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Ünnepségek, kitüntetések 
KIVÁLÓ M U N K Á É R T 

KITÜNTETÉSBEN 
RÉSZESÜLTEK: 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

kusi I. számú Általános Is-
kola), Pálinkás Petemé ta-
karító (Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola, Kistelek), 
Petrity Jakab né gondnok 
(Londoni körúti Nevelőott-
hon), Pollák Lászlóné tanár 
(Tömörkény István Gimná-
z ium és Szakközépiskola), 
Ratkay Emese óvónő (Tar-
ján IV. számú Napköziott-
honos Óvoda), Renkó Pál 
igazgatóhelyettes (600. szá-
mú Ipari Szakmunkásképző 
Intézet), Rósa Lászlóné 
szaktanácsadó (Béke utcai 
Általános Iskola), Selypesné 
Lakó Judit tanár (600. szá-
m ú Ipari Szakmunkásképző 
Intézet), Such Györgyné 
igazgatóhelyettes (Zrínyi 
Ilona Általános Iskola), Sza-
bó Gyuláné igazgatóhelyet-
tes (Bebrits Lajos Szakkö-
zépiskola), Szabó István ta-
nár (Általános Iskola, Zá-
kányszék), Szakái Balázsnc 
főzönő (Iskolái Napköziott-
honos Közöonti Konyha), 
Szedlák Mária igazgatóhe-

lyet tes (Rózsa Ferenc sugár-
úti Általános Iskola), Szegfű 
Józsefné tanító (Általános 
Művelődési Központ, Zsom-
bó), Szécsi Szilveszterné 
igazgatóhelyettes (Fodor Jó-
zsef Élelmiszeripari Szakkö-
zépiskola és Szakmunkás-
képző Intézet), Székely Imre 
pedagógus (Csongrád Me-
gyei Pedagógiai Intézet), 
Széli Pálné konyhalány 
(Napköziotthonas Óvoda, Al-
győ), Szilágyi Istvánné óvo-
davezető (Hajnóczi utcai 
Óvoda), Szögi Béláné fő-
e lőadó (Megyei Városi Ta-
nácsi VB művelődési osz-
tály), Tatár Tiborné tanár 
(Bebrits Lajos Szakközépis-
kola), Tábori Jánosné igaz-
gatóhelyettes .(Madách, , l m r e 
Általános Iskola), Tóth Im-
réivé táYiitö (Mező Im-
re 'Általános Iskola), 
Tóth Klára igaz.gató 
(Általános Iskola, Kübekhá-
za), Tripolszky Imréné ta-
nár (Kossuth Zsuzsa Egész-
ségügyi Szakközépiskola), 
Varga Istvánné tanító (1. 
számú Általános Iskola, 
Kiskundorozsma), Varga 
János tanító (Altalános I s -
kola, Pusztaszer), Vasas Jó-
zsef hivatásos pártfogó 
(Gyermek- és Ifjúságvédő 
Intézet), Vassné Kálmán 
Judit tanár (Óvoda, Altalá-
nos Iskola é s Diákotthon), 
Veres Ágnes tanár (Altalá-
nos Művelődési Központ, 
Bordány), Vidéki Lajos 
gépkocsivezető (Gyermek-
é s Ifjúságvédő Intézet), Vö-
rös Zoltánné főelőadó (Me-
gyei Városi Tanács VB m ű -
velődési osztály). Zentai 
Guula igazgatóhelyettes 
(Altalános Iskola. Móraha-
lom), Dékány László szak-
oktató (Fodor József Elel-
miszerioari Szakközépisko-
la). Szilágyi József kollégiu-
mi nevelőtanár (Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola). 

Miniszteri Dicséretben ré-
szesült Aradi Józsefné taní-
tó (Béke utcai Altalános 
Iskola), Balázs Jánosné hi -
vatalsegéd (Általános Isko-
la, Csengele), Balla Antalné 
tanító (Rókus I. számú Ál -
talános Iskola). Balogh Já-
nosné óvónő (Naoköziottho-
nos Óvoda, Zsombó). Bár-
kainé Buri Irén napközis 
neve lő (Tabán Altalános Is-
kola). Berkó Istvánné taka-

