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Nevek divatja 
W9 égebb tudtuk, hány Mária, József él itt. Koronként 
Mm változik a névdivat; sokáig nagyjából azonos számú 
József, Katalin élt köztünk. A nevek úgy öröklődtek, mint 
a töltött káposzta íze, a porták, szokások. Aztán megboly-
dult a hagyomány, tíz nemzedék Miklós, Juli után Beatrix, 
Krisztián került az anyakönyvbe. 

Az ember gyanakodva figyeli a megszokottól furcsán el-
térőt. Úgy érzi, magyar Lajosok dinasztiái után feltűnési 
viszketegség választja ki a nyugati sztár- és slágerneveket. 
Erzsike úgy vágyott arra, hogy a kislánya Diana legyen, 
ahogy Jóska piros Porschét kívánt. Erzsike persze nem mi-
tologikus sóvárgásból dianázott: az angol hercegnő elő-
kelőségét plagizálta volna. 

A magyarság ezer évvel ezelőtt már átesett egy tömeges 
keresztelésen. Honfoglaló őseinknek épp oly idegen volt a 
nyugati közvetítéssel hozzánk érkező bibliai Mária és Jó-
zsef, mint nekünk most az angol-amerikai keresztnevek. 
Ma már csak a fenyegetett, kisebbségi helyzetű magyarok 
ügyelnek arra, hogy románra, szerbre, szlovákra le ne for-
dítható neve legyen a gyereknek. Az sem baj, ha a nemzeti 
romantika szülte, a nyelvújítással rokon névújítás keresz-
teli meg a kicsit, olykor ködbe veszett múltú, ugyancsak 
idegen eredetű névre. A Zoltán, Kinga, Alpár, Emese, Ildi-
kó épp oly biztonságos nemzetileg, akár a Csaba, Zsejke, 
Huba. 

Bevallom, Ábelről nekem sem Káin jut eszembe, hanem 
Tamási Magyar az a keresztnév, amelyet azzá tett a köz-
érzet Orsolyáról már nem ötlik fel Ursula, az idegen med-
velány. S őszintén, bár nem elzárkózólag zavar az üzleti 
életben is teret hódító sznob idegenség. De hát a szavak-
kal-nevekkel is úgy van, akár az emberekkel: vagy meg-
szoknak, vagy megszöknek. Kinek jut ma már eszébe, hogy 
szláv szó a kolbász, a káposzta, vagy iráni alán a tej, az 
asszony. Ki tudja ma már, hogy Roland és Lóránt egy tő-
ről fakad. S hogy Attila közkeletű név a törököknél. 

Unokámat nem keresztelném Jacquelinnak, de Co-
lának, McDonaldnak sem. Eiúunokám mégsem lett Pál: 
nehogy őt is palira vegyék. 

Bodoi Pál 
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tartozékok, antennák, bőrtokok 
Szeged, Roosevelt tér 5. Telefon: 62/319-849. 

• A szegedi Gabonatermesz-
tési Kutatóintézet 70 éves. Az 
utóbbi időben az ország ügyes-
bajos dolgai közepette kevés 
szó esik a kutatásról, ezen be-
lül a növénynemesítés helyze-
téről. Pedig a hazai termőtájon 
az adaptált növényfajták és ne-
mesítési tradíciók együttesen 
jelentenek garanciát a vetőma-
gokat használó termelők, for-
ga lmazók, valamint a vég-
terméket fogyasztók részére. 
Az évforduló alkalmából tar-
tottak ünnepi tudományos ülést 
tegnap Újszegeden. 

