
székvezető docenst és Kó-
nyáné Simics Zsuzsanna 
adjunktust . Miniszteri Dicsé-
retet kaptak: Ácsai Ferenc 
technikus, Angyalné Mayer 
Ágnes előadó, Balázs János 
adjunktus, Csúri lsti>án 
szakmunkás, Czene Mihály-
né adminisztrátor, Hódi Jó-
zsefné portás. Kecskeméti 
Gábor testnevelő tanár. Ke-
rezsi lstvánné előadó, Kiss 
Barnabás adjunktus. Kopasz 
István üzemmérnök Magosi 
lstvánné könyvelő és Kese-
terics Iván szakmunkás. 

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola ünnepségén 
Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem kitüntetést a követke-
ző gyakorló iskolai nevelök 
vehettek át : Gáspár Mihály-
né igazgatóhelyettes, Dob-
csányi Ferencné, Miklós 

. Pálné, Tóth Jánosné és Ga-
liba Ferenc szakvezető ta-
nárok. Kiváló Munkáért ki-
tüntetést kaptak: Nyári Ti-
borné, Honti Gyula, Oltyán 
Béla, Baráti Tiborné és Bá-
ba Károly docensek, vala-
mint Andó Mthályné szak-
vezető tanár, Nagyné Terhes 
Irén könyvtáros és Juhász 
Miklósné tanulmányi cso-
portvezető. 

Miniszteri Dicséretben ré-
szesült Sebe Janosné docens, 
Deák László adjunktus, Dó-
ró Gézáné nyelvtanár. Szász 
Zoltánná nyelvtanár. Oláh 
János adjunktus, Nagyné 
Sulyok Hedvig adjunktus, 
Szöllösi Janosné tanító. Ba-
ka lstvánné szakvezető ta-
nár, Acs Györgyné anyag-
könyvelő, Erdélyi Erzsébet 
adminisztrátor és Rácz Je-
nöné portás. Kiváló Vttörö-
vezetö kitüntetést kapott 
Nagy lstvánné szakvezető 
tanár. Szakszervezeti Mun-
káért arany fokozat kitün-
tetésben részesült Szabó G. 
Maria docens, az ezüst fo-
kozatot Kesztyüsné Dobos 
Katalin adjunktus vehette 
át. 

Idén első ízben adták á t 
a „Honor pro Meritis" ki-
tüntetést. melyben a peda-
gógus ké p zés ben c red mé n yes 
munkát végzett 75 évüket 
betöltött főiskolai oktatók 

és szakvezető tanárok része-
sülhetnek, ha legalább tíz 
éven át a főiskolán tanítot-
tak és az intézményből vo-
nultak nyugdíjba. Ebben az 
ú j elismerésben részesült 
Benkö László, Drahos Ágos-
ton, Drien Károly, Kardos 
Alajos, Kiss István, Megye-
ri János, Palásti László, 
Puskás Margit, Szörényi Jó-
zsef, Tóth József, Vincze 
István, és Zentai Károly. 

A Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem dolgozói közül 
az Egészségügyi Minisztéri-
umban tegnap megtartott 
központi ünnepségen Kivá-
ló Munkáért kitüntetést ve-
hetett át Demeter Jánosné 
csoportvezető, Gellér Mária 
adjunktus. Hammer Helga 
docens, Nagymajtényi László 
tudományos' főmunkatárs, 
Stájer Gézáné adjunktus és 
Várkonyi Tibor docens. Mi-
niszteri Dicséretben része-
sült Dux László adjunktus, 
Holzinger Gábor tanársegéd, 
Jánossy Tamás tudományos 
munkatárs. Olasz Tibor ta-
nársegéd, Rédli József test-
nevelő tanár. Szabados Eva 
adjunktus és Edelényi Er-
zsébet szigorló orvos. 

A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola ünnepségén 
Kiváló Munkáért kitüntetés-
ben részesült Tóth Ernöné 
gazdaság vezető. Az Állat or-
vostudományi Egyetem Élel-
miszeripari Főiskolai Kará-
ról Kiváló Munkáért kitün-
tetésben részesült Kispéter 
József főiskolai tanár és 
Fenyvesi József docens, akik 
az elismerést a kar ünnep-
ségén vették át. Az egyetem-
nek a MÉM által rendezett 
központi ünnepségén vette 
át a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát Sárosi Her-
bert főiskolai tanár a Kivá-
ló Munkáért elismerést Sá-
rosiné Polák Aranka sze-
mélyzeti vezető. 