\ rító (Rieó utcai Nevelőott -
hon), Bezdán István tanár 
(Mező Imre Altalános Isko-
la), Bognár György szakok-
tató (Vedres István Építő-
ipari Szakközépiskola), Bőr-
csök Jánosné hivatalsegéd 
(Déri Miksa Szakközépis-
kola), Böröcz Józsefné óvo-
davezető-helyet tes (Napkö-
ziotthonos Óvoda, Rúzsa), 
Braun Józsefné ügyintéző-
statisztikus (Kőrösy József 
Közgazdasági Szakközépis-
kola), Czékus Istvánné hi -
vatalsegéd (Felsővárosi Ál -
talános Iskola), Csdnyt Jó-

zsef tanár (Petőfi Sándor 
Altalanos Iskola, Kistelek), 
Csokasi Andrasné tanar 
(Kodály téri Altalános Isko-
la), Csúcs Gézáné hivatal-
segéd (Gárdonyi Géza Alta-
lános iskola), Feriing Pe-
t e m é főzőnö (Napköziottho-
nos Központi Konyha), 
Eritz Mihaty tanár (Tömör-
kény István Gimnázium é s 
Szakközépiskola), Gáspár 
Istvánné tanító (Napos ut-
cai Altalános Iskola), Gubis 
Lászlóné óvónő (Napközi-
otthonos Óvoda, Dóc), Ha-
bik Lászlóné dajka (Tarján 
V. Naköziotthonos Óvoda), 
Harsanyi Tibor gyakorlat-
vezető tanár (Rózsa Ferenc 
Szakközépiskola), Héjjá Fe-
rencné könyvelési csoport-
vezető (600. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet), 
Horváth Andrásné tanár 
(Makkosházi Általános Is-
kola), Horváth Imréné óvó-
nő (Tarján V. Napköziott-
honos Óvoda), Horváth Ist-
vánné tanító (II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, 
Kistelek), Horváth Józsefné 
szakoktató (624. számú Ipa-
ri Szakmunkásképző Inté-
zet), Hovanyecz Jánosné ta-
karítónő (Altalános Iskola, 
Ül lés), Hustiák Mátyásné 
takarítónő (Tarján IV. szá-
mú Altalános Iskola), Jám-
bor Ferenc karbantartó 
szakmunkás (Rózsa Ferenc 
Szakközépiskola)), Jónyer 
Edit tanár (Kőrösy József 
Közgazdasági Szakközépis-
kola), Juhász Dezsöné isko-
latitkár (Általános Iskola, 
Ópusztaszer), Kalmár Jó-
zsefné tanító (Petőfi Sándor 
Altalános Iskola), Kapron-
czay Arpádné tanító (Gedói 
Általános Iskola), Katona 
Béla tanár (624. számú Ipa-
ri Szakmunkásképző Inté-
zet), Kazi Istvánné tanító 
(Altalános Iskola, Zákány-
szék), Kenéz Pálné tanító 
(Mező Imre Általános Isko-
la), Király Antalné konyhai 
dolgozó (Ürtütay ' G y y l a 
Kollégium), Kiri István ta-
nár (Általános Iskola, Do-
maszék), Kocsispéterné Kri-
zsán Ilona tanár (Általános 
Iskola, Forráskút), K&pasz 
Andrasné tanár (Gyors- é s 
Gépíró Iskola), Kordás Fe-
rencné konyhai dolgozó (II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Kistelek), Kormá-
nyosné Gera Mária szakok-
tató (Kossuth Zsuzsa Egész-
ségügyi Szakközépiskola), 
Kovács Bertalanná gyógy-
pedagógiai tanár (Óvoda, 
Általános Iskola), Kovács 
Istvánné óvónő (Észak vá-
rosi I. Óvoda), Kovács 
Pálné tanár (Általános 
Iskola, Algyő), Kovács Sán-
dorné óvodavezető (Napkö-
ziotthonos Óvoda, Puszta-
mérges), Kurunczi Béláné 
konyhai dolgozó (Béke utcai 
Általános Iskola). Kürti Bé-
láné tanár (Makkosházi Ál-
talános Iskola), Lengyel 
Andrásné tanár (Dózsa 
G-yörgy Álta lános Iskola), 
Lengyel Istvánné dajka 
(Hét vezér utcai NaDközi-
otthonos Óvoda). Líppai 
Andrásné gyermekfe lügye lő 
(Kállai Éva Nevelőotthon). 
Lörincz Jánosné tanár (624. 
.számú Iari Szakmunkáskép-
ző Intézet). Malachowszkyné 
Bozó Valéria gazdasági ü g v . 
intéző (Szilléri sugárúti Ál-
talános Iskola). Marekné 
Rácz Ibolya szakvezető tanár 
íHámán Kató Ált Iskola), 
Máthéné Bagi Márta nap-
közis neve lő (Madách Imre 
Általános Iskola). Meszes 
Lászlóné tanító (Tarján III. 
számú Általános Iskola), 
Mészáros Marianne napkö-
zis neve lő (1. számú Altalá-
nos Iskola, Kiskundorozs-
ma), Mihály Illés nevelőta-
nár (Déri Miksa Szakközép-
iskola Kollégiuma), Miletin 
Emiiné tanító (Általános Is-
kola, Szőreg), Miskolczi Já-
nos tanár (600. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet), 
Módra Is.vánné gazdasági 
előadó (Általános Iskola, 
Domaszék), Molnár Lászlóné 
szakoktató (640. s zámú T e x -
tilipari Szakmunkásképző 

