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A „Feszfy-
körfotó / / 

A Fesztv kö rkép res tau-
rá lá sa körüli viták és ese-
mények úgy za j lo t tak 
nemrég , hogy magát a mü-
vet alig ismerik a mosta-
ni generációk. A körképe t 
a századfordulón Moreili 
mester lemásolta, a hon-
foglalást ábrázoló jelene-
tekről metszeteket készí-
tett . Ezeket fotózta le és 
nagyí tot ta fel nemrég 
Győri Lajos budapest i ú j -
ságíró. A 17 méter hosszú 
körfotó a Bartók Béla Mű-
velődési Központ kisgalé-
r i á j á b a n lá tható f eb ruá r 5-
élg. Ennek megtekintését 
főleg az iskolásoknak 
a j án l j ák . Előzetes beje len-
tés a lap ján a csoportok-
nak tárlatvezetést Is tar t a 
művelődési központ m u n -
ka tá r sa . 

S o m o g y i tOáro tyné f e l v é t e l e 

Búcsú dr. Szórády Istvántól 
A Szegedi Gyermekkór-

ház-Rendelői ntézet és a 
Szeged Megyei Városi Ta-
nács V. B. egészségügyi osz-
tálya megrendülten tudat-
ja, hogy dr. Szórády Ist-
ván, a Gyermekkórház tu-
dományos "szaktanácsadója, 
az orvostudományok dokto-
ra, számos hazai és kül-
földi tudományos társaság 
tagja, a WHO szaktanács-
adója alkotó életének tel-
jében, 64 éves korában, vá-
ratlanul elhunyt. 

Személyében kiváló gyó-
gyító és kutató orvost, de-
rűs, közvetlenségéről, em-
berségéről ismert barátot ve-
szítettünk el. A Gyermekkli-
nikán eltöltött fiatalkori 
évei után, hosszú ideig az 
általa kialakított Gyermek-
kórház igazgató-főorvosi te-
endőit látta el. 

Gyógyító munkája mel-
lett egyre inkább kibonta-
kozott kutatói tevékenysége, 
melyben hazai és nemzet-

közi érdemeket szerzett. Szá-
mos tudományos közlemé-
nye jelent meg. Fő témájá-
val, a farmakogenetikával 
foglalkozó könyve — amely 
az ú j tudományág első eu-
rópai összefoglalása — vi-
lágszerte elismertté vált. 

Ismereteit és tapasztalata-
it a gyógyító munka mel-
lett a fiatalok oktatásában 
is eredményesen hasznosí-
totta. Sokoldalú munkássá-
gáért több kitüntetésben ré-
szesült. A hivatalos elis-
merések mellett a minden-
napi életben is tisztelet, 
megbecsülés és szeretet 
övezte. 

A kutató által teremtett 
értékek maradandóak, azon-
ban Szórády Tanár Or sze-
mélyét, segítőkészségét, hu-
mánumát örökre elveszítet-
tük. 

A Gyermekkórház saját 
halott jának tekinti. Emlékét 
kegyelettel megőrizzük. 

BIZTOS 
BEFEKTETÉS -

GARANTÁLT 
BIZTONSÁG 

Kössön velünk értékpapír-eladási és 
-visszavásárlási szerződést! 

Az 

AGROBANK RT 

az általa eladott értékpapírokat 
magasabb, garantált árfolyamon 

vásárolja vissza. 

Az árfolyam növekedésének megfelelő 
éves hozamszintek: 

1 5 - 30 nap 
31— 60 nap 
6 1 - 90 nap 
9 1 - 1 8 0 nap 

1 8 1 - 3 6 5 nap 
366 naptól 

17,5% 
2 2 . 0 % 
24,0% 
26,0% 
28,0% 
29.0% 

Részletesebb felvilágosítással, 
készséggel áll rendelkezésére 

szegedi fiókunk: 

SZEGED, 
Mérey u. 6/B 6722 
Telefon: 62/25-799 

Magánszemélyek! Gazdálkodó szervezetek! 

Faeiöft?inx Mesekönyvtől a lexikonig 
Kevés építési elképzelés 

váltott ki ekkora vihart a 
Nílus par t ján ; A terv szerint 
a szfinx elé 10 méter magas 
falat építenek, hogy elkerít-
sék az egyre terjeszkedő 
Nazlet el Seman falu nyüzs-
gésétől. Az ellentábort min-
denekelőtt az háborít ja fel, 
hogy az építményben egy 
hatalmas amfiteátrumot, to-
vábbá egy múzeumot is el 
akarnak helyezni, utóbbit 
Kheopsz fáraó naphajója ré-
szére. 

