
Minek 
nevezzetek? 

Kitört éa l ap ja inkban folyik a 
ku l túrharc tudósok es tudat lanok 
között akörü l a kérdés körül, hogy 
milyen nevet szabadjon és milyent 
ne szabadjon adni az újszülöttnek, 
A tudat lanok á l láspont ja ál talában 
egyszerű: minden név legyen érvé-
nyes, ami t a szülő kíván. A tudóso-
ké ál talában fegyelmezett: ne le-
gyen anarchia, döntsön egy lista az 
érvényes neveikről, eszi, n e m eszi, 
nem kap mást. Becenevek és csalá-
di nevek felhasználása utónévnek 
pediglen eleve és elvileg tiltassék. 
Felszínre tör t továbbá egy ha rma-
dik álláspont, egy össznépi kíván-
ság: változtassuk meg a naptárt , 
amely módot nyú j t minden Bertold-
r a k és Abigélnek, hogy névnapjá t 
tisztelöl megünnepeljék, ám meg-
tagad ja ezt az örömet a Veráktól és 
Csabáktól. 

Én úgy érzem, hogy e vitához per-
döntő szavam van. í me : 

Nincs igazuk a korlát lanság állás-
pont ján levőknek. Mert mi tör tént 
volna, ha á l láspont jukat évszáza-
dokkal ezelőtt mér e l fogadják? Bi-
zony az ősi Lehel, Gyula, Gyöngy-
vér és Etelka mellé olyan fa t tyú-
haj tások kerültek volna, mint a 
Pál, László, Éva és Teréz. Szeren-
csénkre és a nyelvtisztaság őreinek 

hála, mint ismeretes, e neveket sen-
ki sem használja . Hát még a bece-
nevek elfogadása valódi névnek! 
Micsoda botrány lenne, ha Magdol-
na helyett valakit Magdanak lehet-
ne hívni, avagy egy munkahely öt 
Már iá ja közül az egyik Mariska l e . 
hetne, a másik Marika, a ^hrmadik 
Mari, a Jiegyedik Ria, az ötödik Mé-
r i?! A fcsaládi nevek utónévként, va -
ló adományozása pedig végképp 
idegen nyelvünk szellemétől. Ám 
legyen a f ranciáknál fér f inév a Cé-
zár, minálunk az már a kutyának 
sem kell. Avagy itt van a Gagar in : 
brlgádnévnek jó, de ha egy gye-
reknek a d n á n k — mi biztosltja, 
hogy valóban ű rha jós lesz? 

De nincs Igazuk a .listahivőknek 
sem. Megakadályoznának például 
egy olyan lelkes névadást, min t 
aminő Brazíl iában történt, ahol 
az édes gyermek megkapta kereszt-
neveiként a labdarúgó válogatott 
tizenegy tag jának nevét, élen a Pe-
lével. Milyen jó lenne ná lunk is, 
ha valaki — mond juk — úgy nevez, 
hetnének a sportrajongó szülők: 
Cselanek Takács Nóvák Mátrai 
Páncslcs Havasi Szűcs Szőke Varga 
Rákosi Katona Albert. (Az Albert 
kapcsán zárójelben megjegyzem, 
hogy ha már a bölcsesség t i l t ja , 
hogy előneveli utónevek legyenek, 
azt is meg kellene tiltani, hogy hol-
mi utónevek viszont előnévként 
grassza Ihassanak! Haladéktalanul 
névmagyarosításra kellene kötelezni 
a családi nevükként Albertet, Sán-
dort, Pált , Lénártot hordozó sze-' 
személyeket!) De ha m á r egy egész 
futbal lcsapat nevét n e m adomá-
nyozhat ja a szülő az újszülöttnek, 
legalább nevezhesse egyértelműen 
és röviden Fradinak! 

Nem, a l istahivőknek sincs iga-
zuk! De há t akkor hogyan lehetne 
mégis igazságot tenni? 