Szakszervezeti tevékenysé-
géért Kiváló Munkáért ki-
tüntetést a budapesti ünnep-
ségen Lévai Petemé tanító 
(Hamán Kató általános is-
kola) és Papp Jánosné (Pe-
dagógus Szakszervezet sze-
gedi körzeti titkára) vette 
át. Szakszervezeti Munkáért 
Dicsérő Oklevelet kaptak: 
Hernáth Árpád docens (JA-
TE Bölcsészettudományi Kar). 
Gera Mihalyné gazdasági 
vezető (Tömörkény gimná-
zium), Illés lstvánné tanító 
(Általános Művelődési Köz-
pont, Bordány). Miklós 
Ambrusné tanár (tápéi álta-
lános iskola), Tóth Lajosné 
politikai munkatárs (TATÉ), 
Tuczakov Gézáné tanító (ül-
iési altalános iskola) és 

Varga Lászlóné tanár (csen-
gelei általános iskola). 

A megyei KISZ-bizottság 
kitüntetettjei a következők: 
„Diákközösségek segítéséért" 
oklevelet vett át Árpás Ká-
roly, Becsei Attiláné (építő-
ipari szakközépiskola), Ko-
vács János, Megyeri And-
rásné (közgazdasági szakkö-
zépiskola), Lengyel Z soltné 
(Széchenyi gimnázium), 
Nagy Lászlóné (Kőrösy szak-
középiskola) és Tamás Már-
ta (Kossuth Zsuzsanna szak-
középiskola). Kiváló Ifjúsá-
gi Vezető Érmet kapott Ka-
in M. lstvánné (624. sz. 
szakmunkásképző), aranyko-
szorús KISZ-jelvényt Dar-
vas Anna (Ortutay kollégi-
um). 

A pedagógusnap alkalmá-
ból a Magyar Posta köz-
pontjában tartott ünnepség 
keretében a Szegedi Posta-
igazgatóság két dolgozója ré-
szesült elnöki elismerésben: 
Antal vári Mária (oktatási 
központ) és Takóné Kalmár 
Zsuzsanna (postás-MAV 
óvoda). A Magyar Népköz-
társaság legfőbb ügyésze 
Dobler Lászlót, a JATE ál-
lam- és jogtudományi kara 
dékáni hivatal vezetőjét Ki-
váló Munkáért kitüntetés-
ben, Márkus Andrásné ta-
nulmányi vezetőt dicséret-
ben részesítette. 

A statisztikus nem unatkozik 
— Sok ember képzeletében úgy él a statisztikusok 

munkája, mint az anekdotabeli eperfaszámlálás. Pedig 
nem ilyen unalmas a mi feladatunk, higgye el — mondja 
Klonkai László, a KSH Csongrád Megyei Igazgatóságának 
vezetője, akit két hónapja neveztek ki igazgatónak. Az 
ötvenéves közgazdász több mint három évtizede dolgozik 
a hivatalnál, korábban ugyanott a gazdasági-társadalmi 
folyamatok elemzésével foglalkozott. Szűkebb pátr iánkat 
szőröstüli-bőröstül megismerte. 

— Arra kérem, mondja cl, 
mire hivatott a KSH terü-
leti szervezete, amelyről ta-
lán az olvasó annyit sem 
tud, mint egy költségelszá-
moló hivatal áldásos tevé-
kenységéről. 

— Évente 400—450 adat-
gyűjtést ha j t végre a KSH, 
vizsgálódásunk kiterjed a 
gazdasági-társadalmi folya-
matok széles körére. Számí-
tógéppel dolgozzuk fel a kér-
dőiveket, elemezzük az ada-
tokat, és a következtetése-
ket továbbítjuk a megyei 
vezetéshez. Természetesen rz 
eredményeket a közvéle-
mény előtt is ismertetjük. 
Számítógépes csatlakozóká-
bel köt össze a KSH vala-
mennyi igazgatóságával és a 
budapesti központtal. így 
rövid idő alatt az adatok el-
jutnak a kívánt helyre. A 
KSH-nak fontos a szerepe a 
gazdasági és társadalmi élet-
re vonatkozó döntések elő-
készítésében, illetve a kü-
lönböző cselekvési progra-
mok megvalósításának vizs-
gálatában. Modern állam 
er.élkül müködöképtelen len-
ne. 

