Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata

Ébert Tibor zenész, író Hanggá Sűrűsödött Kiáltás (Bartók) című drámája a Pannon Tükör
1998/5. számában jelent meg. A szerző egy sikeres Pannon Tükör bemutató után figyelt fel
a lapra, és ajánlotta fel drámáját első közlésre.
Ébert Tibor sajnos nincs már, elindult ugyanazon az úton 2015-ben, ahol Pék Pál is jár. 1926ban született Pozsonyban, majd a család 1945-ben áttelepült Budapestre. 1957-től 30 éven át
a Magyar Állami Hangversenyzenekar tagja volt. 1985-ben a József Attila Színház művészeti
lektora lett. Levelének egy részletét közlöm itt.

HÍREK

Bemutató Budapesten
Az Irodalmi Lapok című sorozat vendégeiként legújabb lapszámunkat mutattuk be Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban a szerkesztőség és kedves szerzőink jelenlétében.
Legújabb lapszámunk budapesti bemutatóján a lap történetéről és kötődéseiről is szó esett. A vendégeket a sorozat
szerkesztője, Havas Judit irodalomtörténész köszöntötte,
majd Göncz László és Bencze Lajos szóltak a muravidéki
irodalom múltjáról és jelenéről. Bubits Tünde főszerkesztő,
az est házigazdája mutatta be az idei második számot, de
beszélt a lap hátteréről is. Bemutattuk a tavalyi Arany-számot
– Vörös István vers-szerkesztő segítségével, Kaj Ádám a kortárs
magyar drámairodalom fontosságáról, Bene Zoltán a prózarovatról, Nagygéci Kovács József a kritika-tanulmányrovatról
és a lap online változatáról beszélt. Legfrissebb számunk
szerzői közül Egressy Zoltán és Horkay Hörcher Ferenc olvasott fel, de jelent volt Móré Tünde kritikus, Papp Márió költő,
valamint Szálinger Balázs költő is.

Bemutató Zalaegerszegen
A budapesti szereplés után otthonában, Zalaegerszegen is
bemutattuk a Pannon Tükör legújabb számát. Vendégünk
volt lapunk főtámogatója, Zalaegerszeg MJV képviseletében a
polgármester, Balaicz Zoltán, a pályadíjnyertes drámaíró Lackner László és bemutatkozott kötetével Dezső Kata.
A Keresztury Dezső VMk-ban a Pannon Tükör folyóirat főtámogatója, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a
hallgatóságot, majd Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci
Kovács József főszerkesztő-helyettes mutatta be a legújabb
lapszámot. A program folytatásaként előbb Dezső Kata költő Akiket hazavártak című debütkötetéről volt szó a szerző jelenlétében, majd Merő Béla rendező beszélgetett a Bárka folyóirat
drámapályázatán első díjas Lackner Lászlóval.
A lapszám- és kötetbemutató dedikálással zárult.
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