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Lapszám- és kötetbemutatók
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutattuk be a Pannon Tükör új, 2021/4. 
lapszámát.
A házigazda nevében Kiss Gábor igazgató, a kiadó Pannon írók Társasága nevében dr. 
Gyimesi Endre elnök mondott köszöntőt, majd Bubits Tünde főszerkesztő és Juhász 
Tibor, a versrovat új szerkesztője mutatta be a számot. Az új rovatvezetőt eddigi szakmai 
életútjáról és a lappal kapcsolatos terveiről is kérdezte a főszerkesztő. Az est második felé-
ben Nagygéci Kovács József Fésülködj, ne hadarj, húzd ki magad! című kritikakötetéről 
Bubits Tünde beszélgetett a szerzővel.
A Pannon Tükör Könyvek sorozat új kötetét állandó otthonunkban, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban mutattuk be október 14-én. Hegedűs Gitta Osztogatók 
/ Csipkerózsa álma című kötetéről Velkey Péter szerkesztő és Bubits Tünde, a Pannon 
Tükör főszerkesztője beszélgetett, köszöntőt mondott dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók 
Társaságának elnöke, közreműködött Szeglet Lajosné Dömötör Annamária. Az est házi-
gazdái Kiss Gábor igazgató és Tóth Renáta igazgatóhelyettes voltak. 
A Pannon Tükör 2021/5. számának és Mihovics József Mind magyar, mind horvát című 
kötetének bemutatója is a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban volt, 2021. október 
26-án. A lapszámot Bubits Tünde főszerkesztő mutatta be, a kötetről a szerzővel Arany 
Horváth Zsuzsa újságíró beszélgetett. 

Pannon Tükör-díj, 2021
A Pannon Tükör indulásának huszonötödik évfordulója alkalmából a tavalyi évben lapunk 
szerkesztősége díjat alapított, évente egy költő, egy kritikus és egy prózaíró részesül elis-
merésben.
A 2021-es évben líra kategóriában Nagy Betti, a próza kategóriában András László, míg a 
kritika kategóriában Smid Róbert kapja a díjat. A díszoklevél, pénzjutalom és az emlék-
plakett mellett az elismerésben részesülő alkotókkal interjú is készül, melyek a Pannon 
Tükör jövő évi lapszámaiban jelennek meg. 

HÍREK

De ahogy teltek a hetek, a zord atya befejezte tárgyalásait a szociálisan legkvalifikáltabb 
kérővel, leányának pedig parancsba adta, hogy készüljön az esküvőre, holnapután szertartás, 
minden egyes kelletlenkedő mozdulat egy pofont ér.

A grófkisasszony persze ezt is megírta egy könnyáztatta levélben a lovászfiúnak, a vándortölgy 
ezt is elvitte az erdei tisztásra, a lovászfiú ezt is elolvasta, és büszke szerelmes szívének minden 
buzgalmával azt válaszolta rá, hogy akkor ő holnapután odamegy, és párbaj, mészárlás, bosszú, 
és hősi halál, és utolsó vérig, ha ők nem lehetnek egymáséi.

A vándortölgy ezt is elolvasta, és annyira fölcukkolta magát, mint utoljára hatszáz évvel azelőtt, 
mikor valamelyik félhülye, palástseggű Habsburg ágyútalpakat akart belőle faragtatni.

Miközben ment vissza a maga módján az erdőből a kastély kertjébe, a legmagasabb toronyszoba 
ablaka alá, már fajtájához és nemzetségéhez méltatlanul ideges volt, de mire odaért s meglátta az 
esküvői előkészületeket, egészen gorombán fölülkerekedett benne az igazságérzet. A zord atya 
ugyanis épp a reménytelen szerelemtől félholt leányát pofozta föl, miközben az osztályszinten 
kasztméltó kérő (egy nyálkásszemű, főzöttvállú Habsburg-ivadék) a kastély halljában várakozott 
a taknyát törülgetve, hogy a társadalmilag frekventált násznépről már ne is beszéljünk.

Fogta hát magát szépen a vándortölgy, és hajlékonyabb ágaival körülfonta a kastély 
legmagasabb tornyát, és gyöngéden kiemelte belőle a grófkisasszonyt. Kevésbé hajlékony ágaival 
pedig megpaskolta kicsit a zord atya, meg a nyálkásszemű kérő, meg az egész násznép nagyokos 
fejét, amitől azok egy időre belemélyedtek a talajba, de legalább volt idejük gondolkodni az örök 
igazságon, mi szerint az igaz szerelmesek útjába állni nem érdemes. Hogy mire jutottak, mire 
ezt végiggondolták, arról már nem szól e mese. De arról annál inkább, hogy a járótölgy fölkapta 
a grófkisasszonyt, és elvitte az erdei tisztásra kedveséhez, a szegény lovászfiúhoz, és ezek aztán 
boldogan éltek, amíg meg nem haltak, és csupa olyan gyermeket nemzettek, akik tisztelték és 
becsülték a göcseji járótölgyek ősi nemzetségét, hisz tudták, hogy ez a titokzatos és rejtőzködő 
faj embert sosem hordoz ágai közt vonulása közben – egyedül az ő szülőanyjukkal tett kivételt. 
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