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A szülõk még a naptárkiadókat
is megkeresik õrült ötleteikkel

– Divat a becézgetés, ami nagyon 
helyes lehet gyerekkorban, de 
felnőttként kérdéses, hogy meny
nyire vállalható egy ilyen név – 
magyarázta dr. Raátz Judit nyel
vész, aki a Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetében folytat kutatómun
kát. – Ha egy szülő a saját, egye
temi becenevét szeretné adni a 
gyerekének, nem hiszem, hogy 
jól átgondolja, mi lesz húsz 
év múlva. Általánosságban 
kimondható, hogy nincsen 
trend, minden divat. Két alap
vető szélsőség figyelhető meg, 
az egyik az ősmagyar nevek 
divatja, olykor olyan választá
sokkal, amelyeknek az eredetét 
sem lehet bizonyítani mint a 
Künde, Gyimes, Rába, Regehű. 
Nehéz megérteni, hogy valaki 
egy ősi monda szereplőjének a 
nevét kívánja adni gyerekének, 
akit bezártak, és úgy pusztította 
el magát, hogy megette a saját 
lábait. Ezzel ellentétes vonulat 
a külföldi nevek iránti rajongás 

– nyiltakozta a nyelvész, aki sze
rint a szülők az idegen hangzá
sú neveket elsősorban a gyerek 
külföldi boldogulása miatt adják 
szívesen, ezért ragaszkodnak az 
eredeti írásmódhoz, mint példá
ul a Sebastian, a Maya, Clarissa, 
Migel, Sharon. Dr. Raátz Judit 
szerint egy magyar hangzású
írásmódú név sokkal izgalma
sabb és eredetibb, mint akár az 
angolszász forma, hisz ezzel 
sokkal egyedibbé válik a viselője. 
Hajmeresztő történetekből van 
elég, mint például az a család, 
aki újszülöttjének mindenáron 
sportolók családneveit szerette 
volna adni, mint a Baréra vagy 
a Pákiátó. Raátz Judit szerint a 
névválasztás hasonlatos a szu
permarkethez. Túlkínálat van, 
és szinte bármit megkaphatunk, 
ezért nem tudunk dönteni, és 
élni a magyar nyelv adta lehető
ségekkel. A névadás után legin
kább az foglalkoztatja a szülő
ket, hogy mikor lesz a csemete 
névnapja. Nehezen fogadják 

el, hogy bár engedélyt kaptak 
a különös névre, a naptárkészí
tés ma már nem központilag 
szabályozott tevékenység. Így 
gyakorlatilag mindenki azt ír a 
naptárba, amit akar, de nincs 
garancia arra, hogy Aritonnak 
vagy Sanelnek lesze névnapja. 
Lengyel Miklósné egy harminc 
éve naptárkiadással foglalkozó 
cég irodavezetője elmondta, 
a szülők őket is megkeresik. 
– Előfordul, hogy a szülők, nagy
szülők keresnek meg a legőrül
tebb ötletekkel. Kérik, unoká
juk nevét vegyük be a naptárba 
– mondta kérdésünkre a nap
tárkiadó. – Ilyenkor figyelembe 
vesszük a konkurens cégek kiad
ványait, a külföldi naptárakat. 
Négyötévente újítjuk a névnap
készletet, ragaszkodunk az alap
névnapokhoz és a klasszikus 
magyar nevekhez. Ha minden 
új nevet bevennénk a naptárba, 
akár nyolctíz névnap is lehetne 
naponta – nyilatkozta lapunknak 
Lengyel Miklósné.� Bodnár

Gyakorta tûnik úgy, a szülõk fantáziája kimeríthetetlen a névadás tekintetében. Fontos 
szempont, hogy az utód neve egyedi és jól hangzó legyen. Az, hogy illik‑e a vezeték‑
névhez, hogy milyen története van a névnek, hátrébb szorult a listán. Mint ahogy az is, 
hogy a gyerek majd felnõttkorában se érezze magát kínosan, ha meg kell mondania a 
nevét a hivatalban. Így születhetnek meg a szülõk fejében az Eperkék és a Bogyók, na 
meg a Pifuk és a Töttyõk vagy a Napfi, Szivárvány, Pöntyi, Babszi nevek.

