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• Átlagember csak papíron akad!
csörög a Pannon GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű
problémáikat, észrevételeiket,
tapasztalataikat ezen a héten
Kalocsai Katalinnal oszthatják
meg. Újságíró munkatársunk
hétköznap 8 és 10, vasárnap 14
és 15 óra között várja hívásaikat
a 06-20-432-663-as rádiótelefonszámon. Elveszett tárgyakat kereső olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat, a talált tárgyakról szóló bejelentéseket továbbra is közöljük telefonos rovatunkban. Hirdetésfelvétel 8 és 10
óra között a Sajtóházban.
Felelősségbiztosítás.
Több olvasónk érdeklődött
a kötelező felelősségbiztosítással kapcsolatos új tudnivalókról és tarifákról. Lapunk szerdai számában, az
Egy százalék című mellékletünkben részletesen foglalkozunk a témával.
Amatőr fényképész.
Előhfvólámpát, nagyítót és
szárítót ajándékozna amatőr fényképésznek Nagy
János, aki a 321-907-es telefonszámon várja a jelentkező hívását.
Járulék. A 270-062-ről
telefonáló olvasónk arra
kíváncsi, hol tudja ellenőrizni azt, hogy munkáltatója valóban fizeti-e utána
az egészségbiztosítási járulékot. Az OEP Csongrád
megyei igazgatója, Nógrádi Istvánná a hozzá továbbított kérdésre elmondta:
az egyéni vállalkozó munkáltatók felsorolják név
szerint alkalmazottaikat,
akik után fizetik a járulékot. A kft.-k viszont össze-

• Megkezdték

sítve, nem nevekre „bontva" küldik be adataikat az
egészségbiztosítóhoz. Az ő
esetükben tehát nem ellenőrizhető az egyes személyek után megtörtént befizetés. Amennyiben valaki
kételkedik abban, hogy
munkáltatója eleget tesz-e
járulékfizetési kötelezettségének, bejelentéssel élhet
az egészségbiztosítónál.
Köszönet. A Csongrád
Megyei Közgyűlés óvodájának, iskolájának és a diákotthonának egykori dolgozói, ma nyugdíjasai köszönik a Siketek és Nagyothallók Általános Iskolája tanulóinak a Katalinbálon előadott színvonalas
táncprodukciót. A dóci
könyvtár olvasói a sándorfalvi gyógyszertár vezetőjének hálásak azért a 200
könyvért, amit ajándékba
kaptak az intézmény készletét gazdagítandó.
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Kortárszenei napok

Vántus István Kortárszenei napok címmel december I-jétól 4-ig gazdag programkínálattal a
kortárs m u z s i k á t és a
mai z e n e s z e r z ő k e t bemutató rendezvénysorozatot szervez a szegedi
ö n k o r m á n y z a t és a
Vántus István Társaság.
A korábbi évektől eltérően az idei koncertekre
bérletet v a g y jegyet
szükséges váltani.
Huszonhat évvel ezelőtt
indult a kortárs muzsikát és
a mai szerzőket bemutató
szegedi rendezvénysorozat,
amelynek azóta számtalan
elnevezése volt: Mai magyar
zzene hete. Kortárszenei napok. Korunk zenéje, stb. Bár
az elnevezés gyakran változott, a cél változatlan maradt: a ma élő komponisták
és méltatlanul ritkán játszott
műveik népszerűsítése. Mint
az egyik szervezőtől, dr.
Kiss Ernőtől, a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatójától megtudtuk, az idei
programsorozat három ki-

emelt rendezvényére: a december elsejei zenekonzervatóriumi kamarahangversenyre, Szecsődi Ferenc és
vendégei december 2-ai kamaraestjére és a Weiner Kamarazenekar december 3-ai
koncertjére ötvenszázalékos
kedvezménnyel, 400 forintért bérlet is váltható a rendezvények helyszínein: a
konzervatóriumban, a Somogyi-könyvtárban, a Bálint
Sándor Művelődési Házban,
a Bartók Béla Művelődési
Központban, a Király-König
Péter Zeneiskolában és a
JATE kulturális irodáján. A
hangversenyek mellett előadásokat, közönségtalálkozókat is szerveznek, például
Hollós Máté zeneszerző, a
Vántus István Társaság elnöke Sári József zeneszerzővel
beszélget, és előadást tart
„Hogyan tanítsuk korunk zenéjét?" címmel. Érdekesnek
ígérkezik a „Suomi zenéje
40 évvel Sibelius után" című
előadás is, amit
Harri
Wessman finn zeneszerző
tart.
H. Z s .

