
VIGILIA
ESZPERANTÓ VILÁGKONGRESSZUS
BUDAPESTEN

Az Eszperantó Világszövetség hazánk fővárosában

rendezi meg 68. kongresszusát 1983. júl ius 30. es
augusztus 6. között. A kongresszus fő t émájául a kom 
mun ikációt választotta a következő címmel : .•A mo
dern kommunikáció társadalmi es nyelvi vona tkozá
sai" . A tudományos konferencia szekci óiban a lerna
technikai vonatkozásainak jelenet es jövője t bemutató.
valam int a társadalmi es nyelvi hatásokat tárgyal ó
előadások ra kerül sor. Számos nemvctk őz: eszperant ó
szervezet a világkongresszus keretcben tanja saját kon
ferenciáját is. A tervek szerint 19K3 ll) urun Budapes
ten. illetve valamelyik vidéki városban hivja össze saját
éves konferenciáját a pedagógusok. az újságírók. a
katolikus eszperautisták es a vakok nemzetközi szerve
zete. Az ifjúsági világszervezet Debrecenben rendezi
meg találkozóját. Az Eszperantó Világsz övets égelnök
sége a hazai rendezökkel együttmüködve egyebek közt
szinházi előadásokat. nyelvészeti, eszperantológiai
konferenciát. nemzetk özi koncerteket es nyári egyete
mct is szervez.

Ára: 20,- Ft

SZÁMUNK fAOI

BARNA GÁBOR a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem néprajzi tanszékének tudományos mun
katársa .

SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER ír ó, költő. rn űfor

d ít ó. Legutóbbi kötetei : A Nagy Számítógep (versek).
Szép új világ (A. Huxley tudományos fantasztikus re
g énye), Gellért (történelmi regény) . A látó és a vak
cimű, II . Béla korában játszódó regényét a Magyar
Nemzet közölte folytat ásokban . A Gell ért-et eljuttatta
II. János Pál pápához a Vatikánba. ahonnan a követ
kező sorokat kapta Mgr . G. B. Re pápai ülnök aláir ás
sal: "Kedves Szabó úr! Őszentsége, II. János Pál pápa
utasitott arra. hogy megköszönjem Önnek a kötetet,
amit neki küldött. Szeretn é tudomására hozni, hogy
hálás az ön előzékeny gesztusáért és értékeli az udvari
as tisztelet érzéseit, amelyek Önt erre a gesztusra kész
tették. Öszentsége szivből kívánja Önnek. hogy része
süljön lsten adományaiban, békében és örömben."