A megjelenteket - köztük 
Ványai Éva a lpolgármester 
asszonyt - Proszka János igaz-
gatóhelyettes köszöntötte első-
ként, majd Magassy Dániel 
FM-főosztályvezető beszélt a 
magyar agrárkutatás helyzeté-
ről, benne a gabonakutató kö-
zéptávú feladatairól. Szerinte 
az intézményhálózat - az egye-

• Hetvenéves s Gabonatermesztési Kutatóintézet 

Nemesítési tradíciók 
- nemzetközi hírnév 

temek és a főiskolák tudomá-
nyos munkában betöltött szere-
pére is gondolva - bővítésre 
nem szorul. A kutatóhelyeket 
azonban egyrészt jobban kell 
szakosítani, másrészt nagyobb 
Figyelmet kell szentelni a ter-
mőtájak különleges adottságai-
nak feltárására. 

Frank József főigazgató ün-
nepi köszöntőjében egyebek 
mellett hangsúlyozta, hogy az 
intézet kapcsolatai közel har-
minc országra terjednek ki, a 
GKI fajtáit külföldön folyama-
tosan tesztelik, folynak a köl-

csönös honosítási és közös 
fajtaelöállítási programok. A 
nemesítést szolgáló biotechno-
lógiai kutatások révén az inté-
zet Európában másodikként, a 
világon negyedikként állított 
elő államilag minősített és ter-
mesztett búzafajtát. A GKI-ben 
16 egyetemi doktor, 16 kandi-
dátus és 4 akadémiai doktor 
dolgozik, a legnagyobb nem-
zetközi elismerés közepette. A 
költségvetés mindössze 10-15 
százalékban Finanszírozza az 
intézetet, a működéshez szük-
séges összegek döntő hányadát 
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Fotó: Révész Róbert 
saját bevételeikből teremtik 
meg. 

A szakmai előadások sorá-
ban a kukoricanemesítés agro-
technikai vizsgálatairól beszélt 
Szél Sándor, a kukorica igaz-
gatóság vezetője, míg Matűz 
János, a búza igazgatóság első 
embere „Kutatások a több és 
jobb búzáért, kenyérért" cím-
mel tartott előadást. Pálvölgyi 
László főosztályvezető az olaj-
növénykutatás hazai és nem-
zetközi együttműködését mu-
tatta be. 

Az előadások után köszön-
tötték a GKI partnereit, vala-
mint „Baross Gábor" emlékér-
meket adott át Frank József fő-
igazgató. A részvevők még 
ebéd előtt megtekinthették az 
évfordulóra rendezett kiállítást, 
majd délután Trogmayer Ottó 
múzeumi főigazgató kalauzo-
lásával Ópusztaszerrel ismer-
kedtek. 

K . L 

Dj alkotmány? 
Várhatóan a jövő év végére, 

vagy 1996 elejére elkészül az 
új magyar alkotmány - közölte 
tegnap Vastagh Pál igazság-
ügy-miniszter. Elmondta: szé-
les körű szakmai, tudományos 
előkészítő munkával állítják 
össze a koncepciót, amely majd 
a parlamenti vita alapja lesz. 
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HATVANI ZOLTÁN ön-
kormányzati képviselő fogadó-
órát tart, hétköznapokon reggel 
7-8 óráig a Csongrádi sugárút 
110.1. em. 2. alatt, különösen a 

lakásmegvásárlással kapcsola-
tos kérdésekben. 

A MUNKÁSPÁRT 14 és 17 
óra között ügyeletet tart a Csap 
utca 62. szám alani pártházban. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza Lajos krt. 2-4. 
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint 

János ingyenes jogi tanács-
adást tart az érdeklődőknek, 
15-16 óra között. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az SZDSZ Földváry utca 3. 
szám alatti irodájában. Tartja: 
dr. Pesti Gábor. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 
választókerület képviselője fo-
gadóórát tart 17-18 óráig a 
szentmihályi művelődési ház-
ban (Kapistrán út 52.). 