Intézet), Mucsi Ferenc taní-
tó (Gera Sándor Általános 
Iskola), 'Mustárdy Lászlóné 
tanár (Radnóti Miklós Gim-
názium), Nagyivan Klára 
tanító (Gagarin Általános 
Iskola), Nemeth István ka-
zánfűtő (Bebrits Lajos Szak-
középiskola Kollégiuma), 
Németh Péterné szakács 
(Ifjú Gárda Nevelőotthon), 
Papdi Ferencné óvodaveze-
tő-helyettes (Hét vezér ut-
cai Napköziotthonas Óvoda), 
Papp Antalné dajka (Nap-
köziotthonas Óvoda, Ópusz-
taszer), Papp Vilmosné hi-
vatalsegéd (Általános Isko-
la, Ásotthalom), Pellek 
Lászlóné gazdasági ügyinté-
ző (Móra Ferenc Általános 
iskola), Pethő Lászlóné 
gyógypedagógiai tanár (Óvo-
da, Általános Iskola), Péter 
Pálné tanár (Általános Mű-
velődési Központ, Üllés), 
Pongrácz Jánosné gyermek-
fe lügye lő (Ifjú Gárda N e v e -
lőotthon), Rapcsányi Katalin 
nevelőtanár (Ortutay Gyula 
Kollégium), Rákos Zoltánné 
óvónő (Tabán utcai Napkö-
ziotthonos Óvoda), Révész 
Jánosné takarító (Kereske-
delmi és Vendéglátóipari 
Szakmunkásképző Iskola), 
Rózsa Arpádné iskolatitkár 
(624. számú Ipari Szakmun-
kásképző Intézet), Sándorné 
Motika Gabriella tanító 
(Tarján IV. számú Általános 
Iskola), Serege Jánosné óvó-
nő (Tarjón II. számú Nap-
köziotthonos Óvoda), Szabó-
né Diós Edit tanár (Textil 
ipari Szakközépiskola), Sza-
bó Józsefné tanító (Általá-
nos Művelődési Központ, 
Üllés), Sza boné Kálmán An-
na óvodavezető-helyettes 
(Odessza II. számú Napkiözi-
otthonos Óvoda),Szalma Pé-
terné iskolatitkár (Guten-
berg utcai Közgazdasági 
Szakközépiskola), Szatmári 
Mihályné dajka (Tabán ut-
cai Napköziotthonas Óvoda), 
Szaupr Erzsébet tanár (Ál-
talános Iskola, Szatymaz), 
Szász Géza gazdaságvezetö 
(Általános Iskota, Röszke), 
Szekeres Ferencné szakács 
(Kőrösy József Közgazdasági 
Szakközépiskola), Szelezsán 
Istvánné zongoratanár (Liszt 
Ferenc Zeneiskola). Szeri 
Istvánné óvónő (Hajnóczy 
utcai NaDköziotthonos Óvo-
da). Szilágyi József hivatal-
segéd (1. számú Általános 
Iskola, Kiskundorozsma), 
Szilágyi Gabriella szakveze-
tő tanár (Szirmai István Al-
talános Iskola), Szűcs Jó-
zsefné óvónő (Napköziottho-
nos Óvoda, Mórahalom), 
Tanács Károlyné dajka 
(Hattyastelepi Napköziottho-
nas Óvoda), Tatár Sándorné 
(tanító (Általános Iskola, 
Földeák), Tasi Gáborné ta-
nár (Rózsa Ferenc sugárúti 
Általános Iskola), Tokody 
László napközis nevelő 
(Dózsa György Altalános Is-
kola), Tóth Lajosné dajka 
(Általános Művelődési Köz-
pont, Deszk), Tóth Pál fűtő-
karbantartó (Árpád Fejede-
lem Gimnáz ium és Szakkö-
zépiskola, Kistelek), Tóth 
Zoltán é le lmezésvezető (Or-
tutay Gyula Kollégium), Tö-
rök Károlyné tanár (Radnó-
ti Miklós Gimnázium), Turi 
Istvánné tanár (Gutenberg 
utcai Közgazdasági Szakkö-
zépiskola), Újvári Mátyásné 