A SZAB hírei

• Munkatársunktól
A fotoszintetikus apparátus fényindukált károsításának mechanizmusai témakörben habilitál Vass Imre
tudományos tanácsadó (JATE); előadása november 25én 10 órakor lesz. Aznap 11
órakor kétnapos konferencia
kezdődik a néprajzi munkabizottság és a JATE Néprajzi Tanszék szervezésében
Migráció és anyagi kultúra a
Duna-Tisza közén címmel.
A környezetegészségügyi
munkabizottság tudományos

ülése 14 órakor kezdődik.
Winfied Ulrich professzor
(Kiel) a JATE Germán Filológiai Intézet vendége, előadása 17.30-kor kezdődik.
Balázs L. Gábor (JATE,
BTK) PhD értekezésének
védése november 26-án 10
órakor lesz. A filozófiai és
történettudományi szakbizottság könyvpremierjén az
Oroszország története című
kötetet mutatják be szerzői Font Mária, Szyák Gyula és
Krausz Tamás - november
27-én 17 órakor.

Kiskereszt a föstatisztikusnak

Klonkai László: Egyre nagyobb a bizalom a statisztika iránt. (Fotó: Miskolczi
Vargabetűk nélküli,
nyílegyenes utat járt be
Klonkai László, a Központi Statisztikai Hivatal
Csongrád megyei igazgatója. Tizenöt évesen ejtették rabul a számok,
negyvenévi szolgálat
után a k ö z e l m ú l t b a n
k a p t a meg a M a g y a r
Köztársaság Érdemrend
Kiskeresztjét négy évtizedes, kiemelkedő statisztikusi m u n k á s s á g á ért.
Nem készült felmérés
arról, hányan ismerik Szegeden, az azonban bizonyos,
hogy az évtizedek alatt
összenőtt a várossal, munkája mellett több mint fél tucat
közéleti funkciót is betölt.
Hatvanegy évesen most is
minden reggel bekarikázik
Jobb fasori irodájába.
- Ilyen kitüntetést nem
egyedül kap az ember - hárítja el szokott szerénységével a dicséretet. - Ehhez jó
főnökök és megfelelő munkatársak is kellenek. Szóval,
ez közös siker.
9 Honnan
indult az
egyébként egyenes életútja?
- A Kőrösybe jártam, s

akkor az az iskola még a

KSH irányítása alatt állt. így
lettem statisztikus. Dicséretes érettségi után a származásom miatt nem vettek fel az
egyetemre, eljöttem hát a hivatalba dolgozni. Innen végül bekerültem a közgazdasági egyetemre. Negyven év
alatt végigjártam házon belül
a szamárlétrát. Huszonévesen lettem az elemzéseket
készítő osztály vezetője. Azóta is ez a terület a legkedvesebb számomra.
9 Az ötvenes
években
kezdte a pályáját. Menynyire mondhattak akkor
igazat a statisztikusok?
- Sosem erőltettek ránk
igaztalanságokat. Szerencsére. Minden hatalom tudni
szeretné, mit mutatnak a számok, legfeljebb nem hozták
mindet nyilvánosságra. Ahogyan telt az idő, úgy lett egyre kevesebb szigorúan bizalmas feliratú dosszié az irodában.
9 Minek köszönhették a
függetlenségüket?
- A KSH több mint százesztendős intézmény, ráadásul sok nagynevű, nemzetközileg is elismert szaktekintély vezette. No meg a közvélemény tájékoztatása már
nem a mi dolgunk volt. Azt
megtették a politikusok he-