• Gazdáját keresi. A Ste-
fánián, a Tisza-parti kőkor-
láton egy kulcscsomót talál-
tak.A kulcskarikán a hét 
kulcson kívül egy fémből 
készült farmerembléma is 
található. A elveszettnek 
hitt tárgyat gazdája a gyer-
mekklinika serdülő osztá-
lyán keresse, a Semmelweis 
utcában. írszetter szukát ta-
lált egy telefonáló a Radnóti 
gimnázium előtt. A kutya 
minden kocsiba be akart 
szállni és a gyerekes csalá-
dok nyomába eredt. Az ide-
iglenes gazdi száma 322-369. 
A szalámigyárba is befo-
gadtak egy kutyát. A körül-
belül egyéves németjuhászt 
a 421-033-as számon lehet 
keresni, a rendészeknél. Ör-
dög Szilveszter, egyik tele-
fonfülkében felejtett jogo-
sítványát és egyéb fontos 
iratait telefonálónk megta-
lálta. A tulajdonos a 329^123-
as számon jelentkezhet ok-
mányaiért. 
• Eltűnt tornazsákok. A 
tegnapi számunkban adtunk 
hírt a 90-es buszon felejtett 
tornazsákról. A testnevelési 
órákon nélkülözhetetlen al-
kalmatosságot nem a járat 
végállomásán, hanem a Szi-
ki Tours utazási irodában 
lehet átvenni, munkanapo-
kon reggel 8 órától délután 
4-ig. Egy másik, sárga, mű-
szálas anyagból készül t 

CSÖRÖG A WJESTEL 
Ezen a héten ügyeletes munkatársunk, 

Pacsika Emília várja hívásaikat, munka-
napokon 8 és 10 óra, vasárnap pedig 14 és 

15 óra között. Rádiótelefonunk száma: 
06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink Figyel-

mét arra, hogy Szegedről is valamennyi 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 

Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

tornazsákot viszont a gazdája 
szeretné meglelni. Ha azt a 21-
es buszjáraton valaki megta-
lál ta , kéri ér tes í t se őt a 
474—827-es telefonszámon. El-
veszett egy kisméretű kézitás-
ka is. Csütörtökön, valószínű-
leg a Csillag téri piacon, vagy 
a nagyposta előtt hagyhatta el 
gazdája. A táskában totó-, lot-
tószelvények, receptek voltak, 
valamint egy olvasószemüveg, 
tokkal együtt . A kézitáskát 
visszaszolgál tató megtaláló 
jutalomra számíthat, ha a tulaj-
donost felhívja a 486-702-es 
telefonon. 
• Erőtlen a gáz. Olvasónk pa-
naszolja, hogy a vezetékes gáz 
ereje az utóbbi időben igen 
meggyengült. A sütőben csak a 
legmagasabb fokozaton lehet 
csak sütni és percekig kell be-
nyomva tartani a gáztűzhely 
gombját, mire a gáz a gyufa 

lángjától belobban. A telefoná-
ló főként azért nem érti a vál-
tozást, mert egy idő óta a Dé-
gáz, a gázfogyasztás utáni Fi-
zetséget éppen a fűtőérték után 
szabja meg. Te le foná lónk 
számláján az alacsonyabb fűtő-
érték hatása nem jelentkezik. 
• Aprópénzt, csak előjegyez-
ve! Egyik vendéglátós olva-
sónk nehezményezi, hogy a 
Nemzeti Bank egyik napról a 
másikra úgy döntött, a cégek 
kasszáiban felgyülemlett apró-
pénzt nem veszi át bármikor. 
Ezután előjegyzést vesznek föl 
arról, mikor kit tudnak fogad-
ni. A telefonálót felháborítja, 
hogy ezt az intézkedést a bank 
sehol sem tette közzé, így teg-
nap, taxival, fölöslegesen fu-
varoztatott el a bankba a több 
kiló aprót. 
• Tejgondok. A 327-450-es 
számról je lezte egyik olva-

