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Nagyszámú
hallgatóság előtt zajlott
Mén a költészet napi est Szegeden, a
Tisza Szálló hangversenytermében.
Kormos István, Orbán Ottó, Rákos Sándor és Simái Mihály lépett
közönség
elé. Verseikből Körtvélyessy Zsolt, Martin Márta, Szentpál Mónika és Szűcs
András adott elő, közreműködött
Ferencz Éva népdalénekes. Bevezetőt Annus József, lapunk mb.
főszerkesztője
mondott.
*

Baka István szerzői estjét rendezte
meg a szegedi sajtóház Művészklubja.
A fiatal költőt Simái Mihály, a délmagyarországi írócsoport titkára mutatta be a közönségnek. Ugyanakkor
nyílt meg Veres Mihály festőművész
tárlata, amelyhez Tornai József költő
mondott bevezető szavakat. (A megnyitó szövegét e számunkban közöljük.)
*
Szenti Ernő festőművésznek,
gyakori munkatársának
önálló
sa nyílt
Kisújszálláson.

lapunk
kiállítá-

*

Móricz Zsigmond szegedi riportjai olvashatók a Szegedi Nyomda
Miniatűrkönyv Klub tagjai készítette
kötetben
(Paprikaszagú levegőben). A tipográfia,
a védőborító és illusztráció
Domokos
Istvánná, Domokos István és Fritz Mihály munkáját dicséri. A kötetet Péter
László
szerkesztette.
*

Üj, érdekesnek ígérkező sorozatot indított a szegedi Juhász Gyula Művelődési Központ: írók és képzőművészek
közös esten találkoznak olvasókkal,
tárlatlátogatókkal. Első alkalommal Simái Mihály költő és Zombori
László
festőművész szerepelt.
*

Török Károly halálának századik és
Kiss Lajos halálának tizedik évfordulója alkalmából emlékülést rendeztek
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Hódmezővásárhelyen.
Kovács
Ágnes
A magyar népköltési gyűjtemény címmel tartott előadást. Katona Imre Török Károlyra, Dömötör János pedig
Kiss Lajosra emlékezett.
*

Magyarországi román szerzők írásait
tartalmazó antológia jelent meg Muguri
(Rügyek) címmel, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének kiadásában. Szerkesztette Petru
Silaghi,
munkatársai voltak Vasile Roxin és
Lucia Borza. A kötetben hazai román
szerzőknek az utóbbi 10—15 évben írt
versei, elbeszélései, tanulmányai olvashatók. A költők közül meg kell említeni a fiatalon elhunyt Lucián Magdut,
aki magyarul is, románul is írt és publikált. Versekkel szerepel még Petru
Anton, Lucia Borza, Ilié Ivánu;, Nicolae
Gindilá, Alexandru Hopopan, prózával
Ioan Halász, Gheorghe Santáu s némely
költő is. Tanulmányt írt a m á r említett
A. Hotopan mellett Gheorghe C. Mihaiescu és Gheorghe Petrupan. Az illusztrációkat Stefan Oroian készítette.
*
Hódmezővásárhely
jelesei
címmel
életrajzi kislexikont adott ki a város
tanácsának
művelődésügyi
osztálya.
A hatvanoldalas füzet „még n e m teljes
összegzés", egy városmonográfia előmunkálata inkább. A Bíró József által
szerkesztett kiadvány nagy segítséget
nyújt azok számára, akik a város múltjában nagy szerepet játszó „jelesek"
életét, munkásságát kívánják megismerni. Hasonló céllal készült kiadvány
megjelentetése dicséri a Tolna megyei
Tanács Könyvtárát is. A Sipter Gézáné
(Annus Olga) által szerkesztett és öszszeállított kötet (Korok és emberek) alcíme: Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye. A nagy gonddal készített lexikon függelékében földrajzi és időrendi
mutatót is találunk.