Megmondom. Indu l junk ki az 
egyetlen jogos érdekből, amely a 
vi tában felmerül t : abból, hogy min-
den honpolgár mél tán követel ma-
gának névnapot. Hány ilyen név-
nap lehetséges? Nos, éppen három-
százhatvanöt teljesjogú, plusz egy 
négyedjogű névnap. Hogy pedig ezt 
el ne lehessen téveszteni, íme a 
Kolumbusz tojása: nevezzük el 
gyermekeinket az esztendő valame-
lyik napjáról . Él jenek a kicsiny, 
majd nagyra növő Májushuszadikák, 
Áprilisnyolcadikak, Szeptemberhu-
szonnyolcadikák! 

Hát lehet ennél pontosabb listát 
készíteni, tisztelt nyelvtudósok? Le-
het ennél hivatalosabban korláto-
zott, amel le t t a lehetőségig tel jes 
megoldást ta lá lni? Bizony, hogy 
nem! 

Na és mi legyen a hagyományos 
keresztnevekkel? Azok kerül jenek 
kívül a hivatalosság hatáskörén, 
vá l janak beceneveikké és mint ilye-
nek szabaddá és tetszésszerintivé. 
Míg tehát a hivatalos név kielégíti 
az egyik tábort , a másik tábor tob-
zódhat a szabadságban, nevezheti ' a 
kis Augusztustizedikét becenéven 
Lajosnak, Poldinak, Serifnek, 
Ubulnalk, Annamáriának, Orosz-
lánnak, avagy Napóleonnak, Eins-
teinnek, Tolsztojnak, tetszés szer in t 

Javaslatomat, amely szerint a ká -
poszták nemcsak megmaradnak, ha-
nem' káposztáskert té növekednek ós 
a kecskék nemcsak jóllaknak, ha-
nem dőzsölhetnek, minden érdekelt 
magyar ember szíves figyelmébe 
a jánlom. 

GOMBÖ PAL 

Nagyzolás 

* M 

— Húszezer forintos nye-
remény a „Sportbon tékos" 
sorsjegyen. Szalma Ferenc 
Szeged, Újvidéki út 29. szám 
alatt i lakos, a Móra Ferenc 
Tsz gépkocsivezetője cigaret-
tát vásárolni ugrott be a 
Petőfi Sándor sugárúti do-
hányosboltba, a Szivárvány 
utcai kitérőnél. Közben vá-
sárolt a sportborítékos sors-
jegyből, amelyet darabon-
ként 4 for intér t árusí tanak. 
E sorsjegynek az a jelleg-
zetessége, hogy 500 forintig 
a nyereményt a dohánybolt-
ban azonnal kifizetik. Szal-
ma Ferenc azonban szeren-
csésebb volt, húszezer for in-
tot nyert, amelyet kedden a 
Mérey utcai OTP-fiókban f i -
zetnek ki neki. 

A feledékeny 

Nem rossz ö l v l í l c l l e l n 
Elismerés — kutyabőrön 

Semmi köze a kutyabőrre írt elismerésnek valamiféle 
nemesi jelzéshez, viszont mégis rangot, elismerést jelent 
a kiemelkedően jó munkáért. A kutyabőrre írt elismerő 
sorokat, az oklevelet a Szegedi Cipész- és Papucskészítő 
Szövetkezet kapta az ORKISZ-tól és a Külkereskedelmi 
Vállalattól. A szövetlcezetiek ugyanis — amint a kérdésre 
válaszolva Barna Ferenc, a ktsz elnöke közölte — terven 
felül exportra egy év alatt 80 ezer pár cipőt gyártottak. 
A lábbelik többségét a Szovjetunióba szállították, ahol, 
akárcsak a többi külföldi országokban is, nemcsak a fa-
zonokkal, hanem a termékek minőségével is elégedettek. 
Ezért a kutyabőrre írt dicséret, aminek joggal örülnek, 
hiszen termékük „márkázása". 

Rageétd el a lábam, külön-
ben a csákánnyal a fe jedre 

ütők! 

— Agatha Crlstle, a világ-
hírű angol detektívregény-
irónő hivatalosan megkapta 
a Lady c íme t Ugyanis a ki-
rálynő lovagi címet a d o m á -
nyozott az írónő fér jének, 
Max Mallowan 64 éves ré-
gész professzornak. 