MA
KOSSUTH TIVADAR
festőművész kiállítása megtekinthető a Kortárs Művészeti
Galériában (Nádor utca).
A SÁNDORFALVI Művelődési Házban diabetesz
nap lesz: reggel 7-től vércukormérés, 16 órakor bemutatkozik a Szeged és Térsége
Diabetesz Egyesület, utána
előadások.
SARKIG TÁRT AJTÓK a
dorozsmai művelődési házban: az Andersen Színház
előadása 10-től ovisoknak,
14.30-tól iskolásoknak; 16
órától népdalok és citeramuzsika, 16.30-tól furulyasuli,
18-tól gitársuli, reformtorna
nőknek, 19-től pince jazzblues.
TEADÉLUTÁN lesz nagyothallóknak 14 órától a
Bartók tér 4, szám alatti klubban. A jó hangulatot Vecsernyés Róbert biztosítja.
AZ IFJÚSÁGI IRODÁBAN 14.30-tól 16.30-ig pszichológia- és életvezetési tanácsadás; 16-tól 17-ig Alba óra.
A
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN 15

órától gombfoci gyerekeknek; 18 órától a Biokultúra
Egyesület foglalkozása.
A BARÁTI KÖR délután
4 órától tartja rendezvényét a
Csillag téri fiókkönyvtárban
(Kereszttöltés u. 29.). Vendég: Rimóczy Károly tanár, a
„Panorámabusz" idegenvezetője.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT rendez a Vág utca 4.
szám alatti irodaépület előadótermében a Szetáv Kft. a
hőenergia lakásonkénti szétosztásának lehetőségeiről, a
távhőszolgáltatással kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekről.
SONKOLY TIBOR festőművész kiállítását délután 5
órakor nyitja meg Szuromi
Pál művészeti író a Bartók
Béla Művelődési Közont B
Galériájában. A tárlat december 25-éig, munkanapokon
10 és 18 óra között tekinthető
meg.

Róbert)

forrás
Német nyelvé
vetélkedő
• Munkatársunktál
A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat ebben az
évben is megrendezte a
Csongrád megyei általános
iskolák német nyelvű kulturális vetélkedőjét. A kétfordulós vetélkedő döntőjét november 21-én Szegeden, az
Odessza II. sz. általános iskolában tartották. A versenykiírás szerint a normál
óraszámban tanuló 7. osztályos csapatok versenyeztek,
s a feladatok szövegértés,
fordítás és dramatikus játékok voltak.
A S z e g e d i Német Kisebbségi Önkormányzat által felajánlott vándorserleget
ebben az évben az első helyezett Rókus 1. sz. Általános Iskola csapata nyerte
(felkészítő tanár: Varjasi lstvánné). Második helyen a
Gedói Általános Iskola (tanár: Horváthné Sáfrán Éva),
harmadik az Odessza II. lett
(tanár: Cseh Valéria). A helyezett csapatok a támogatók: a Szegedért
Kulturális
Alapítvány, Konrád Gerescher Magyarországon is élő,
a II. világháború után, gyermekkorában kitelepített
sváb származású német állampolgár, valamint a német
önkormányzat
ajándékait
kapták.