szakoktató (Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakmun-
kásképző Iskola), Vajda Fe-
rencné hivatalsegéd (Szillé-
ri sugárúti Általános Iskola). 
Varga Istvánné hivatalsegéd 
(Rókus II. számú Áltaianos 
Iskola), Varga Józsefné ta-
nár (Általános Iskola, 
Ópusztaszer), Varga Mihály-
né tanár (Makkosházi Alta-
lános Iskola). Varsányi Csa-
báné konyhai dolgozó (Mó-
ricz Zsigmond Általános Is-
kola), Vass Dezsöné gazda-
ságvezető (Általános Iskola, 
Zákányszék), Vaszil Sándor-
né kisegítő (Textilipari 
Szakközépiskola), Vig Sán-
dorné tanár (Általános Isko-
la, Csengele), Zoltánfy Ist-
vánné tanár (Odessza II. 
számú Általános Iskola*. 
Zsibók András tanár (Kiss 
Ferenc Erdőgazdasági Szak-
középiskola). 

Belügyminiszteri Dicséret • 
ben Lóczi Pálné főelőadó 
(Csongrád Megyei Tanacs V 
B. művelődési osztály) ré-
szesült. 

Belügyminiszter-helyettesi 
dicséretet kapott Talmácsi 
György táborvezető (Csong-
rád Megyei Tanács V. B. Út-
törőtábora, Balatonszárszó). 

Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozatot Pálmai Mik-
lós igazgató (Hámán Kato 
Általános Iskola), ezüst fo -
kozatot Bokányi Dezsöné fő-
iskolai docens (Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola) ve -
hetett át. Pedagógusok Szak-
szervezete Érdemes Munká-
ért Emlékplakettet kapott 
Pálfy Károly nyugdíjas igaz-
gató, Szeghö Istvánné tanár 
(Hámán Kató Általános Is-
kola). Szakszervezeti Mun-
káért bronz fokozatban ré-
szesült Besenyi Sándorné ta-
nár (Közgazdasági Szakkö-
zépiskola). Bráda Ferencné 
tanító (Béke utcai Általános 
Iskola). Csányi Józsefné ta-
nító (Általános Iskola. Sán-
dorfalva), Csányi Istvánná 
gazdaságvezetö (Petőfi S á n -
dor Álta lános Iskola. Kiste-
lek). Gyuris Sándor tanár 
(Gimnázium és Postaforgal-
mi Szakközépiskola. Kiste-
lek), Huszka Jánosné é l e l -
mezésvezető (II. Rákóczi 
Ferenc Alta lános Iskola. 
Kistelek). Kovács Andrásné 
tanár (Általános Iskola. Új-
szentiván), Lázár Zsoltné fő -
iskolai adjunktus (Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola). 
Szabóné Kátai Kornélia ta-
nár (Gagarin Általános i s -
kola), Timár Ágostonná ta-
nító (Dózsa György Altalá-
nos Iskola). 

Pedagógusok Szakszerve-
zete Elismerő Oklevelet ve -
hetett át Galbács Zoitánnc 
tanár (Radnóti Miklós Gim-
názium), Hunyadvári Ist-
vánné tanár (Általános Is-
kola, Forráskút), Juhá-sz Ist-
vánná tanító (Petőfi Sándor 
Altalános Iskola, Kistelek). 
Kovács Miklósné megbízott 
igazgatóhelyettes (Tömör-
kény István Gimnázium é s 
Szakközépiskola), Szabó Er-
zsébet tanár (Általános Is-
kola. Mórahalom), Tóth 
András szakmunkás (Juhász 
Gyula Tanárképző Főisko-
la), Tóth Istvánné iskolatit-
kár (Munkácsy Mihály Alta-
lános Iskola, Balástyaj. 

Világbanki kölcsön 
A Világbank é s Magyar-

ország képviselői június 2-
án Washingtonban kölcsön-
megál lapodást írtak alá. 
Ennek érte lmében a Világ-
bank 70 mi l l ió dollár össze-
gű kölcsönt nyúj t a Magyar 
Nemzeti Banknak a z agrár-
ipar korszerűsítését e lősegí-
tő programra. 