— Nem unalmas ugyan-
azokat az adatokat évről 
évre összegereblyézni? 

— A számok az életről 
vallanak, ami állandóan vál-
tozik. De kíváncsiságunk is 
a valósághoz igazodik, így 
gyakran másféle módon kell 
kérdezni. Egyébként egy sta-
tisztikus soha nem unatko-
zik. 

— Milyen technikával 
gyűjtik az adatokat? 

— A vállalatoknak és in-
tézményeknek postán küld-
jük ki a kérdőiveket. Egyéb-
ként részükről az adatszol-
gáltatási kötelezettség jog-
szabályban meghatározott. A 
lakossághoz viszont kérde-
zőbiztosok mennek, és sze-
mélyes kikérdezés alapján 
kapunk adatokat. 

— Miképp lehet ellen-
őrizni, hogy a kapott ada-
tok megbízhatóak? 

— Több lépcsőben vizs-
gáljuk az információk hite-
lességét. A mai világban 
már nemigen fordul elő, 
hogy valamelyik intézmény, 
cég szándékosan félrevezet-
ne bennünket. Tévedések 
adódhatnak a pontatlan in-
formációszolgáltatásból vagy 
a szakszerűség hiányából. 
Meg kell vallani, hogy a 

termelőszövetkezetekkel több 
gondunk van, helyenként 
gyengébb az az apparátus, 
amely a statisztikával fog-
lalkozik. A kérdőíveket lo-
gikai, számszaki vizsgálat 
alá vetjük és a számitógép 
megtalálja gyorsan a hibá-
kat. Ilyen esetben megke-
ressük a céget,- és az adat-
szolgáltatás kijavítására szó-
lítjuk fel, a hibás informá-
ció általában kilóg az össze-
függésrendszerből. 

— Mivel magyarázza, hogy 
a szándékos félrevezetés ma 
már nem fordul elő? A de-
mokrácia növekedésével 
vagy az érdekviszonyok 
megváltozásával? 

— Az ötvenes években sok 
vállalat azért kapta az elis-
merést, mert a termelés 
ac'atai, a tervteljesilés 
„nagyszerűek" voltak. Ma-
napság már nem ilyen sta-
tisztikai adatok alapján tün-
tetik ki, vagy marasztalják 
el az egyes vállalatokat. A 
statisztikai adatok pontos-
ságát szolgálja a szakszerű 
előkészítés, beleértve a hely-
színi felülvizsgálatot is. 

— Milyen módon segítik 
a helyi állami, politikai és 
társadalmi szervezeteket a 
döntés előkészítésében? 

— Ezek a szervezetek 
rendszeresen igénylik infor-
mációinkat, az adatokkal is 
politizálnak a különböző fó-
rumokon. A hatvanas évek-
ben a megye vezetői a KSH 
adatai a lapján vetették fel, 
hegy nehézipart is kell ide 
telepíteni, hiszen csak a 
könnyű- és élelmiszeripar a 
helyi gazdaságnak nem nyú jt 
dinamikus fejlődési lehető-
séget. Ma már köztudott, 
hogy a könnyű- és élelmi-
szeriparban dolgozik a leg-
több nő, ott a legalacso-
nyabbak a fizetések, jelen-
tősek a szociális feszültsé-
gek. Adatokkal hívtuk fel a 
figyelmet a 40 és 50 éves 
férfiak megnövekedett ha-
landósága alapján a szabad-
idő helyes kihasználására. A 
gyors urbanizálódási folya-
matok során a számok segí-
tettek abban is, hogy bebi-
zonyosodjon, a városiasodás 
folyamatát lassítani kell, hi-
zen a közepesen fejlett ga t -
dasággal rendelkező ország 
képtelen megfizetni az ur-
banizáció magas árát . A 
környezeti ár ta lmak felderí-
tésében is élen járt a KSH. 