lyettük. Arra azért jó vissza- Nemzetközileg is elisgondolni, hogy bármelyik mertek a hazai szakemberek.
munkámat ma is vállalnám. Ez az uniós csatlakozás előSosem torzítottuk el a való- készületei során is látszik.
ságot.
Jól minősítik a világban a mi
9 A rendszerváltást így munkánkat.
nem is nagyon vehették
9 Negyven év távlatából
észre!
hogyan látja a szakmát?
- Dehogynem. Megválto- A számok nem változzott például az a kör, akik az tak, mégis sokat formálódott
adatokat igénylik tőlünk. Ma ez a hivatás is. Ma már megmár egyre inkább a gazdasá- jelentek azok a cégek, amegi szervezetek az érdeklő- lyek vállalkozásban készítedők.
nek statisztikákat. Mi pedig
9 Mikor volt nehezebb mégsem kopogtathatjuk védolguk, régen vagy ma- gig a megyét, vegyenek tíznapság?
deka statisztikát tőlünk.
• Munkatársunktól
- A lakosságtól például .
9 Túl a nyugdíjkorhatáAz Odessza II. Számú Álma nem könnyű adatokhoz
ron, még dolgozik. Ho- talános Iskola Droid csapata
jutni. Önkéntes alapon kérgyan bírja?
játékgyűjtő akciót szervez
dezünk, s a feketejövedelme- Szerencsére igényt tart- leukémiás gyerekek megseket például senki sem fogja nak a munkámra. Úgy gon- gítésére. A tanulók kérik,
bevallani.
dolom, azért bírom az ira- hogy akinek van otthon
9 Az állampolgárok ma mot, mert mindig szerettem megunt játéka, az vigye be
is bizalmatlanok a statisz- sportolni. Sokáig futottam, december 15-éig az iskolába
tikákkal szemben?
mostanában inkább úszom. (Herke utca 5.) 8 és 18 óra
- Egyre kevesbé. Szerin- Egyébként a hivatali teen- között. Az összegyűjtött
tem nőtt azoknak a tábora, dők mellett jogászokat, köz- ajándékokkal szeretnének
akik úgy érzik, pontosak az gazdászokat, orvosokat taní- örömet szerezni a gyermekadataink. Az persze igaz, tok statisztikára. Az elmúlt klinika kis lakóinak.
hogy átlagember csak pa- évtizedekben sok tudomápíron létezik. Az inflációt nyos és közéleti publikációt
például mindenki saját fo- is írtam, többek között a
gyasztása alapján érzi a köz- Délmagyarba is. Szeretem
zétett adatoknál magasabb- ezt a hivatást, a számok világát, talán ezért sem fáraszt
nak vagy alacsonyabbnak.
9 Milyen a magyar
sta- a munka.
Rafai Gábor 9 Munkatársunktól
tisztikusok megítélése?
Ma este fél hétkor ismét
jelentkezik az Autómánia
dési házban 15 órától kézmű- című magazin a Telin tévén.
ves-, 15.30-tól bábfoglalko- Dr. Vetró Ágnes és dr. Pető
zás, 17-től önvédelmi sport- Zoltán pszichiáterek és Kobemutató.
vács Mihály rendőr őrnagy
TÁPÉN, a Heller Ödön beszél a sofőr és a jármű veMűvelődési Házban 16 órától zetése közötti összefüggéA FŰ-VÉSZ-klubban 18 tartja foglalkozását a nyugdí- sekről.
jasklub.
órától kézműves műhely.
A nézők megismerkedA JATE-KLUBBAN 18
KERTBARÁTOKNAK a hetnek a Büki-Ranga raliórától A maconi gyermek el- dalmáciai tájakról tart vetí- párossal és a korábban már
mű filmet vetítik; 19-től tánc- tettképes előadást dr. Somo- bemutatott autótípusokkal
ház és fotóklub.
gyi Károlyné 17 órától, a is.
A SZOTE-KLUBBAN Bartók Béla Művelődési
A műsor ideje alatt az ér18.30-kor filmvetítés: Holt Központban.
deklődők telefonon hozzáköltők társasága; 21-től HadA MAGYAR-FINN BA- szólhatnak a stúdióban elházi László és Ördög Ottó RÁTI KÖR ünnepi hangver- hangzó témákhoz és jelentestje, 23-tól repeta party Gaj- senyt rendez a finn függet- kezhetnek a december 23-i
dács Zoltánnal.
lenség 80. évfordulója és Je- gála nyereményjátékára,
A REGŐS BENDEGÚZ- an Sibelius zeneszerző halá- aminek részletes szabályait
BAN 22-től nosztalgiaren- lának 40. évfordulója tiszte- most közlik.
letére, este 7 órától, a Bálint
dezvény. Vezeti: dj. Tangó.
Sándor Művelődési Házban
Ön mindig
(Temesvári krt. 42.).
HOLNAP

Játékok
- beteg
gyermekeknek

Autómánia
- a sofőr
és a jármű

elérhető?

A
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN 13
órától Rendhagyó énekóra: A
népdalgyűtő Kodály. Az órát
dr. Meszlényi László vezeti,
közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Ének Tanszékének növendékei.
A DOROZSMAI művelő-

AZ A L K O T O H A Z BAN (Árboc u. 1-3.) ma,
16.30-tól fazekas szakkör
gyerekeknek; holnap, 15től hímzés, 15.30-tól fazekas szakkör felnőtteknek,
16 órától csuhé- és kosárfonás.

Mi biztosítjuk
Önnek a korlátlan
elérés lehetőségét

személyhívóink \
segítségével.
6747 Szeged. Tisza Lajos krt. 41. \
Érdeklődni lehet a UATÁV
Ingyen hívható zöld szimin:
Telelőn: 06-6014704120