— Ittas járművezetésért 
szabadságvesztés. Közösen 
vásárolt motorkerékpár jukon 
ittasan utaztak Szegedre J a -
ni Antal és Tisza László 
apátfalvi lakosok. A Szőregi 
úton a motorkerékpárra l el-
estek, s akkor figyelt fel a 
rendőrség it tasságukra. Fog-
lalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés bűn-
tet te miat t a szegedi megyei 
bíróság Jani Anta l t jogerő-
sen 3 hónapi szabadságvesz-
tésre ítélte, s egy évre el-
tiltotta a gépjárművezetéstől 
és kötelezte elvonókezelésre 
is. Vele utazó társát ugyan-
csak jogerősen háromhónapi 
javító-nevelő munkára ítél-
ték, 10 százalékos bércsök-
kentéssel. 

Gázüngyúitó 
töltését, javítását 

vállalom. Győrfi. Batthyá-
ay u. 3.. Április 4. ú t ja 
tarok. 

— Az Országos Béketanács 
küldöttsége, amely a testvér-
szervezetek meghívására a 
Szíriai Arab Köztársaságban, 
Jordániában és Libanonban 
tett látogatást, szombaton ha-
zaérkezett, 

— összeesküvőket ftéltek 
el. A Fővárosi Bíróság szom-
baton ítéletet hirdetet t Pór 
György és társai összeeskü-
vésl ügyében. A bíróság Pór 
György és Bencze Sándor 
vádlot takat bűnösnek találta 
összeesküvés kezdeményezé-
sében, s ezért Pór Györgyöt 
kétévi és hathónapi , Bencze 
Sándort pedig kétévi sza-
badságvesztésre ítélte. A 
többi vádlot tat összeeskü-
vésben való részvétel miat t 
a bíróság hat-nyolc hónapi 
szabadságvesztéssel sú j to t ta : 
közülük egyes elítéltek bün-
tetésének végrehaj tását há-
romévi próbaidőre fe l füg-
gesztette. Egy vádlot tat a 
bíróság figyelmeztetésben 
részesí tet t Az ítélet nem 
jogerős. 

— Kiállítások a könyvtár 
folyosóján. Három nagy mű-
vészt idéznek a szegedi So-
mogyi Könyvtár folyosóján 
látható ú j tárlók. Gauguin 
születésének 120. évforduló-
jára jórészt reprodukciókból 
és életrajzi regényekből ké-
szült összeállítás, a Dankó-
évfordulóra a szegedi nóta-
szerző kéziratos kottái, fény-
képek, leveleit, "újságickkek 
kerültek tárlóba dr. Csongor 
Győző magángyűj teményé-
ből. az Erkel Ferencről ké-
szült kiállítási anyag pedig 
a zeneszerző halálának 75. 
évfordulójára emlékezik. 

OLCSÓN VASAROLNI JÓ ALKALOM! 
Csak június 15-ig 

30—50 SZÁZALÉKOS ÁRENGEDMÉNNYEL. 
Kerámia, díszműáruk 
és háztartási porcelán 
cikkekből 
Minden üveg-porcelán szakárudánkban. 
Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, 

Cs. m. Vegyesiparcikk Kisker. Vállalat 
H. 5838 

— Együttműködési megál-
lapodás. Dr. Korom Mihály 
igazságügyminiszter és dr. 
Jókai Loránd, a Közalkal-
mazottak Szakszervezetének 
főt i tkára megállapodást ír t 
alá a minisztérium és a szak-
szervezet munkakapcsolatá-
ról és együttműködéséről. Az 
együttműködés ki ter jed az 
igazságügyi dolgozók é le t -és 
munkakörülményeinek, tár-
sadalmi megbecsülésének, 
szociális ellátottságának vizs-
gálatára, s a munkaszerve-
zés, a munkamódszer fe j -
lesztésére. 

— A Finn Evangélikus 
Lelkészegyesitlet 70 tagú cso-
por t ja tartózkodik hazánk-
ban. A vendégek Budapes-
ten találkoznak magyar evan-
gélikus lelkészekkel, m a j d 
ellátogatnak a Balatonra és 
többi vidéki városba. 