A1 program az élelmiszer-
ipari ágazatokban és a z e l -
sődleges fafeldolgozásban 
érintett vál lalatok é s szö-
vetkezetek exportra irányu-
ló, gazdaságosságot és haté-

konyságot javí tó fej leszté-
seihez kapcsolódó berende-
zések és szolgáltatások be-
szerzései t öleli fel. A köl-
csön elősegít i a z agráripari 
kutatási tevékenységet is, 
továbbá hozzájárul a z e x -
portösztönzési é s -piaci 
munka, a csomagolós, m i n ő -
sítés és minőség-el lenőrzés, 
va lamint a továbbképzés ja-
vításához. A programban 
való részvétel fe l téte le i t a z 
1988/2. s zámú Dénzügyi 
Közlöny tartalmazza. 

Könyvhét '88 

Grafikai világok 
V A N SZEGEDNEK EGY 

KÖNYVHETI SOROJZATA 
— a városhoz kötődő graf i -
kusok e legáns mappáiból. A 
tanács művelődési osztályá-
nak vállalkozása kollektív 
összeállítással kezdődött 
1980-ban, majd — e g y é v 
kihagyással — évente , a 
könyv ünnepére megjelenik 
egy -egy alkotó munkásságát 
reprezentáló mappa. Vink-
ler László rajzai (1981), Ko-
pasz Márta metszetei (1983), 
Vincze András grafikái 
(1984), Cs. Pataj Mihály 
metszetei (1985), Papp 
György metszetei (1986) és 
Pataki Ferenc grafikái 
(1987) után ebben az évben 
Kass János kétszeres Mun-
kácsy-díjas érdemes és ki-
váló m ű v é s z grafikáit gyűj-
tötték csokorba. 

A Kass név igen becse-
sen cseng a szegediek fülé-
ben, s napjainkban, a nagy-
apa által alapított Kass vi-
gadó sorsfordító napjaiban, 
a régi Hungária Szál ló é v -
tizede áhított felújításának 
indítása idején még inkább 
előtérbe kerültek a neves 
vendéglős múlhatat lan ér -
demei, hiszen n e m csupán 
egy patinás épülettel gazda-
gította a „palotás várost", 
de lokálpatrióta érzelemmel, 
nemes szel lemi hagyomány-
nyal is. Az unoka, aki a 
harmincas években intett 
búcsút Szegednek, néhány 
é v e eredményesen kereste a 
visszatérés lehetőségét, öb-
löt, kikötőt talált a szülő-
városban. Három esztende-
je nyí l t meg a Vár utcában 
a nemzetközi hírű grafikus, 
festő, könyvművész , bélyeg-
tervező, szobrász, f i lmes 
é le tművét reprezentáló Kass 
Galéria. A napokban vált 
közeli realitássá a galéria 
bővülése, a kapcso lódó ter-
mekben időszaki kiállítá-
sokra lesz mód. 

Kass János 16 nagyszerű 
lapja nemcsak a legbősége-
sebben termő műfaj , a gra-
f ika meghatározó állomásait 
mutatja be, de a f igyelmes 
szemlé lő előtt feltárul egy 
nagyformátumú művész 
szinte teljes horizontja. A 
különféle e l járásokkal ké-
szült alkotások között meg-
található a híres Cantata-
lap, Biblia-, Mózes-, Ham-
let-illusztrációk, a Psalmus 
Hungaricus rajzai, nyomdai 
grafikák. 

A szegedi könyvhét tar-
talmas eseményének ígérke-
zik a mai, hétfői könyvpre-
mier délután 5 órakor a 
Kass Galériában, ahol a 
művésszel és a sorozatszer-
kesztő Nagy Károllyal Tan-
di Lajos beszélget, közre-
működik a Canticum ka-
marakórus, Gyüdi Sándor 
vezetésével . 