FILMVETÍTÉSEK lesznek 
ma, szombaton és holnap, 
vasárnap a Juhász Gyula 
Művelődési Központban: az 
érdeklődők este 8 órai kez-
dettel videón a Lee Khan 
sorsa című hongkongi, illet-
ve A meztelen diplomata cí-
mű magyar filmet tekinthe-
tik meg. (Utóbbi alkotást 
nyugdíjasoknak ma, szom-
baton délután 3 órai kez-
dettel a Kossuth l.ajos su-
gárút 53. szám alatti Dugo-
nics moziban is vetítik.) 

A PÖFF KIRÁLY BO-
LONDJA című mesejátékot 
adják elő a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei — Fodor 
Zsóka, Vajk György és JJ-
chinek Rudolf — holnap, va-
sárnap délelőtt 10 és dél-
után 2 órai kezdettel a Rá-
kóczi utca 1. szám alatti 
Vasutas művelődési házban. 

TIÉTEK A JÁTSZÓTÉR! 
— holnap, vasárnap délután 
3 órakor ünnepélyesen, 
ajándékmüsorral vehetik á t 
a Ryerekek Makkosházán, a 
Lomnici utca 5—7. számű 
épületek között most elké-
szült játszóteret. A tér nagy-
méretű, ízléses díszeit, kü-
lönféle r •játékait a Bartók 
Bcla Muvelodesi Központ 
manuális táborában nyaran-
ta tevékenykedő gyerekek 

Műsor-
ajánlat 

készítették a városgondnok-
ság, a Defag és a Taurus 
Gumigyár segítségével. A 
mostani a jándékmüsor — 
amelyet eső esetén a mak-
kosházi iskolában rendez-
nek meg — programjában 
fellép a népszerű Szélkiáltó-
együttes is. 

ÉVADZÁRÓ BALETT- ÉS 
TÁNCBEMUTATÓT rendez 
holnap, vasárnap délelőtt 10 
órától a Modern Táncstúdió 
a Kisszínházban. 

TÁLTOS KÓPARIPAN — 
ez a címe annak a nagysza-
bású, komoly érdeklődésre 
igényt tartó műsornak, 
amely először június 8-án, 
hétfőn este fél 9 órai kez-
dettel kerül az érdeklődők 
elé a Vár utca 1. szám alatti 
Délép-klubban. És amelyen 
— Zene, tánc, vers Erdély-
bői alcímmel — három mű-
f a j képviselői egy kitűnően 
megkomponált összeállítás-
ban adnak hírt Erdély rend-
kívül igényes kultúrájáról. 
A Maróthy György által ösz-
szeállított műsort Dobos Ka-
tinak, a Szegedi Nemzeti 

Színház művésznőjének ne-
ve fémjelzi — ö Sütő And-
rás-, Kánvádi Sándor-, Szi-
lágyi Domokos- és Tamás 
Menyhért-műrészleteket ad 
elő. a Fabatka-együttes szol-
gáltatja a természetesen 
népzenéből, népdalokból ál-
ló muzsikát, a JATE nép-
táncegyüttesének tagjai pe-
dig az erdélyi magyar és 
román folklór táncaiból mu-
tatnak be néhányat. A Tál-
tos kőparipán című műsort 
Bodolay Géza rendezte, az 
is elárulható: egy sorozat 
első előadásának szánják. 

SZABAD TUDNI. MIBE 
KERÜL F± NEKÜNK? — a 
kérdésre Vincze Mátyás, a 
Heti Világgazdaság főszer-
kesztője válaszol majd jú-
nius 8-án, hétfőn este 7 órá-
tól — merthogy ebben az 
időpontban rendezik meg a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban a Kérdezhe-
tünk? -sorozat következő 
programját. 

Szeged és Miskolc csapata 
vetélkedik a SZERETI CN 
GERSHWINT? című, június 
8-án, hétfőn 20 óra 5 perc-
kor a Petőfi adón kezdődő 
rádióműsorban, amely a ze-
neszerző életevei és mun-
kásságával foglalkozó zenei 
fejtörő döntőjét jelenti — 
sok muzsikával 

— Önök mennyire napra-
készek? 

