HÍREK
Zalai irodalom a fővárosban
Január 31-én, a Somogy folyóirat által szervezett Folyóirat irodalom – élő irodalom rendezvénysorozat
első állomásaként az Illyés Gyula Archívumban a Pannon Tükör mutatkozott be.
Folyóiratunkat Péntek Imre főszerkesztő, Szemes Péter főszerkesztő-helyettes és Bence Lajos főmunkatárs
képviselte. Az esten lapunk vendégeként jelen volt Utassy Józsefné Horváth Erzsébet, valamint Molnár
Krisztina költő, kritikus, Győri László költő, író és Kelemen Gyula, az Énekmondó Együttes vezetője.
A házigazda szerepét Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Berzsenyi Irodalmi Társaság elnöke látta el, a
beszélgetést a somogyi testvérlap főszerkesztője, Kósa Csaba vezette.

Dunaújvárosban a Pannon Tükör
Február 6-án a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben került sor a Pannon Tükör bemutatkozására.
A jó hangulatú és számos érdeklődőt vonzó találkozó moderátora Pásztor Bertalan volt, folyóiratunkat
Péntek Imre és Szemes Péter szerkesztők képviselték.
Az esten a lapban közölt dunaújvárosi összeállítás anyagát a megjelent szerzők (Kálnay Adél, Bujáki Lívia,
Szemere Brigitta, Solti Gyöngyi és Kiss Kálmán), valamint középiskolás diákok olvasták fel.

Lapbemutató a Hevesi Sándor Színházban
Február 18-án a Hevesi Sándor Színházban Szemes Péter szerkesztő beszélgetett a Pannon Tükör idei 1.
számában közölt, a teátrum fennállásának 30 éves évfordulóját ünneplő összeállítás megjelent szerzőivel.
Besenczi Árpád köszöntőjét követően Turbuly Lilla az igazgatóval készített interjúról, Tucsni András a
Ruszt-korszakból válogatott írásokról, Szemes Béla és Péntek Imre pedig a Bölcs Náthán, illetve a La
Mancha lovagja előadásokhoz kapcsolódó kritikájukról szóltak.

Utassy József síremlékének avatása
és emlékkötetének bemutatója
A mostoha időjárási körülmények miatt egy nappal a tervezett időpont után,
március 16-án került sor Utassy József síremlékének ünnepélyes felavatására. A
rédicsi temetőben nyugvó költő kő-mementóját Mihály Gábor szobrászművész
készítette. A rendezvényen köszöntőt mondott Tóth Lajos polgármester, a néhai
pályatársra és barátra Péntek Imre, élete párjára pedig egyik verse tolmácsolásával
az alkotó özvegye, Horváth Erzsébet emlékezett.
Ezt követően a művelődési házban Horváth Erzsébet és Péntek Imre szerkesztők
bemutatták az Utassy József emlékkönyvet. A kötetben megjelent írását felolvasta
Bence Lajos és Soós József. A moderátor Szemes Péter volt.
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A 60 éves költő köszöntése
Március 19-én, 60. születésnapja alkalmából, szűkebb pátriájában, Lentiben barátai, tisztelői köszöntötték
Soós József költőt. Horváth László polgármester méltató szavait követően Bence Lajos költő, irodalomtörténész tekintette át az alkotó pályáját.
Közreműködtek az Utassy József Versmondókör tagjai, citerán játszott: Dányi József. Az est programját
képzőművészeti kiállítás is színesítette.

Szerzői délután és Pannon Tükör-bemutató
Zalaszentgróton
Március 22-én Zalaszentgróton Péntek Imre költő és Szemes Péter esztéta voltak a Művelődési Ház vendégei. A József Attila-díjas alkotóval pályájáról, életművéről Tucsni András beszélgetett, verseit Máté P.
Gábor színművész és Vincze Nóra versmondó tolmácsolták.
Ezt követően a folyóiratról és az aktuális számról szólt a két szerkesztő.

Japán tavaszünnep kiállítással és irodalmi műsorral
Április 7-én Szakurát, japán-magyar tavaszünnepet szervezett a Griff Bábszínház társulata a teátrum és
a Hevesi Sándor Színház közös otthona előtti téren. A két nép barátságát kifejezve és a 2011-es, szigetországot sújtó cunami gyermekáldozatai emlékére cseresznyefát ültetett Gyutai Csaba polgármester,
Koizumi Hiroshi, a Tojama Megyei Művészeti Szövetség elnöke, Pinczés István, a Griff Bábszínház, valamint Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója, illetve folyóiratunk két szerkesztője, Péntek
Imre és Szemes Péter.
Ezt követően a színház nézőtéri galériájában Koizumi Hiroshi és Péntek Imre megnyitotta a Japán élet –
japán viselet című fotó- és kimonókiállítást, majd a Griff színpadán a Pannon Tükör japán összeállításából
szerkesztett irodalmi-zenés műsort láthattak, hallhattak az érdeklődők, melyen a Griff társulata mellett
fellépett Koizumi Kuniko színművésznő, Wesser Patrik dobfenomén és Kovács János ütőhangszeres
művész.

