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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata HÍREK

Levelesládánkból most egy újabb Tüskés Tibor-
levelet vettünk elő, mely egyfelől a korábban közölt, 
a költőt, Pék Pált biztató Csorba Győzőhöz írt lev-
élhez hasonló hangot üt meg, másfelől a személyes 
találkozások fontosságára hívja fel a figyelmet. A levél-
ben a közelgő találkozás reményét a Nagykanizsához 
közeli Pogányszentpéteren (Somogy megye) 1988-
ban született (ekkor 88 éves), 1978-ban Nagyradán 
elhunyt fafaragó pásztor, népi iparművész, Perczel 
János nagykanizsai tárlata adja, melyet a közös barát, 
Harkány László szervezett. Annyit még: Fodor András 
nem feledkezett meg támogatásáról, és Kormos István 
sem „aludt el”, így megjelenhetett a „Rapszódia a 
reményről” című kötet.

Kedves Pali!

Szívből köszönöm jókívánságaidat. Nem feledkeztem 
meg a kanizsai utazásról; a meghívót talán már kézhez 
is kaptad. Perczel János faragópásztor vizitálásának 
megnyitója április 24-én, szombaton 5 órakor lesz az 
Erkel Műv. Házban. (Harkány Laci kérésére született a 
dátum.) Nyugodt légy, higgyél és bízzál a kötet megje-
lenésében; Lázár Tiborét már láttam, a Tiéd csak gaz-
dagabb és rangosabb lehet. Fodor Bandi (ki, jelenleg … 
van) az ügy mellett van s bizonyára Kormos sem alszik 
el. Kérlek, legyen türelmed kivárni a megjelenést. A 
Jelenkorban (vagy másutt) szívesen írok majd róla. Még 
egyszer melegen köszönöm, hogy gondoltál rám, nagyon 
jól esik a figyelem. Remélem, mielőbb személyesen is 
megszoríthatom kezedet. Addig is barátsággal köszönt:

T. Tibor

1976. április 14.

Lapszám- és kötetbemutató Zalaegerszegen
2019. január 24-én zsúfolásig megtelt a Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár, ahol a váro-
si magyar kultúra napi programsorozat kiemelt rendezvényén mutattuk be lapunk idei első 
számát. A Pannon Írók Társasága és a könyvtár közös ünnepi programját dr. Gyimesi Endre, a 
Pannon Írók Társaságának elnöke nyitotta meg, majd Kiss Gábor könyvtárigazgató mondott 
köszöntőt. A lapszámot Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József főszerkesztő-
helyettes mutatták be, majd Bence Lajos  múlt év novemberében megjelent esszékötetéről 
beszélgetett a szerzővel  Göncz László. Az est végén a legfrissebb lapszámot, valamint a 
bemutatott kötetet is kezébe vehette a közönség.

30 éves a Muratáj irodalmi, művészeti, 
társadalomtudományi, kritikai folyóirat
A január 31-én Lendván megtartott bemutatónak a Magyar Nemzetiségi Művelő-
dési Intézet Bánffy Központja adott helyet. A lap alapításáról, múltjáról és jelené-
ről  Bence Lajos  szerkesztő,  Halász Albert költő,  Göncz László  történész, író és  Varga 
József irodalomtörténész, író, költő, a lap egykori főszerkesztője szólt. A lapban megjelent 
versekből, írásokból    Szekeres Ilona  olvasott fel. A vaskos, 220 oldalas összevont szám a 
versek, novellák mellett ezúttal is közöl értékes tanulmányokat, recenziókat.
A rendezvényen a Pannon Írók Társaságát, annak elnöke dr. Gyimesi Endre, a Pannon Tükör 
folyóiratot Bubits Tünde főszerkesztő és  Cséby Géza szerkesztőbizottsági tag képviselték.

Testvérlapunknak, megjelenésének 30. évfordulóján, ezúton is gratulálunk!

József Attila-díjat kapott Bence Lajos
Bence Lajos, lapunk munkatársa, költő, publicista , az MNTI Lendva, Népújság szerkesztője 
József Attila-díjat kapott, melyhez szívből gratulálunk!
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