
• A PPOSZT „Színház az egész világ!“ (Pécs, június 9-26.) egyik kapcsolódó
rendezvényén, a Festõk versenyén a zalaegerszegi Szentgróti Dávid a helyszí-
nen készült Jelenés címû festményével elsõ helyezést ért el. Gratulálunk a fiatal
festõmûvésznek! 

• Július 116-áán ttartotta kközgyûlését aa ZZalai ÍÍrók EEgyesülete az egervári
kastélyban. Bár a fõ napirendi pont a pénzügyi mérleg elfogadása volt, azért
sok más fontos kérdés is megtárgyalásra, sõt megvitatásra került. Köztük volt
az új tagok – Ferencz Gyõzõ, Beck Tamás és Szemes Péter – felvétele az
egyesületbe, belépésüket a tagság egyhangúlag megszavazta. Miután Sólyom
Sándor, az ellenõrzõ bizottság elnöke lemondott, helyére Gyenes Imrét válasz-
tották, a bizottság ezen felül a keszthelyi tagozat jelöltjével, dr. Rajnai
Csabával bõvült. Péntek Imre elnök ismertette a Pannon Tükör megjelentetésével kapcsolatos szerkesztõsé-
gi munkálatokat, hangsúlyozta, hogy az utóbbi három lapszámban kiegyensúlyozottan jó színvonalú írá-
sok kaptak helyet, a szerzõk közt éppúgy megtalálhatók a történelmi Zala megye és a szomszéd megyék
alkotói, mint a fõvárosi és a határon túli írók-költõk. Az utóbbi három évben sok új fiatal jelentkezett a
legkülönbözõbb mûfajú és tematikájú kéziratokkal, akik mára szervesen beépültek a lap szerzõi körébe.
Az októberben esedékes József Attila különszám megjelenéséhez az NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága
pályázatán az egyesület 200. 000. – Ft-ot nyert. Kiemelte, hogy a könyvkiadás, a különbözõ pályázatokon
való részvétel továbbra is elsõdleges feladata az egyesületnek. Az NKA Szépirodalmi Kollégiuma Bence
Lajos: Kortyok a kor mákonyából munkacímû, jövõre megjelenõ kötetének megjelenését 200.000 Ft-tal
támogatta. Szerkesztés alatt áll Soós József, Gaál Zsuzsa és Sebestyén Péter kötete, melyek a közeljövõben
kerülhetnek nyomdába. Ismertette az egyesület II. félévi munkatervét is. A zalaegerszegi könyvhét sikeres
lebonyolítása után október 1-én közös tanácskozást rendez a Zalai Írók Egyesülete és a Muravidéki Magyar
Írók Társasága. Megemlékeznek az Összhang (Szozvocje) c. 1979-es antológia megjelenésérõl, mely a
határ menti együttmûködés egyik elsõ példája volt, Szunyogh Sándor (1942-1998) költõ, szerkesztõ
munkásságáról, valamint ismerkedés lesz a Dialogi c. maribori folyóirat szerkesztõivel és szerzõivel.
November 5-én Orsós Jakab (1920-2002) író, az írókör, majd egyesület elsõ elnöke sokoldalú életmûvérõl
lesz eszmecsere. December 2-án pedig, a Pannon Tükör megjelenésének 10. évfordulójához kapcsolódóan
visszatekintésre, értékelésre, tanácskozásra kerül sor. Lackner László ügyvezetõ elnök ismertette a pénz-
ügyi mérleget, valamint a várható bevételek és kiadások fõ összegét. Közölte azt is, hogy a bíróság elfo-
gadta az egyesület közhasznúság iránt benyújtott kérelmét, amely jövõre azt jelenti, hogy az áfá-t vissza
lehet igényelni. A beszámolóból kiderült, hogy a költségvetés rendkívül szoros, de a 6 szám megjelenése
biztosított. A tagság az egyenleget elfogadta.

A továbbiakban Péntek Imre: A lokális, regionális, egyetemes jelentése és összefüggései az irodalom-
ban és Bence Lajos: Nemzeti, nemzetiségi és kisebbségi irodalom címmel tartottak elõadást. A hozzászólá-
sokban felmerült egy gyermekvers-mese kötet, valamint a zalai-muravidéki írók-költõk antológiájának
összeállítása és megjelentetése.

• Július 226-áán a zalaegerszegi Agóra Kávéházban mutatták be Szálinger BBalázs legújabb A ssík címû
kötetét. A költõvel Péntek Imre, a Pannon Tükör fõszerkesztõje beszélgetett, közremûködtek Molnár
Árpád és Lukács Sándor elõadómûvészek.

A címlapon Farkas Ferenc: A szobrász címû alkotása látható. A fotóreprodukciókat Lackner László és
Lukács Zoltán készítették.
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