— Drága pulóver. Munka-
társától az öltözőből puló-
vert lopott, amelyet elzálo-
gosított, az érte kapot t pénzt 
pedig elitta Kothencz István 
Szeged, Röszkei utca 28. 
szám alatt i lakos. A munka -
társi lopás miat t a szegedi 
megyei bíróság jogerősen 4 
hónapi szabadságvesztésre 
ítélte, amelyet — tekintettel 
büntetet t előéletére — szigo-
rított börtönben kell letöl-
tenie. 

x Felhívta! Felhívom azokat az 
ebtulajdono6okat, akik az 1988. 
évben veszettség ellen ebeiket 
még nem oltották be. az alábbi 
helyekre és időpontokra vezes-
sék elő: ÜJseegeden a SZAK-pá-
lydn Június 10-én 8—9 óráig; Jó-
zsef Attila sugárúton a volt vám-
háznál Június io-én 16—17 óráig. 
Kolozsvári téren június 11-én 16 
—17 óráig. A be nem oltott ebe-
ket a hatóság ki ir tat ja . Dr. Do-
monkos Gábor városi főállator-
vos. XDK. 474 

— ÜJ turistaszálló. Hat-
millió forintos költséggel fel-
ú j í t j ák és turistaszállóvá 
a lakí t ják át a büki vo l tSza-
páry-kas té ly t Az egész épü-
letet közműve&ítik, a pincé-
ben borozót rendeznek be. A 
megif j í to t t kastélyt jövőre 
a d j á k á t rendeltetésének. 

— A Technoimpex újabb, 
csaknem 10 millió for in t ér-
tékű megrendelést kapott 
Csehszlovákiából; E t e g í r i y 
sebb üzletkötés a lap ján a 

Tnágyar; vállalat 170 ' kisesz-
teraagépet, 120 kis és nagy 

Vajon mit Is aka r t am? 

— Nincs üttalálatos. A 
23. já tékhétre beérkezett ösz-
szesen 5 950 751 lottószel-
vény. ö t ta lá la tos nincs. Négy 
találatot 31 fogadó ér t el. A 
nyeremény U5176 f o r i n t 
Három találatot 3730 fogadó 
ért el, nyereményük 479 fo-
r i n t Kéttalálatos szelvény 
118 749 volt, nyereményük 
egyenként 19 f o r i n t A nye-
reményösszegek az illeték 
levonása után értendők. 

— Üttörök közlekedési ve-
télkedőjét rendezi meg Sze-
geden június 10-én, hétfőn 
délelőtt 10 órai kezdettel s 
f egyveres Erők Klubja nagy-
termében (Victor Hugó u. 2.) 
a Közúti Balesetelhárítási 
Tanács és a rendőrség köz-
lekedésrendészeti osztálya. A 
versengésre minden érdeklő-
dőt szívesen látnak. 

— Zöldség, gyümölcs. A 
szövetkezeti zöldség- és gyü-
mölcskereskedelemhez beer-
keztek az áruajánla tok, a 
megyei MÉK-ek felvásárlási 
jelzései, amelyek jó ellátást 
ígérnek. A felvásárlási jel-
zések összegezése szerint a 
jövő héten az e hetinél csak-
nem 100 vagonnal több, 
mintegy 620—850 vagon zöld-
séget és gyümölcsöt tud el-
adni a lakosságnak a szövet-
kezeti kereskedelem. 

