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A Németh László Társaság, a Tiszatáj Alapítvány és Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata 1995. október 19-én Németh László kultúra-, tudomány- és művészetfelfogása címmel tanácskozást rendezett a szegedi Városháza dísztermében. A konferenciát dr. Szalay István polgármester nyitotta meg, délelőtt Annus József, délután
Fiizi László elnökölt. Sándor Iván, Bihari Mihály, Fried István, Pomogáts Béla,
Csejtei Dezső, Monostori Imre, Olasz Sándor, Németh Judit és Vekerdi László előadásának teljes szövegét februári számunkban közöljük. Rendezvényünket az InterEurópa Bank szegedi fiókja is támogatta.
x
A József Attila Tudományegyetem Tanácsa 1995. október 3-án díszdoktorrá
avatta Cs. Gyímesi Eva professzorasszonyt, a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének vezetőjét. Az avatás alkalmából Cs. Gyímesi Éva
„Két kultúra peremvidékén. Tudomány és egyetem a kisebbségi létben" címmel tartott előadást, melyet januári számunkban közlünk.
Az M T V szegedi körzeti stúdiója félórás filmet készített Holdudvar címmel
a Tiszatáj Most-Punte-Híd és Néző rovatairól. A filmet október 21-én sugározta az
M T V 2. A szerkesztő-műsorvezető Antala Zsuzsa, a gyártásvezető Pigniczki Zoltán,
az operatőr-rendező Kiss Róbert volt.
x.
Néhány szerzőnkről: GÖMÖRI GYÖRGY a cambridge-i egyetemen a lengyel nyelv
és irodalom tanára, költő, műfordító, irodalomtörténész. SlGMOND ISTVÁN Kolozsvárott, BÁRDOS B. ARTHUR Dortmundban él. GÁSPÁR ÁRPÁD Máramarosszigeten
közgazdász, Örvény című regényét a Magvető adta ki. KÁLNAY ADÉL Dunaújvárosban tanít, első kötete Szindbád ismét elindul címmel jelent meg. ÁRPÁS KÁROLY
a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára, SZABÓ GÁBOR pedig a J A T E doktorandusza. SZÉNÁSI ÉVA a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanít, ELEK TlBOR Gyulán
gimnáziumi tanár.

Könyvelőzetes
KL IPC Books Kiadó az 1995. évi téli könyvvásárra megjelenteti AzArpád-ház uralkodói című kötetet, Kristó Gyula és Makk Ferenc munkáját. E mű korábbi változata 1988-ban
látott napvilágot, és az év egyik sikerkönyve volt. Most a Kiadó kifejezetten a honfoglalás
1100. évfordulója tiszteletére díszkiadásban, átdolgozott és bővített (a kutatás legfrissebb
eredményeit tükröző) szöveggel kívánja közzétenni. A kötet 28 Árpád-házi uralkodó
(fejedelem és király) élettörténetét tartalmazza Álmostól ÜL Andrásig, s az uralkodók életrajzain keresztül közel 500 esztendő (a IX. század elejétől 1301-ig terjedő időszak) magyar
történetét foglalja össze közérthető, olvasmányos stílusban. A reprezentatív kiállításban
(aranyozott bőrkötésben) megjelenő könyvet táblázatok, szakirodalom és térkép teszik teljessé. E fél évezred sorsfordító eseményeit (honfoglalás, államalapítás, kereszténység felvétele, tatárjárás) is bemutató könyv joggal tarthat igényt széles körű érdeklődésre országhatáron belül és kívül. (Ára kb. 980 Ft, terjedelme mintegy 400 oldal lesz.)