Nem az egész platót, vagy-
is a Kheopsz-piramis, az alig 
kisebb Khephren- és a Mü-
kerinosz-piramis egészet 
akar ják fal mögé helyezni. A 
szfinx állaga azonban vala-
milyen intézkedést szüksé-
gessé tesz. 

A Károlyi Kollégium 
könyvgyűjtési akciót szervez. 
A rendezők kérik a szegedi 
honpolgárokat, hogy nélkü-
lözhető könyveiket ajánlják 
fel az erdélyi magyarok szá-
mára. A gyűjtés holnap kez-
dődik, és fébruár 28-áig tart. 
Az akciót a Gábriel taxi, a 
Szegedi Nyomda, Török 
László mechanikai műsze-
rész, és Lovász Károly gra-
fikus segíti. A szegedi gyűj-
tés védnöke: Annus József, a 
Tiszatáj főszerkesztője, az 
erdélyi elosztásé pedig Sütő 
András író. A könyvekbe a 
Szeged és vidéke polgárai 
ajándéka 1990 feliratú pecsé-
tet nyomnak. A könyveket 
begyűjtő intézmények a kö-
vetkezők: JATE „Károlyi 
Mihály" Kollégium, Szeged, 

Kossuth Lajos sugárút 72/B. 
Naponta; 6—20 óráig (hétvé-
gén is!). — „Bálint Sándor" 
Művelődési Ház (a volt No-
vember 7 ), Szeged, Odesszai 
körút 42., január 28-tól feb-
ruár 15-ig, hétfő—péntek 
10—13 óráig. _ „Juhász 
Gyula" Művelődési Központ, 
Szeged, Vörösmarty u. 5. 
hétfő—péntek 8—18 óráig. — 
MÁV „Petőfi Sándor" Műve-
lődési Ház (Alsóváros), Rá-
kóczi utca 1., hétfő—péntek 
8—20 óráig. — „Heller Ödön" 
Művelődési Ház, Tápé, Budai 
Nagy Antal utca 20., hétfő— 
péntek 8—11 óráig. — „Tö-
mörkény István" Művelődési 
Ház, Szőreg, Magyar utca 14., 
hétfő—péntek 8—11 óráig. — 
Gyálaréti Művelődési Cent-

rum, Komszomol utca 35., 
hétfő, szerda, csütörtök dél-
után 4—7 óráig. — „Móricz 
Zsigmond" Művelődési Ház, 
Szentmihálytelek, Felszaba-
dulás utca 52., hétfő—péntek 
10—18 óráig. — „Petőfi Sán-
dor"' Művelődési Ház, Kis-
kundorozsma, Negyvennyol-
cas utca 12., csütörtök 8—12 
óráig. — JATE Természettu-
dományi Kar portája, Aradi 
vértanúk tere, hétfő—péntek 
8—18 óráig. — JATE Allam-
és Jogtudományi Kar portá-
ja, Lenin körút 52. hétfő— 
péntek 8—18 óráig. — Petőfi-
telepi Klubkönyvtár, Szántó 
Kovács János utca 28., hét-
fő—péntek délelőttt fél 10— 
12; és délután i—6 óráig (ki-
véve csütörtök délelőtt). 

Számítógépele 
Kolozsvárra 

Lapunk december 27-ei 
számában adtunk hírt ar -
ról a nemes kezdeménye-
zésről, miszerint a JATE 
Kalmár László Kiberneti-
kai Laboratórium, a New 
England Machinery Ltd. és 
a Zenon Kft. alapítványt 
hozott létre az erdélyi ma-
gyarság támogatása érdeké-
ben. Az eredeti terv szerint 
az összegyűlt pénzösszeget 
a Vöröskereszt szervezeté-
nek adták volna át. Időköz-
ben azonban másként dön-
töttek. Maróti György, a 
Zenon Kft . ügyvezetője el-
mondta a terv módosulásá-
nak okát. 