Szeged a hazai lapokban 
1968/23 

marógépet, 20 másoló marót, hidrogénkutaUsók'treSpíaiyS.^ 
továbbá 130 gyalugépet szál- feladatai. Földtani Közlöny, ja-
lít a csehszlovák üzemek- l A S2ege<11 m 8 _ 

n e k . KOROSSY László: A magyar-
— Sikertelen szívátültetés. orMáKikóolaj- éa íöldgáztele-

a j „ n „ i i .a -w - pok elhelyezkedésének néhány 
A dallasi Park land korház- törvényszerűsége. Földtani Köz-
bail pénteken este ha j to t ták löny. január—március. (A sze-
végre a világ 21. szívátülte- ^ ö V ^ ^ U r o p a l e o n , 
tesi műtét jét , de a beteg a toiógiai vizsgálatok a hazai kó-
műté t után 4 és háromne- olajkutatásban. Földtani Köz-
gyed órával meghalt A szív- j E ^ g g ^ l A 

atulteteses betegek között ez S Z É L E S Margit: Az Alíöld 
VOÍt a z e l ső n ő . déli részének pliocén 

— A chilei bányaügyl mi-
niszter látogatása Budapes-
ten. Alejandro Hales J a -
marme chilei bényaügyi mi- íánuár—március" 
niszter néhány napos látoga- ITARNOKY Ferenci 
tásra szombaton Budapestre 
érkezett, hogy a két ország 
gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatainak bővítőiéről 
tárgyaljon. 

• • • • U K A P 
menyei. Földtani Közlöny, janu-
ár—március. 

VANDORFI Róbert : Az alföldi 
szénhldrogénkutatás legújabb 
eredményei. Földtani Közlöny. 

IT. F.! 
Ramaszéder: Műszaki Textilter-
mék Katalógus. Magyar Textll-

[A Szegedi Paprtkaíeldolgoáé 
Vállalat termékéről.] 

Naponta másfél ezer tonna ola-
jat ad a szegedi olajroezo. Nap-
szabadság, Jun. 2. 

Eredményes volt a szegedi pá-
lyázat. Magyar Hírlap, jún. a. 
(Kiosztották a pályadí jakat a 
szeged! nyugati városrész terv-
pályázatén résztvevőknek.) 

KORTVÉLYES Géza: Két ú j 
magyar balett Szegeden. Magyar 
Nemzet, Jún. 4. (A színház elő-
adásának krit ikája.! 

KAICS István: Zenei krónika . 
Népszabadság, jún. 4. [A Vaszy 
Viktor által vezényelt. Liszt: 
Szent Erzsébet legendája clmü 
oratóriumát előadó Szeged! Bar-
tók Zenekar és a Zenebarátok 
Kórusa budaposU koncert jéről 
l s . ) 

Tácfantázla. Esti Hírlap, jún . 
S. (Fénykép a azinház baletteló-
adásiról . ) 

Négyszázezer vendéget v á r 
Szeged az ÜnnHpl Hetek rendez-

technlka, május . (A Kenderfonó- vényeire. Magyar Hírlap. Ma-
ré Szövőipari Vállalat kiadvá-
nyának ismertetése.] 

A BNV nagydilasai. — Halán*, 
lé kocka. Műszaki Elet, máj . 31. 

gysr Nemzet, jún. 8. 
(TÓTH Pál]: Elektronikus szá-

mítógép a Szegedi Ruhagyáp-
ban. Népszabadság, jún. 9. 

(VÁNDOR Pál] (vándort : t 
perces Interjú az elektronikus 
szabászatl elő koszi tó géppel. 
Népszava. Jún. 3. [A Szegedi 
Ruhagyárban.] 

Nagydíjat kapot t a halászlé-
kocka. Ludas Matyi. jún. 6. (Ka-
r ikatúra a Szegedi Papr ikafe l -
dolgozó Vállalat termékéről.] 

NIKOLENYI Is tván: Premier 
Szegeden. Egy opera — két ba-

W 0 S 0 K 0 M lett. Magyar Hírlap, mn. «. !A 
tének 78. evében hosszú s/.enve- életének 80. évében rövid szen- színház előadásának kri t ikája.] 

