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Új szerkesztő a versrovat élén

Jelen lapszámtól kezdve Juhász Tibor költő, szerkesztő vezeti a Pannon Tükör versrovatát. 
Juhász Tibor 1992-ben született Salgótarjánban, jelenleg a Debreceni Egyetem doktorandusza. 
A KULTer.hu felelős szerkesztője, a Kortárs Online, valamint a pozsonyi Irodalmi Szemle online 
felületének szerkesztője, és immár a Pannon Tükör versrovatát is gondozza. Három önálló kötete 
jelent meg: Ez nem az a környék  (versek, Apokrif-FISz, 2015), Salgó Blues  (prózák, Scolar, 2018) és a 
legújabb Amire telik (versek, Scolar, 2021).
2017-ben Bezerédj-díjat és Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjat kapott, 2018-ban NKA alkotói 
támogatásban részesült.
A lapba szánt alkotások kéziratait az új szerkesztő ezen az emailcímen várja:
pannon.tukor.szepirodalom.vers@gmail.com

Lapszám- és kötetbemutatók
Az elmúlt évekhez hasonlóan lapunk idén is helyet kapott a Margó Irodalmi Fesztivál programjában, 
ahol két legutóbbi lapszámunkat és a tavalyi év “egymondataiból” készített kiadványt mutattuk be.
A folytatásban a Pannon Tükör-díjas Szekrényes Miklós új kötetéről beszélgetett a szerzővel Nagygéci 
Kovács József szerkesztő, dalokkal közreműködött Szűcs Krisztián énekes, dalszerző.

Egy héttel később, június 18-án Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban is talál-
kozhattak a szerzők és az olvasók a lappal és a szerkesztőséggel. 
A bemutatón köszöntőt mondott Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke, aki egy 
huszonöt éves Zalai Hírlapot is hozott magával, melyben interjú volt olvasható az akkor pályakezdő 
Szálinger Balázzsal. Ünnepélyes pillanat volt, hogy a tavaly év végén virtuálisan átadott Pannon Tü-
kör-díjat végre valóságosan is átnyújthattuk az azt kiérdemlő költőnek, akivel a lapszám bemutatósa 
után Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József főszerkesztő-helyettes beszélgetett. Az est 
házigazdája Kiss Gábor, a könyvtár igazgatója volt, aki elmondta, hogy a nyitás után ez a könyvtár első 
nyilvános programja. Ezúton is köszönjük a befogadást! A bemutató felvétele elérhető lapunk, illetve 
a könyvtár Facebook-oldalán.

A megyénkben, Szentgyörgyváron megrendezett Margó fesztiválon testvérlapunk, a Hévíz folyóirat 
vendégeként Bubits Tünde képviselte a Pannon Tükört. A zalai irodalomról szóló beszélgetést, me-
lyen főszerkesztőnk mellett Maros András író vett részt, Vajna Ádám vezette.

Díszvendégként az Ördögkatlan Fesztiválon
Az idén 14. alkalommal megrendezett Ördögkatlan kulturális fesztiválon díszvendégként szerepelt 
a Pannon Tükör. Az augusztus 3 és 7. között Nagyharsányban,Villánykövesden és Beremenden 
zajló programok között öt irodalmi beszélgetést vezettek lapunk szerkesztői. Vendégeink voltak: 
Bereményi Géza, Bödőcs Tibor, Kukorelly Endre, Molnár Krisztina Rita, Szeifert Natália és Visky 
András.

Szent László-díjat kapott Cséby Géza 

2021. június 27-én került sor a Magyarországi Lengyelség Napja rendezvénysorozatra a  budapesti 
Mindenkor Segítő Szűz Mária lengyel templomban.  Az ünnepi szentmisét követően a szokásoknak 
megfelelően átadták az Országos Lengyel Önkormányzat által alapított legmagasabb kitüntetést, a 

"Szent László-díjat", melynek kitüntetettje dr. Cséby Géza, a Pannon Írók Társaságának korábbi elnö-
ke, szerkesztőbizottságunk tagja. Gratulálunk az elismeréshez!