ÉL SZEGEDEN EGY 
ALIG ISMERT MŰVÉSZ, 
Richter Ilona Munkácsy-
díjas grafikus, tudományos 
illusztrátor. Soltvadkert 

mellől , a Szarvaskút-dűlői 
iskolából indult, a főiskolán 
Konecsni György tanítvá-
nya volt, olasz, svájci é s 
nyugatnémet tudományos 
könyvek, szakmonográfiák 
jelentek meg pompás és 
pontos illusztrációival. Már 
diplomamunkájáról , a Ter-
mészettudományi Múzeum 
Torzított koponyák c ímű 
kiadványának il lusztrációi-
ról e l ismerően nyilatkozott 
mestere, mondván: „ . . . ke-
vés olyan grafikus létezik 
Európában, aki a tudomá-
nyos tárgyilagosság és a 
grafika szempontjainak így 
meg tudna felelni!" Érde-
kes kettősség, vagy inkább 
egy tartalmas, érzékeny 
személyiség kiteljesedése, 
hogy a nagy monográf iák 
mellett legszívesebben a 
gyerekekhez szól. Már a 
hatvanas években megírta 
é s -rajzolta e lsö bájos gye-
rekkönyvét, a Homokorszá-
got, majd 1971-ben megje-
lent a kedves fekete - fehér 
foltos játékmackó kalandja-
it megelevenítő Panda, az-
tán az úton-útfélen c ímű 
vallomásértékű könyv az 
Alföld növényeiről. A Ba-
rangoló sorozatban látott 
napvilágot 1984-ben a Virá-
gok, 86-ban a Termések f i -
nom rajzokat kedves sorok-
kal ötvöző karcsú kötete, a 
gyermekeknek szóló isme-
retterjesztő irodalom példás 
darabjaiként. 

Uj könyvének inspiráció-
it Nápolyban, a Stazione 
Zoologica intézetben töltött 
munkája idején kapta. Er-
ről igy szólt: „Mit is kelle-
ne nróndanom, hogy szeme-
tek rányíljon a megmérhe-
tetlen, a parttalan kék rop-
pant tömegére. Es minden-
re, amit ez a folyékony vi-
lág magába ölel. Ami itt 
kezdődik a lábamnál, és 
nem ér véget a látóhatár-
nál. Ami éppúgy megvan a 
fövenyen fénylő első csepp-
ben, mint abban a félelme-
tes tömegben, aminek hajó. 
óriások a játékszerei. Mit is 
kellene mondanom, tűnőd-
tem egyre. Ekkor találkoz-
tam Jónással..." Jónás pe-
dig nem más, mint egy ked-
ves kis remeterák. akinek 
életén, mindennapjain ke-
resztül mutatják be Richter 
Ilona szavai é s képei a 
Földközi-tenger mikroszko-
pikus élővilágát. Jónás há-
za tája csupán egyet len 
cseppnyi víz, de feltárul 
benne a mérhetet len tenger. 
Az Egy cseppben a tenger 
című kötetet a Móra kiadó 
jelentette meg. 

A könyv premierjét a 
Móra Ferenc Múzeumban 
tartják holnap, kedden d é l -
után 3 órakor. A szerzővel 
Csizmazia György beszélget, 
s levetítik a tv szegedi s tú -
diójában Richter Ilonáról 
készített Portré — háttér-
ben virágok kai c ímű f i lmet. 

w 

Iró-olvasó 
találkozók 

Változatos programokat kí-
nál ma, hétfőn az idei ünne-
pi könyvhét szegedi e se -
ménysorozata : délután 2 órai 
kezdettel Könyvről köny-
vért irodalmi fejtörő játék 
lesz az idegen nyelvű köny-
vesboltban, 5 órától pedig 
Kelet-Európa rock c ímmel 
a Gőzerő-együttes koncertjét 
rendezik meg a Dugonics té-
ren. Délután 6-kor kezdődik 
az 1988-as szegedi könyv-
hét bizonyára legnagyobb ér-
deklődéssel várt programja 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban: Nyers Rezső-
vel, az MSZMP Politikai Bi-
zottsága tagjával a könyv-
hétre megjelent . Útkeresés 
— reformok c í m ű könyve 

kapcsán, könyvpremieren 
beszélget Király Zoltán, a 
szegedi tévéstúdió szerkesz-
tő-riportere. 

Egy író-olvasó találkozó is 
a kínálathoz tartozik a mai 
napon: délután 4 órakor a 
Somogyi Könyvtár Északi 
városrészi f iókkönyvtárában 
Schmidt Egonnal ta lálkoz-
hatnak az érdeklődók, e s te 
9-től pedig csillagászati est 
lesz a Dugonics téren: a 
Csillagnézés c ímű programot 
a Bartók Béla Művelődési 
Központ Alcor e lnevezésű 
csi l lagászköre rendezi, e g y e -
bek között f i lmvetítéssel , to-
vábbá diaporáma-bemutató-
val is. 