A rendszer telefonhívással és SMS-sel is aktiválható

Debrecenben is ágyúval
lõnek a jégverésre
Lapunk nemrég a Baranyában, Tolnában és Somogyban mûködõ Nefela nevû, ezüst‑
jodid alapú mesterséges meteorológia rendszerrõl írt. Azóta a Debreceni Egyetem 
is bejelentette: még hatékonyabb módszert talált a jégkár elleni védekezésre. 
A telefonnal indítható berendezés 80 hektáron képes megvédeni a gyümölcsöket.

Viszonylag kis költséggel és 
egyszerűen működik az a hét 
jégvédelmi ágyú, amelyeket a 
Debreceni Egyetem szakemberei 
által folytatott kutatások eredmé
nyeként alkalmaznak már hat 
magyarországi vállalkozásnál. Az 
eddigi tapasztalatok és tesztelések 
alapján a berendezés perspektivi
kus megoldás lehet a jégesők elle
ni küzdelemben. – A jégvédelmi 
ágyúk működési elve azon 
alapszik, hogy az acetiléngáz és 

levegő keverékével a berendezés 
robbanóegységében 7 másodper
cenként létrehozott, nagy erejű és 
koncentrált robbanás lökéshullá
mát az ágyúcső a légkörbe továb
bítja. A lökéshullám a különböző 
elektromos töltésű és hőmérsék
letű légtömegeket összekeverve 
megszünteti vagy tompítja a jég
esőképződés egyik fontos felté
telét, és korlátozza a jégszem
csék kialakulását – magyarázta a 
szerkezet működési elvét Szabó 

Zoltán, a DE AGTC egyetemi 
tanára. – Ez a hatás mintegy 500
600 méter sugarú területet érint, 
ami akár 80 hektáros területen 
is képes megvédeni a gyümölcs
ültetvényeket – hangsúlyozta a 
szakember. A berendezés előnye, 
hogy működtetése egyszerű, nem 
kíván különösebb szaktudást, 
valamint manuálisan vagy bármi
lyen távolságról SMSüzenettel, 
illetve telefonhívással is indítható 
és leállítható.� szd

A Debreceni Egyetem találmánya költséghatékony megoldást jelenthet a jégverés ellen 

Negyedszerre rendezik meg a Mecseki Történelmi Napokat

Egyenruhások lepik el Pécset
Immár negyedik alkalommal rendezik meg Pécsett a Mecseki Történelmi Napokat, ame‑
lyen történelmünk hadtörténeti megközelítését élvezhetik az érdeklõdõk. Az augusztus 
19–22. közötti rendezvény keretében itt tartja ünnepi díszközgyûlését az Európai Katonai 
Hagyományõrzõ Szövetség is. A történelmi napokon leginkább a második világháború 
haditechnikája elevenedik majd meg, de lesz például lovasíjász bemutató is. 
Magyarországon több száz régi 
haditechnikai eszköz van magán
kézben, most mintegy 6070 
tekinthető majd meg a volt A/1 
laktanya területén. A kisebb jár
művek – oldalkocsis motorkerék
párok, amerikai, német és orosz 
dzsipek – mellett érkezik egy 
Tigris harckocsi hű reprodukciója 
is, de Szlovéniából is jönnek 1617 
járművel, mint ahogy bejelentkez
tek Szerbiából és Horvátországból 
is. Kuriózum lehet a mintegy 
harminc, Oroszországból érkező 
kozák és nagyjából ugyanennyi 
középkori német lovag.

A nagyközönség augusztus 
huszadikán délután a város több 
pontján találkozhat majd a felvo
nuló harcjárművekkel, a tervek 
szerint egy gyalogoslovas menet 
15.00kor indul majd a pécsi 
Búza térről a Széchenyi térre. Ez 
után két napig második világhá
borús hadijátékok várják majd az 
érdeklődőket: a sok egyéb korhoz 
hű fegyverek és egyenruhák mel
lett, de kicsiben megelevenedik 
majd a „Tavasz ’82” hadgyakorlat 
is. � M.�Z. A világháborús harckocsik a legkisebbek körében is népszerûek

Van, aki 81 évesen is jelentkezik szépészeti beavatkozásra

Fõleg orrplasztikát kérnek a férfiak 
Az esztétikai sebészet igénybevétele a közfelfogás szerint kifejezetten hölgyek hiú‑
ságához kapcsolódik. Az idõ múlását azonban sok férfi is rosszul tûri: egyre több 
úr vállalkozik esztétikai mûtétre. 
– A tapasztalataim szerint az 
esztétikai beavatkozásra vállal
kozó páciensek 90 százaléka 
nő, és csak egytizedük férfi. 
A legnépszerűbb beavatkozás a 
férfiak esetében az orrplasztika 
és az úszógumik eltűntetését 
célzó zsírleszívás – mondta el a 
Helyi Témának Grigalek Gábor, 
plasztikai sebész. – Azt is mond
hatnám, hogy bár mindkét nem 
hiú, egy férfi előbb lesz rosszul 
a vér és a tű látványától, mint 
egy hölgy.  