Ki
rá

ly
-H

or
vá

th
 H

aj
na

lk
a:

 U
to

ls
ó 

rá
gó

 –
 2

0
16



Hírek

2021/4 PANNON TÜKÖR130 1312021/4PANNON TÜKÖR

Új szerkesztő a versrovat élén

Jelen lapszámtól kezdve Juhász Tibor költő, szerkesztő vezeti a Pannon Tükör versrovatát. 
Juhász Tibor 1992-ben született Salgótarjánban, jelenleg a Debreceni Egyetem doktorandusza. 
A KULTer.hu felelős szerkesztője, a Kortárs Online, valamint a pozsonyi Irodalmi Szemle online 
felületének szerkesztője, és immár a Pannon Tükör versrovatát is gondozza. Három önálló kötete 
jelent meg: Ez nem az a környék  (versek, Apokrif-FISz, 2015), Salgó Blues  (prózák, Scolar, 2018) és a 
legújabb Amire telik (versek, Scolar, 2021).
2017-ben Bezerédj-díjat és Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjat kapott, 2018-ban NKA alkotói 
támogatásban részesült.
A lapba szánt alkotások kéziratait az új szerkesztő ezen az emailcímen várja:
pannon.tukor.szepirodalom.vers@gmail.com

Lapszám- és kötetbemutatók
Az elmúlt évekhez hasonlóan lapunk idén is helyet kapott a Margó Irodalmi Fesztivál programjában, 
ahol két legutóbbi lapszámunkat és a tavalyi év “egymondataiból” készített kiadványt mutattuk be.
A folytatásban a Pannon Tükör-díjas Szekrényes Miklós új kötetéről beszélgetett a szerzővel Nagygéci 
Kovács József szerkesztő, dalokkal közreműködött Szűcs Krisztián énekes, dalszerző.

Egy héttel később, június 18-án Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban is talál-
kozhattak a szerzők és az olvasók a lappal és a szerkesztőséggel. 
A bemutatón köszöntőt mondott Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke, aki egy 
huszonöt éves Zalai Hírlapot is hozott magával, melyben interjú volt olvasható az akkor pályakezdő 
Szálinger Balázzsal. Ünnepélyes pillanat volt, hogy a tavaly év végén virtuálisan átadott Pannon Tü-
kör-díjat végre valóságosan is átnyújthattuk az azt kiérdemlő költőnek, akivel a lapszám bemutatósa 
után Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József főszerkesztő-helyettes beszélgetett. Az est 
házigazdája Kiss Gábor, a könyvtár igazgatója volt, aki elmondta, hogy a nyitás után ez a könyvtár első 
nyilvános programja. Ezúton is köszönjük a befogadást! A bemutató felvétele elérhető lapunk, illetve 
a könyvtár Facebook-oldalán.

A megyénkben, Szentgyörgyváron megrendezett Margó fesztiválon testvérlapunk, a Hévíz folyóirat 
vendégeként Bubits Tünde képviselte a Pannon Tükört. A zalai irodalomról szóló beszélgetést, me-
lyen főszerkesztőnk mellett Maros András író vett részt, Vajna Ádám vezette.

Díszvendégként az Ördögkatlan Fesztiválon
Az idén 14. alkalommal megrendezett Ördögkatlan kulturális fesztiválon díszvendégként szerepelt 
a Pannon Tükör. Az augusztus 3 és 7. között Nagyharsányban,Villánykövesden és Beremenden 
zajló programok között öt irodalmi beszélgetést vezettek lapunk szerkesztői. Vendégeink voltak: 
Bereményi Géza, Bödőcs Tibor, Kukorelly Endre, Molnár Krisztina Rita, Szeifert Natália és Visky 
András.

Szent László-díjat kapott Cséby Géza 

2021. június 27-én került sor a Magyarországi Lengyelség Napja rendezvénysorozatra a  budapesti 
Mindenkor Segítő Szűz Mária lengyel templomban.  Az ünnepi szentmisét követően a szokásoknak 
megfelelően átadták az Országos Lengyel Önkormányzat által alapított legmagasabb kitüntetést, a 

"Szent László-díjat", melynek kitüntetettje dr. Cséby Géza, a Pannon Írók Társaságának korábbi elnö-
ke, szerkesztőbizottságunk tagja. Gratulálunk az elismeréshez!

Ki
rá

ly
-H

or
vá

th
 H

aj
na

lk
a:

 U
to

ls
ó 

rá
gó

 –
 2

0
16


