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Kedden a Somogyi-könyvtárban mutatták be a kötetet.

A Délmagyarország korábbi főmunkatársa, a Szegedi Tudományegyetemen
dolgozó Újszászi Ilona Hogyan lettek ők „amerikai magyarok"? – Vallomások
ott-hon az itthonról című, fotókkal illusztrált, Ohio államban megismert
családok történeteiről szóló könyvét mutatták be kedden a Somogyi-könyvtár
1. emeleti folyóirat-olvasójában. 
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 47
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Népszerű

Több mint 80 új
autót kaptak a
rendőrök
karácsonyra -
gyönyörködjenek
bennük!

Harry és Meghan
esküvője: elképesztő
fejlemény került
nyilvánosságra - fotó

48. Az év sportolója
díjátadó gála:
díjaztuk a
legjobbakat

Egy hónap, két
turné: Indiai
zeneiskolában
tanított magyar
népdalt Tandi Flóra

Gluténmentesből
nem tudjuk túlenni
magunkat

A Barátok közt
ügyvédnője, Varga
Iza nevelőszülő lett
az SOS
Gyermekfaluban
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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Partnereinktől

BLUESKARÁCSONY SZEGEDEN! 
December 18-án a Hungiban!
Rambling Blues Trio and Blues
Bell and Unger Balázs
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Kisalfold.hu ajánlja

Kamionos találkozó az écsi Rábaringen -
fotók
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