Költészet napi megemlékezések
Április 11-én, a Magyar Költészet Napja alkalmából, immár harmadik alkalommal került sor Budapesten
Versmaratonra. A Thália Színház Mikroszínpadán megrendezett rangos irodalmi eseményen, 11 és 23 óra
között közel 100 költő olvasta fel Az év versei 2013 antológiában szereplő költeményeit, köztük lapunk
főszerkesztője, Péntek Imre.
Zalaegerszegen stílszerűen a József Attila Városi Könyvtár adott otthont az Énekmondó Együttes
Vers-elő című programjának. Az ünnepi műsorban az Együttes által megzenésített versek mellett középiskolás kollégista diákok tolmácsolásában zalai költők költeményei hangzottak el. A számos érdeklődőt vonzó
rendezvényen köszöntőt mondott Szemes Péter esztéta.
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Nagy László Vers- és
Prózamondó Találkozó Ajkán
Április 20-21-én 34. alkalommal rendezték meg Ajkán,
a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban, „Himnusz minden időben” címmel, a Nagy
László Vers- és Prózamondó Találkozót. Az idén az
Iszkázon született költő halálának 35. évfordulójára is
emlékeztek a szervezők és a találkozó résztvevői. A szervezésben ezúttal is aktív szerepet vállalt Nagy András
grafikusművész, a Hitel munkatársa, a költő fia. A négy
korcsoportban zajló verseny zsűrijében költők, pedagógusok, szakemberek értékelték a versmondók teljesítményét – többek közt Fenyvesi Ottó költő, a Várucca
Műhely főszerkesztője és Dukai István költő –, ennek
tagja, díszvendége lapunk főszerkesztője, Péntek Imre
volt. A program emlékezetes részét képezte a felvidéki
Csavar Színház fellépése, az iszkázi emlékháznál, ahol
Nagy László Rege a tűzről és a jácintról című megzenésített versét adta elő Gál Tamás és Kiss Szilvia Zsapka Attila megzenésítésében. Fehér Ildikó színművész, a zsűri
elnöke adta át a legjobbaknak a díjakat: az 5-6.-os korosztályban első díjat kapott Oszvald Balázs (Veszprém),
a 7-8.-os korosztály első helyezettje Kovács Nikolett
(Budapest) lett, a középiskolás korosztályban Cserményi Zsombor kapta a legtöbb pontszámot. A felnőttek
közt Basity Gréta (Szabadka) meggyőzően bizonyult a
legjobbnak.
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VERSPÁLYÁZAT
Széki Patka László emlékére
„…mi legyünk rendjelei a bolygóknak”
Sz.P.L.
A veszprémi Művészetek Háza verspályázatot hirdet a költő születésének 65. évfordulójára.
Széki Patka László (1948 – 2008) Veszprém és Veszprém megye kulturális és művészeti életének jeles
személyisége az irodalmi tehetségek pályakezdésének elkötelezett és hathatós támogatójaként is
beírta magát a hazai, a megyei és a városi közélet aranykönyvébe.
A költő emlékének és szellemiségének méltó megőrzéséért 2010-ben Széki Patka László-díjat alapított a
Művészetek Háza és a költő özvegye, Fábián Judit.
2013-ban egy ifjú poéta irodalmi teljesítményét kívánjuk elismerni rangos bírálóbizottság döntése alapján.
Pályázni 25 évesnél fiatalabbaknak lehet 5 (öt), a szerző saját, eredeti hangvételű és még nem publikált
költeményével.
A pályázónak a név nélkül, jeligével megküldött öt alkotás mellett külön jeligés borítékban kell megadni
a személyes adatokat (név, cím, egyéb elérhetőségek, esetleg publikációs lista).
A pályázat beadási határideje: 2013. július 23. ( a költő születésnapja ).
A pályázatot postai úton kell benyújtani! (A határidőn túl feladott pályázatokat nem fogadjuk el.)
Cím: Művészetek Háza
Veszprém
Vár u. 17.
8200
1.) Az első díj: Bronz műtárgy és oklevél – alkotója Péter Vladimir Munkácsy-díjas ötvös- és tervezőművész,
az Iparművészeti Egyetem tanára
A díjnyertes pályázat honoráriuma
Publikációs lehetőség a Vár Ucca Műhely című irodalmi folyóiratban
Könyvjutalom
2.) A zsűri értékelése az összes pályázót figyelembe veszi. Ennek értelmében a díjnyertes mellett további, minősített helyezéseket is kiad. Ezek a helyezések szintén olyan elismerések, amelyek
publikációs lehetőséget nyújtanak az erre érdemesített műveknek, szerzőiknek, valamint a
pályáztató őket is könyvcsomaggal ismeri el
A pályázat eredményéről és az ünnepélyes díjátadás időpontjáról 2013.augusztus végéig küldünk értesítést.
Veszprém, 2013. április 11.
Kilián László
a pályázat koordinátora
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Hegyeshalmi László
igazgató
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