Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata

HÍREK

Pék Pál Emlékév

Lapszám- és kötetbemutató
Zalaegerszegen

2018. október 24-én hirdeti meg a Halis István Városi Könyvtár és a Pannon Tükör,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával a Pék Pál Emlékévet,
mellyel 2018-ban halála 10., 2019-ben születése 80. évfordulójára emlékezik. Irodalmi konferencia, zenei rendezvény, képzőművészeti pályázat és gimnáziumi rendhagyó tanórák
keretében emlékezünk meg a nagykanizsai költő-tanárról, a Pannon Tükör alapító főszerkesztőjéről.
Levelesládánkból most egy Pék Pál verset és egy beszédes képet veszünk elő egy nagykanizsai irodalmi rendezvényről, a Zalai Írók Estjéről, 1981-ből. A kép bal szélén Pék Pál, előtte
Harkány László irodalomtanár és –szervező, a költő valamikori osztályfőnöke.
De ki van még rajt a képen az írók, költők, irodalomtörténészek közül?
Kérjük, írjon a Pannon Tükör online-ra, ha még felismer valakit. Ott hamarosan eláruljuk,
kik írták alá annak idején!

Valaki mindig
visszanéz
Gazdag Erzsinek
Valaki mindig visszanéz,
valaki hordja az arcod.
Valami kölyök bennünk még
a csillag után kapkod.
Süvítve bár távolodik,
és rendre, mind a törvény –
Kik megmaradtunk: fosztott ág!
És benyelhet az örvény.
Apánk teste a vág ölén,
anyánk Iřisórán –
S a nemzet percekért vakog
jövője omladékán?
Készül az ország vakuló
múltunk feledni...? Holnap
„egy ezredévnyi szenvedés”
krajcárért fuldokoltat.
S fölverve körül a bozót.
A hullni kiszemeltek
a Nagy Tivornyán markolják,
ingük alá a földet.
Lüktessen, verjen, mint a szív!
És fényesülhet arcod.
Valaki értünk hiszi el
a kétezredik partot.
1986. június 30.
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2018. szeptember 11-én került bemutatásra Zalaegerszegen a Keresztury VMK Cafféjában a Pannon Tükör
4. lapszáma. A periodikát Bubits Tünde főszerkesztő
ajánlotta a megjelenteknek Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármesterének köszöntője után. Szeglet
Lajosné Dömötör Annamária olvasott fel részleteket a lapszámból. Ismét gazdagodott a Pannon Tükör
Könyvek sorozata, ezúttal Merő Béla Volt egyszer
egy… Reflex Színpad című visszaemlékezéseit vehette kezébe a megjelent publikum. A szerzővel való
beszélgetést több volt Reflex Színpados előadása is
színesítette, közreműködött Molnár Árpád, Kardos
Endre, Lőrincz Kálmán. A nagysikerű est kötetlen
beszélgetéssel zárult.

Lapszám- és kötetbemutató
Budapesten
A Pannon Tükör és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös rendezvényén a legfrissebb, szeptember elején
megjelenő lapszámot Bubits Tünde főszerkesztő
és Nagygéci Kovács József főszerkesztő-helyettes
mutatta be, Havas Judit, a délután házigazdája pedig Luzsicza István most megjelent versét olvasta fel
ízelítőül. Merő Béla Volt egyszer egy… Reflex Színpad
című, most megjelent könyvéről a szerzővel Nánay
István kritikus beszélgetett, a kötetből pedig Molnár
Piroska színművész, a Nemzet Színésze olvasott fel
részleteket. A rendezvényt Prőhle Gergely, a Petőfi
Irodalmi Múzeum igazgatója nyitotta meg, majd
köszöntőt mondott Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
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