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Vcilasz egy olvasoi levelre
DR. HODI sANDOR, SZABADKA. gyar, 134 roman, 133 szlovak, 104 szerb, dologr61 kiilonboz6kep{Jen velekednek.

- A Kozos tr6asztalunk december 17-i 19 horvat, 6 raffia, 36pedig egyeb nem- Es ez igy van rendjen, hlszen az elet sok-
szamaban Egy felmeres kapcsan dmmel ,zetisegu. A kozvetlen megkeresesre sz1- felesegenek a megelese, ame!y hol ezt,
0lvas6i level jelent meg az aItalam kozolt vesen szolg~ok tovabbi felvilagositassal a hol art az areat muta~a felenk, a dolgok
felmeresi adatokkal kapesolatban. Az felmeresre vonatkoz6an. folyamatos ujraertekeleset Idvarya meg
e~itett cikkben dr. Czeku~ Geza kete- Persze jobb !ett vc;>lnatizszer ennyi t6liink. Val6di kepet tehat, barhogyan
lyemek ad hangot, bogy vajon szabad-e embert bevonm a Vlzsgalatba, de az fuggat6zzunk is -50k ezer embert felke-
300-300 me.!~kerdezett v~aszaib~l a~yagi korlatok es a ~.olitik.ai aka~aIyok resve egy kerdaivvel, vagy nehanyat
messzemena ~ovetkeztetes~ket levonm, ~att ezzel ,gem v?lt J{onnyu megblrk6z- gyomrozzunk h6napokon at egy diva-
s .hogy mennytre ~epezhet1k egy aIapos m. Hangsulyozm szeretnem azonban, nyon - soha, semmiral gem kapunk.
klertekeles ta:,"gyat. ezek. az.. adatok? bogy a felmeresekke! kapcsolatos ketse- Legfeljebb esak talalgatunk, tapogat6-
Ugyanakkor hlanyoya a mmta osszetete- gek korantsem szontkozhatnak esak a k
lere (nemzetisegi megoszlas, korosszete- mintara Le~en a mintame goly re pre- zunA
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galk d k . " . z 0 vas I eve:re v",aszo va .0 ma-
tel st~.) vonat oz6 a ato ~t 1~: . zentativ,.att6 meg a valaszok nem blztOS, z6dik me bennem a gondoIat bo gy bi-

Mmdenekelatt hadd koszonjem meg bogy hitelesek, val6sok. A felmeres ~ '
dr Czekus Geza erdekladeset es me g- I /.bbt '/. t h . .d zonyara korultekintabben kellene a fel~.". . . eggyengt pon~" , a DRYaDarra r. /. /" d k ~1 . K ..1 -
Dsztela soralt. Ketsegel, blzony helyenva- Czekus Geza is utal, maguK"a megkerde- mc:re:Sla ato. at prezent"'?I' . eru ve a!1
16ak. .A Ko1tOzesi szandek e. elemze~ zettek jelentik. Az emberek ugyanis, ha nakr.latszatat IS,bogy a teyes 19azsag blr-
adatalt, ah~gy~n ~talaban a felmeresl nekik szegeziink egy kerdest, korantsem tokaban vagyunk: Merthogy sohasem ~a-
adatokat, mmdig kella fenntartassal kell biztos hogy hiteles v~aszokkal szolgaI- gyttnk annak blrtokaban. OIyannytra
fogadni, es termeszetesen nem szabad oak. Nem esak azert mert talan nem nem, bogy - bar ezt olvas6nk erezhetaen
be1al~k messzem~na kovetkezt~test le- eleg nyiltak es 6szintek, hanem mert ~- b~nt6 ell~l irja -, a felmere~, ha ugy tet-
yonru. A fel~eresl.adatok ugyaru~ legf~!- talaban nines kiforrott velemenyiik min- szlk, alap,jab~n veve esak "lda-. es penz-
jebb t.endenClakat jeleznc:k, lranYJ.eIzesul dental. Att6I fiiggaen, bogy milyen gon- pazarlas '. Mmt vegsa soron mmden fa-
szolg~nak. 16 esetben, mmt most IS,okot dolatok jarnak a fejiikbeIl, vagy milyen rado?,asun~ ezen a vilagon. Kiilonoskep-
adnak kets€gek megfogalmazasara, elle: hangulatban talayuk 6ket, ugyanarr61 a pen tU, Vajdasagban.
nervek felsorakoztatasara, vagy tovabbl
kutatasok alapjauI szolg~nak. .