sónk, hogy tejüzem disz-
kontjában vásárolt, komp-
lettnek hitt sajtosdobozok-
ból hiányzott egy-egy há-
romszögsajt. Csaba utcai ol-
vasónk pedig azt panaszol-
ja, hogy az utóbbi két hét-
ben, a környék tejboltjaiban 
a vevők többször is szagos 
tejet vásároltak. 
• Sertéstenyésztés kény-
szerből. Telefonálónk jelez-
te, hogy az Acél utcai szo-
ciális otthon sertésóljából 
kibírhatatlan bűzök terjen-
genek, a sertésól környékét 
mára körbeépítő szomszé-
dok szenvednek a szagtól. 
Kérésünkre az intézmény 
igazgatója elmondta, hogy 
sajnos nem áll módjukban 
az ólakat megszünte tn i , 
ugyanis napi 120 forintból 
csak úgy tudják az. idős em-
berek étkeztetését megolda-
ni, ha saját intézményen be-
lül teremtik e lő a nyers-
anyag egy részét. Azt is el-
mondta, mindenkit szívesen 
lát, hogy megmutassa az 
ólakat, melyekben szerinte 
fokozottan hihiénikus körül-, 
ményeket tzeremtettek. Kel-
lett ezt azért is tenniük, mert 
az idős embereket is zavar-
ná a kellemetlen szag. Az 
igazgatónő úgy tudja, a ser-
tésólak már akkor is mű-
ködtek, amikor a körülötte 
lévő telkeket a mai tulaj-
donosok megvásárolták. 

A szegedi Nyugdíjas Egyesület tegnap tartotta Idősek napi 
ünnepségét az Ifjúsági Házban. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Idősek napja 
A szegedi Nyugdíjas Egye-

sület legutóbbi közgyűlésén 
megválaszották az egyesület 7 
tagú elnökségét és 10 tagú ve-
zetőségét, valamint felhívást 
fogadtak el az egyesület tevé-
kenységének támogatási lehe-
tőségeiről. A Nyugdíjas Egye-
sület szegedi szervezete -
amelynek tagsága, a város és 
környéke üzemeinek egykori 
fizikai munkásaiból tevődik 
össze - a saját eszközeivel, a 
Nyugdíjasokért Alapítványon 
keresztül, igyekszik segíteni az 
egyre növekvő taglátszám er-
kölcsi, anyagi gondjain. 

A 450 fős tagság döntő 
többsége a létminimum alatt él, 
és az egyesülettől reméli - ha 

esetenként átmeneti időre is — 
életminőségének, sorsának ja-
vulását. Az egyesület a tagdíj-
bevételekből kedvezményesen 
vásárolt, vagy a szponzoroktól 
kapott támogatásból vesz alap-
vető élelmiszereket tagjai szá-
mára. 

Azok a cégek, intézmények, 
amelyeknek módjában áll e hu-
manitárius programot támogat-
ni, kapcsola to t ta lá lnak az 
egyesület vezetőségével, a 62/ 
486-000 telefonszámon. 

Azok a nyugdíjasok, akik az 
egyesület tagjai sorába akar-
nak lépni, minden hétfőn dél-
után 2 és 4 között, az Eszpe-
rantó utcai Szakszerveze t i 
Székházban jelentkezhetnek. 

• Tansu Ciller miniszterelnök 
ünnepélyes külsőségek, között 
szeptember 29-én a Sivas me-
gyei Kangalban elhelyezte a 
kangali Herm erőmű III. 
blokkjának alapkövét. Az ese-
ményen - amelyen megjelent a 
török kormány több tagja - a 
miniszterelnökön kívül beszé-
det mondott Murát Karayalcin 
miniszterelnök-helyettes, Vey-

Erőmű 
sel Atasoy energetikai és ter-
mészeti erőforrásügyi minisz-
ter, Sivas megye kormányzója, 
a török megrendelő fél (TEÁS) 
vezetője, valamint dr. Vásáry 
István ankarai magyar nagykö-
vet is. 


