HÍREK

Pannon Pódium és lapbemutató
Keszthelyen és Nagykanizsán,
kötetbemutató Zalaegerszegen
Mozgalmas hónapot tudhatott magáénak Szerkesztőségünk decemberben is. December
9-én mutattuk be idei utolsó lapszámunkat Keszthelyen. Külön örömünkre szolgált, hogy a
megjelent keszthelyi szerzők is megmutatkozhattak, felolvashatták a lapszámban közölt verseiket. A lapbemutatót könyvbemutatók követték. Bubits Tünde: Cigiszünet és Szemes Péter:
Dombország kötetével ismerkedhettek a megjelentek. A várt színházi élmény sem maradt el,
Kaj Ádám rendezésében, Kéner Gabriella színművész előadásában került bemutatásra Hrabal
Nyiratkozások című műve.
A Pannon Pódium Nagykanizsán folytatódott december 15-én. Az új lapszám mellett az új
kötetekkel is találkozhatott a kanizsai közönség. A Szerkesztőségben dolgozó szerzők mutatták be frissen megjelent könyveiket; Bubits Tünde: Cigiszünet, Szemes Péter: Dombország,
Vörös István: Thomas Mann kabátja, valamint Lackfi Jánossal közös Szilágyi Örzsébet e-mailját megírta átiratgyűjteménye nyújtott élményt a rendezvényen. Bemutatásra került még a
Nagygéci Kovács József főszerkesztésében megújuló honlapunk is.
Zalaegerszeg sem maradhatott ki a lapbemutatók sorából: december 12-én foghatta kezébe
a zalaegerszegi közönség az idei utolsó lapszámot. A rendezvényt dr. Gyimesi Endrének, a
Pannon Írók Egyesülete elnökének évértékelő gondolatai nyitották meg. A lapbemutató után
az újonnan megjelent Dombország c.kötetéről a szerzővel, Szemes Péterrel beszélgetett dr.
Farkas Szilárd.

Rangos elismerések
Bence Lajos, folyóiratunk munkatársa, a Magyar Páneurópa Unió Eötvös József Sajtódíját
vehette át december elején Budapesten.
Városunk elismerésében részesült, Zalaegerszegért díjat kapott rovatvezetőnk Kostyál László,
aki 1985 óta a Göcseji Múzeum művészettörténésze, az intézmény igazgatóhelyettese.
Szerkesztőségünk mindkét kollégánknak szívből gratulál!

Fischer György: Ülő figura
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