A mintara vonatkoz6 hianyolt adatok
egyebkent megtalalhat6ak a regi6kuta-
tasr61 kesziilt Korabbi irasokban, DIva.
s6nk keresere azonban hadd emlitsiink
meg nehanyat koziiliik. A regi6 hat tele-
piilesen keriilt SOt adatfelvetelre. Ma-
gyarors

.

zagon: Bekesesaban es Banhe-
gyesen; Vajdasagban: Szabadkan es
Adan; Romaniaban: Temesvaron es Var-
jason. A megkerdezettek eletkora 16-84
ev koz6tt volt, az atlageletkor 42,2 ev.
Nemek szerinti megoszlas szerint 446
ferfi es 458 na vett reszt a felmeresben,
harom szemely nemere vonatkoz6an
nines regisztralt adat. Csaladi ~apot sze-
riot a megkerdezettek 63 szazaIeKa eI ha-
zassagban vagy elettarsi viszonyban, 29
S
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zazaleka natlen, illetve hajadon.. 7 ,5 ~za-
7.aJekaozvegy, mig ot esetben hianYZlk a
csaladi aIJapotra vonatkoz6 valasz. Valla-
si hovatartozasat illetaen r6mai katolikus
453 fa, ortodox hitu 23, evangelikus 90,
refOl"matus 74, gorog katolikus 18, egyeb
valJiisu 6, nines megkeresztelve 30 sze-
mely, nines adat 5- szemely eseteben.
Nemzetisegi megoszlas szerint 475 ma-

Mikor lesz az ezredfordul6?
NAGY K. FERENC, SZABADKA,

NAPNYUGATI-SZ6L6K 188. - Ezen a
cimenjelent meg Kovaes 16zsefujvideki
oIvas6 irasa a Magyar Sz6Ko

.

zos Ir6asz-
talunk rovatiiban december 21-en.

A Duna Tdevizi6 riportere kozvele-
meny-kutatast vegzett ajar6kelak kozott
- jegyzi meg - arr61, bogy mdyik tijev
lesz az ezredfordul6, a 2000., avagy a
2001. Sok szavahiheta ravilagitott, bogy
a 2000. ev meg a huszadik szazadhoz tar-
tozik.

Es ehhez a szerintem teves,velemeny-
hez Kovacs ur is esatlakozik. AlJitasa sze-
Tint a harmadik evezred elsa ujsziilot~e
2001. ujev napjan fog a vilagra jonni,
ameIyre megjoeskan v~rni ken.

Kedves Kovaes ut, On figyelmen Id-
viiI hagyja, bogy itt sorszamokr61 van
sz6, hoRYnem esupan kerek, illetve teljes
ev letezlk. H6napok, hetek, napok, 6rak
is vannak az evben.

0 evszazad nines. Ez stimmel, ezzel
egyetertek Onne!. De esupan ezzel,
1999. deeember 31. ejjelen, miutan
6rank eliitotte a tizenkettat, benD va-
gyttnk a huszadik evezredben.

Ha tortenetesen ]€:zus hat nappal ke-
sabb jon a vilagra, pontosan ejfelkor
(hagxjuk figyelmen kiviil most a kalen-
darium t6bbszori megreform~asat, az
ujev ide-oda tologatasat), akkor 1999.
deeember 31. ejji tizenkettakor toltene
be a 2000. evet. Mivel ket evezred elmult
fdette, azon minimumban belepne a
harmadik evezredbe.

Az a bizonyos bebi pedig, aki 2001.
januar e1sejen fog megsziiletni, alaposan
lekesi az ezredfordul6t. ERYegesz evve!.

Boldog t1j cvet kivanoK a l1armadik
evezredben a Magyar Sz6 szerkeszt6se-
genek es olvasqinak!