Grigalek Gábor úgy véli, hogy 
a vállalkozókedv hiánya a fér
fiak részéről abban keresendő, 
hogy míg egy hölgy elsősorban 
a végeredményt látja maga előtt, 
a megszépült testrész lehető
sége motiválja, addig a férfiak 
elemzőbb szemlélettel állnak 
a dologhoz. – A férfiak igye
keznek utánaolvasni, tisztán 
látni a beavatkozások mozza
natait. Azt is kiderítik, hogy az 
operáció milyen fájdalommal, 
kellemetlenségekkel járhat, és 
miután ez tudatosul bennük, 
sok esetben már elmegy a ked

vük a szépészeti műtétektől 
– véli a szakorvos. 

Jellemző az is, hogy a férfiak 
korábban nyugszanak bele a 
testükön tapasztalt változások
ba, mint a nők. – Már 18 éves 
korban megjelennek nálam 
fiatalemberek, akik például az 
orruk megműtésére vállalkoz

nak, mert kortársaik esetleg 
csúfolják őket annak előnyte
lensége miatt. A legidősebb 
női páciensem, aki kifejezetten 
esztétikai beavatkozás miatt 
keresett fel, 81 éves volt, míg a 
férfiak között 70 éves volt a leg
idősebb, aki szépészeti beavat
kozásra vállalkozott. 

Michael Jackson orrának példája nem ijeszti el a mûtétre vállalkozókat

Leégés elleni népi praktikák
Nincs olyan ember, aki ne égett 
volna már le a nyári napon. 
A többszöri, hámló leégés növeli 
a bőrrák kockázatát, ezért köte
lező fokozottan odafigyelnünk 
bőrünkre nyáridőben. Számos 
termék kapható a boltokban, 
patikákban, amelyek magas UV 
védelemmel látják el bőrünket. 
A drága sprayk és ragacsos nap
tejek mellett rengeteg népi prak
tika létezik, amelyek nemcsak a 
megelőzésben, hanem a tüneti 
kezelésben is segítenek. A régiek 
naptej nélkül dolgoztak a földe
ken, a bőr védelmét számukra 
vászonból készült kalap, ruha 
vagy egyszerű, szellős pamut
viselet jelentette. Megelőzésre 
gyakran használtak sört, amit a 
bőrükre kentek, ugyanis a sör

ben található enzimek és vitami
nok megakadályozzák az égést, 
és segítik a barnulást. Belsőleg 
is védekezhetünk a leégés ellen: 
bétakarotintartalmú sárgaré
pa vagy a B és E vitaminbevi
tel is jótékony hatású bőrünkre, 
növeli annak ellenálló képessé
gét. Ha már megtörtént a baj, 

passzírozott paradicsommal is 
hűsíthetjük a leégett bőrt, de tej
fölös vagy joghurtos kenegetés 
is ismert. A bekent bőrfelületet 
egy vászondarabbal csavarjuk 
be, így tartósan a bőrünkön tud
hatjuk a fehérjékben, természe
tes savakban gazdag regeneráló 
pakolást.  BE

Mellszobrot állítottak Gregor 
József, 2006ban elhunyt 
Kossuthdíjas operaénekes 
emlékére a szegedi Nemzeti 
Pantheonban. Bánvölgyi László 
szobrászmûvész alkotása 
Gregor József utolsó szerepének 
helyszínétõl, a Dóm téri színpad
tól száz méterre állít örök emlé
ket a napfény városa díszpol

gárának. Több száz emlékezõ, 
mûvésztársak, tisztelõk és bará
tok vettek részt a bronz mell
szobor felavatásán, mely után a 
városháza Muzsikáló Udvarán 
emlékkoncerttel tisztelegtek a 
mûvész elõtt. Itt lánya, Bernadett 
egy duettet is énekelt édesapjá
val, akit a technika segítségével 
idéztek meg.

Szeged Gregor Józsefre emlékezett
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