— Szakterületenként vál-
tozó az információgyűjtés 
gyakorisága. l eg inkább a 
negyedéves adatbeszerzésen 
alapszik a munkánk, de pél-
dául a gépállományra vagy 
a szerkezetváltásra vonat-
kozó statisztikát csak két-
három évenként készítünk. 
A népszámlálás rendkívül 
költséges az egész világon, 
ezért a r ra csak tízévenként 
kerül sor. Megszoktuk és 
igazodunk az intézmények, 
vállalatok adminisztrációjá-
hoz, ezért olyan időpontban 
kérjük az információt, ami-
kor az elfogadható pontos-
sággal a vállalatok rendel-
kezésére áll. A pontosság 
nagyon fontos a KSH mun-
kájában, hitelünk a megoiz-
hatóság, nem érdekünk a 
torzítás, hogy szebbnek, 
jobbnak mutassuk a való-
ságot, mint amilyen az va-
lójában. 

— Mibe kerül 'az adat-
gyűjtés? 

— Nem tudjuk, erről még 
a Statisztikai Hivatalnak 
6incs statisztikája. Minden 
"vállalat fenntar t egy admi-
nisztrációs apparátust , ami 
több céllal működik, és töb-
bek között elkészíti a sta-
tisztikai jelentéseket. A KSH 
megyei igazgatóságának a 
költségvetése évi 10—11 mil-
lió forint. Kilencvenen dol-
gozunk, ebből húszan dip-
lomások. 

— Adatgyűjtési rendsze-
rük mennyire korszerű, ösz-
szehasonlítható-e a fejlet-
tebb országokéval? 

— A statisztika nyelve 
nemzetközi. A világ külön-
böző országaiban összegyűj-
tött adatok jelentős része lé-
nyegében azonos tartalmú, 
összehasonlítható. A nem-
zetközi statisztikai évköny-
vek ezt igazolják. A ma-
gyar statisztikának nem kell 
szégyenkeznie az adatgyűj-
tések tartalmi és szakszerű-
ségi terén a nemzetközi ösz-
szehasonlításban. 

— Feltételezem, az Önök 
intézményének egyik lelke a 
számítógép. Milyen színvo-
nalú gépparkkal rendelkez-
nek? 

— A KFKI által fejlesz-
tett géprendszerünk hat éve 
üzemel, ma már nem a leg-
korszerűbb, de a helyi igé-
nyeket kielégíti. Ujabb gé-
pekkel korszerűbb szolgálta-
tásokat tudnánk nyújtani, 
amelyek jobban megfelelnek 
a mai életnek. 

— Allami-politikai szer-
veken kívül kik fordulnak a 
hivatalhoz statisztikai ada-
tokért? 

— Tudományos kutatók, 
tanulmányokat, dolgozatokat 
írók, tervező szervek, egyes 
vállalatok, oktatási intéz-
mények és ritkán újságírók. 

— Van-e eltitkolnivalójuk 
— olyan információs adat-
bázis —, amelyet egy kívül-
álló nem ismerhet rfteg? 

— Általában a honvéde-
lemmel összefüggő adatok 
nem kerülhetnek nyilvános-
ság elé. 

— Végezetül azt kérném, 
mondjon Csongrád megyére 
vonatkozó „legeket". 

— Sok olyan statisztikai 
mutató van, amiben elsők 
vagyunk. Itt él a legtöbb 
városlakó, ugyanakkor a ta-
nyai lakosok száma csak 
Bács-Kiskun megyében több. 
Utolsók vagyunk a születé-
sek gyakoriságában, élen já-
runk az öngyilkosság szo-
morú statisztikájában. Bu-
dapest után itt dolgozik a 
legtöbb tudományos foko-
zattal rendelkező kutató. 
Ehhez ¡még hozzátenném, 
hogy a sajtóval az eddiginél 
szorosabb, jobb kapcsolatot 
szeretnénk kialakítani, mer t 
úgy gondoljuk, a megyére 
vonatkozó „legeken" kivül 
számos közérdeklődésre szá-
mot tartó információ van 
birtokunkban Nyilvánosság-
ra hozása társadalmunk to-
vábbi demokratizálódásátse 
giti elő. 

Halász Miklós 
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