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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata HÍREK

108

A levelesládából most egy barát, Pintér Lajos levelét vettük elő 1998-ból. Pintér Lajos József 
Attila-díjas költő 1953-ban született Szegeden, a Forrás című irodalmi lap szerkesztője 1976-
tól. A levél egyfelől szól a prózaversről, amit a szerző képversnek is tekint egyben, és szól a 
méltatlanul eltemetett, de halála után újra felfedezett Tóth Menyhértről is.

A vers Tóth Menyhértről meg is jelent a költő kívánsága szerint a Pannon Tükör 1998- évi 6. 
számában.

A Pannon Tükör Pódium könyvheti rendezvényei

Budapest

Idén már a kilencedik nyári Margó fesztivál zajlott a Petőfi Irodalmi Múze-
umban és egyéb helyszíneken 2019. június 12-e és 16-a között. Legfrissebb lap-
számunk budapesti bemutatója és egy kötetbemutató is a programok között 
volt, ahol legújabb, idei harmadik számunkat Gál Soma szerkesztő mutatta 
be. Nagygéci Kovács József főszerkesztő-helyettes a kaposvári születésű Vass 
Norbert íróval beszélgetett a szerző nemrég megjelent, Indiáncseresznye című 
kötetéről. Egy mini-koncert erejéig fellépett Kollár-Klemencz László (Kistehén, 
Rájátszás, Budapest Bár).

Zalaegerszeg

Lapunk legújabb, idei harmadik számát mutattuk be a  Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár  és a  Pannon Írók Társaságának közös könyvheti rendez-
vényén 2019. június 13-án. A lapot Bubits Tünde főszerkesztő és Gál Soma, a 
versrovat szerkesztője mutatta be, majd Göncz László új könyvéről (Emberek 
a pannon végeken) beszélgetett a szerzővel  Kiss Gábor, a könyvtár igazga-
tója. A műből részleteket hallhattunk  Szeglet Lajosné Dömötör Annamá-
ria  tolmácsolásában. Ünnepi köszöntőt mondott  Makovecz Tamás, Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város önkormányzata kulturális bizottságának elnöke.

Pannon Tükör Pódium az Ördögkatlan fesztiválon

Lapunk idén is részt vett az ország egyik legizgalmasabb kulturális fesztivál-
ján, az Ördögkatlan fesztiválon. Az irodalmi beszélgetések és a zenés irodalmi 
program vendégei voltak: a lapunkhoz régóta közel álló író, költői, drámaíró 
Szálinger Balázs, a szintén zalai, immár a második kötetére váró költő, Dezső 
Kata, és bemutattunk egy első kötetes költőt, Regős Mátyást és egy első köte-
tére váró írót, Izer Jankát is. A Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián (ex-Heaven 
Street Seven, Rájátszás, Budapest Bár) Szűcsinger néven futó közös produkciója 
pedig az eddigi legnépszerűbb Pannon Tükör-program volt a rendezvényeink 
sorában. A vendégekkel Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József 
főszerkesztő-helyettes beszélgetett.

Mindhárom rendezvény az NKA és az MMA támogatásával valósult meg.