— E szúk egy hónap alatt 
mintegy 700 ezer forint 
gyűlt össze. Úgy gondoljuk, 
ez az összeg akkor van biz-
tonságban, akkor jut biztos 
helyre, ha mi magunk köz-
vetlenül ikísérjük az útját . 
Célunk az, hogy az erdélyi 
magyarság elsorvasztott ok-
tatásügye kapja meg. Ezért 
jár tam az elmúlt hetekben 
Erdélyben, Kolozsvárott, 
ahol az időközben megala-
kult Bolyai Bizottság elnö-
kével, Balázs Sándor pro-
fesszorral tárgyaltam a se-
gítségadás módjáról. A ko-
lozsvári egyetem magyar 
tanárainak feltett szándéka, 
hogy a román vezetésű in-

tézménytől teljesen függet-
lenítsék az újjáalakuló Bo-
lyai Egyetemet. Nos, erre 
hirtelenjében jómagam ke-
vés esélyt látok, valószínű-
leg valamilyen ikompromisz-
szum révén indul ma jd be 
az egyetem magyar részlege 
ősszel. Ebben szeretnénk se-
gítséget nyújtani. Elvállal-
tuk, hogy üzembe helyezünk 
egy számítógépes kabinetet 
a legmodernebb IBM sze-
mélyi számítógépekkel. Le-
het továbbá a pénzt könyv-
tárfejlesztésre, folyóirat-be-
szerzésre és egyetemi okta-
tók utazásának finanszíro-
zására fordítani. Ugyanak-
kor ezúton mondunk köszö-
netet a magánembereknek, 
szervezeteknek és vállala-
toknak, melyek hozzájárul-
tak. az alapítványhoz. (Saj-
nos, helyhiány miatt nem 
áll módunkban minden ado-
mányozót felsorolni.) Más-
részt szeretnénk ú j lendüle-
tet adni a gyűjtésnek, hogy 
eljussunk az egymillió fo-
rintig — mondta az ügy-
vezető. 

A beküldendő összeget 
továbbra is a Budapest 
Bank Rt. szegedi igazgató-
sága által vezetett 284-994-
433-286. számú bankszám-
lán várják — köszönettel. 

Dal. 

Egyszuszra 

Kalandorok 
kerüljenek! 

Jönnek és csöngetnek. 
Kiugrasztják a választó-
polgárt az ágyból, a kád-
ból, baráti beszélgetést, 
családi veszekedést sza-
kítanak félbe, hogy párt-
juk jelöltjének támoga-
tására nyerjék meg ke-
gyeinket. Annyi párt, 
annyi jelölt — és „ko-
pogtatás". Legszíveseb-
ben kiírnám lakásunk 
ajtajára családi fogadó-
óráink időpontját, s a 
kérést: ne zavarják kö-
reinket, kalandorok ke-
rüljenek! 

Új könyvek 
A Kossuth Könyvkiadó 

képviselői két új kiadványu-
kat mutatták be csütörtökön 
az újságíróknak. Nagy ér-
deklődésre tarthat számot 
Lev Trockij Életem című 
műve. Ugyancsak előszór 
jelenik meg magyar nyelven 
Eduárd Bernstein A szocia-
lizmus előfeltételei és a szo-
ciáldemokrácia feladatai cí-
cű, 1899-ben írt könyve. 

A Cserepes sori piac 
területén 
1990. d c c c m b c r 31-c ig 
2 i l l i 3 0 m - e s t e r ü l e t 

büfé 
üzemelésére 
KIADÓ. 

É r d e k l ő d n i : 
1(1-394-os telefonon. 
Cserepes Sori Pine Kit . 

AA 
AA 
AA 
AA ** 
H 
AA 
AA 
AA 

tftlitu 
H1I50FTUJHREI11I 
Szeged Software Kft. 

Szeged, Csongrádi sgt. 83. 6724 

AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 

^ Számítástechnikai tanfolyamot indítunk f e b r u á r b a n ^ 
(heti 2 + 2 órás időtartamban) 

vállalatok és egyéni jelentkezők részére, 
a következő témákban: 

Á L L A T T A R T Ó K , F I G Y E L E M ! 

Már csak 1 napig 
vásárolhat 120 Ft-tal olcsóbban 
keveréktakarmányt 
a G M V takarmányboltjaiban. 

Éljen a l e h e t ő s é g g e l ! 

Választék Garancia Minőség 

AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 

AA Érdeklődni lehet személyesen vagy 
M a 24-720-as telefonszámon Kondor Árpádnénál. 
AA 
fá Jelentkezési határidő: a hirdetés megjelenését követő 2 hét 

AA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Számítástechnika alapjai + DOS 
Szövegszerkesztők (XyWrite, Ms-Word) 
Turbó Pascal alapfokon 
FoxBASE kezdőknek 
FoxBASE haladóknak 
Novell (heti 3x3óra) 

25 óra 
20 óra 
30 óra 
30 óra 
20 óra 
18 óra 

6000 Ft 
6000 Ft 
8000 Ft 
8000 Ft 
7000 Ft 
8000 Ft 

AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 

i. 