G y ász köz lem ények 
Szomorú szívvel tudat juk , ho 

szeretett Jó nagybácsink, SO: k szeretett Jó nagybácsink, SOP- nogy szeretett édesapa, nagyapa 
RICH JÁNOS pápai prelátus éle- és dédapa. LAszLO SÁNDOR 

Szomorú szívvel tudat juk , 
hogy szeretett édesapa, na* 

dés után elhunyt. Lelkitldvéért védés 
az engesztelő szentmisét t. évi június 10-én 13 órakor lesz 
Jún. 10-én a szegődi azékesegy- Du 
házban muta t juk be de. 10 óra-

után elhunyt. Temetése GAL Zsuzsa: Mlt keresnek — 
10-én 13 órakor lesz a mlt Irináinak Csongrád megyé-

lugontcs-temető ravatalozójából, ben? A községekben a tartós fo-
A gyászoló család. Teleki u. gyasztásl cikkeket veszik. — Kő-

kor. Temetésé ugyanaznap déli 3. T. 730. reskedelml verseny Szegődén. — 
12 órakor a belvárosi temető Köszönetet mondunk gyá- Városellátó szövetkezet. — Gaz 
ravatalozójából. Gyászoló rokon- szunkban tanúsított részvétükért , van, Héra-égő nincs. — Hiányos-
ság. Dk. 7247. együttérzésükért, mindazuknak a nak a helyi táUellegű borok . 

Köszönetet mondunk mindazon . ^ e r ő s ö k n e k . • «• , , , 
rokonoknak ismerősöknek kik MAV fűtőház kocsimuhely és NEMES István: Egy tankönyv 
SKSÍTTISTVÉRTSK.NACZ IltTOE adminisztratív dolgozóinak, va- margójára Köznevelés, jún. 7. 
temetésén mecleientek részvé. l ammt a Ruhagyár B műszak [A Fenér-tóról.l 
temetésen megjelentek. íeszve- 6 z a b á s M t dolgozóinak, a Novem- ÍTÖTH Pál]: Központi habarta— 

ber 7. brigád taglalnak, akik gyártó telep Szegeden. Népsza-
drága halottunk, özv. TÉZSLA badság. jún. 7. [Fényképpel.] 
MIHALYNE temetésén megjelen- Hatvanéves a szegedi m u n k á d 
tek. s í r jára emlékezésül koazo- kórus Népszabadság jún 7 
rút és virágot helyeztek. A gyá-

tükkel és virágaikkal mély f á j -
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család. József A. 
Sgt. 169. T. 729. 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik felejt-
hetetlen édesanyánk, özv. BÁ-
LINT MATYASNE temetésén 
megjelentek, és részvétükkel 
fá jda lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. T. 724. 

VEGYEN RÉSZT SZEGEDRŐL INDULÓ 

IBUSZ társasutazásainkon! 

Július 14—20 

Júl ius 29— 
augusztus 9 

Opati ja—Rovinj—Pula 2440,— F t 

Sarajevó—Split 2440,— F t 

Augusztus 16—25 Szász-Svájc 1600,— 'Ft 

szóló család. Dobó u. 5. T. 732 
Mély fá jda lommal tuda t juk , 

hogy szeretet édesapa, nagyapa, 
após és testvér. CSANYI MI-
HÁLY életének 82. évében hosz-
szú szenvedés után elhunyt. Te-
metése június 10-én 15 órakor 
lesz az alsóvárosi temető káDol-
nájából . A gyászoló család. 
Tompa u. 5. T. 733. 

Mély fáidalommal tudat luk. 
hogy VASS JÓZSEFNE szép 
Ilona 48 éves korában június 7-

ASZTALOS István: Változtasd 
meg élted I Film, Színház. Mu-
zsika. jún. 8. [Fényképpé! a 
színház által bemutatot t Mathis, 
a festő című Hlndemlth-operá* 
ről.] 

Magyar—csehszlovák barátsági 
est Szegeden. Magyar Hírlap, 
jún. 8. 

Eredményes volt a Szeged 
nyugati városrész tervpályázat. 
Magyar Nemzet, jún. 8. 

TÖTH. B[éla]: Zwel Ballett-
én elhunyt. Temetése folyó hó Uraufführungen wurden kürzlich 
10-én. hétfőn lesz az újszegedi lm Theater von Szeged sttir-
ravatalozóból délután 3 őrskor, miseh gefeiert. Neueste Naeh-
Gyászolják fér je , kisfia és a riehten, jún. 8. (Fénykép az 
Szép család. előadásról.] 
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