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Szoliva János emlékest

Február 24-én a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban a közelmúltban elhunyt költőre, Szoliva 
Jánosra emlékeztek a megjelentek. A bensőséges hangulatú esten, melyet Kardos Ferenc vezetett, az 
alkotó versei mellett személyes emlékeket is idéztek a meghívott vendégek, köztük a Pannon Írók Tár-
sasága és a Pannon Tükör szerkesztősége képviseletében Péntek Imre, Szemes Péter és Bence Lajos. A 
szerkesztők ígéretet tettek rá, hogy 2016-ra elkészül a költő válogatott verseit tartalmazó kötet.

Csönddel cserepezve Rédicsen és Zalabaksán

Lenti és Lovászi után újabb két településen mutatkozott be a Lenti Város 35 éves évfordulójára megje-
lent Csönddel cserepezve című, helyi alkotók írásaiból válogatott szépirodalmi antológia. Március 20-án, 
a kötetben szereplő Utassy József születésnapjához kapcsolódva, Rédicsen és április 23-án Zalabaksán 
is szép számú érdeklődőt vonzott a rendezvény, melyet előbbi helyszínen az Énekmondó Együttes 
műsora színesített. A válogatást a szerkesztő, Szemes Péter mutatta be, közreműködtek a megjelent 
szerzők (Soós József, Kondákor Gyöngyi, Geresits Gizella, Lukács Izabella, Dezső Márton, Dezső Katalin, 
Garai László és Utassy Józsefné), valamint a helyi versmondók.

Pál Péter könyvbemutatója Lentiben

Március 31-én a lenti Városi Könyvtárban is sor került a fiatal lendvai költő, Pál Péter Digitális freskók 
című verseskötetének bemutatójára. Az alkotóról Bence Lajos, a könyvről Szemes Péter beszélt és a 
szép számú közönség a lendvai Versmondó Stúdió tagjai (köztük az ifjú alkotó húga) tolmácsolásá-
ban előadott költemények mellett a szerző – maga is Radnóti-diplomás versmondó – szavalatait is 
élvezhette.

Szoliva Jánosról Hévízen

Április 8-án Hévízen, a kórház kultúrtermében Szemes Péter tartott előadást Szoliva János helye a zalai 
irodalomban címmel. A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság támogatásával megvaló-
sult rendezvényen – hiszen Szoliva János 2008-ban a Társaság Csokonai-díját is megkapta – részt vett 
a szervezet megbízott elnöke, Tar Ferenc és titkára, Pugner Ilona is.

Rendületlenül Lentiben

Április 9-én a lenti Városi Könyvtár teltházas rendezvényén Szemes Péter Rendületlenül – Írások a za-
lai-muravidéki irodalomról című kötetét mutatták be. A megjelenteket Horváth László polgármester 
és Német Józsefné igazgató asszony köszöntötte, az est házigazdája Soós József volt, a szerzővel Kaj 
Ádám beszélgetett a könyvről, műsort adott a Nefelejcs Dalkör és Dányi József.

Rendezvények a Költészet Napja alkalmából

Április 10-én ismét a Thália Színház adott otthont a Versmaratonnak, melyen az Év versei 2015 váloga-
tás szerzői olvasták fel költeményeiket. Lapunkat a szerzői kör számos alkotója mellett Péntek Imre 
főszerkesztő is képviselte.
Április 11-én, József Attila születésének 110. évfordulójához kapcsolódva, összművészeti estet szerve-
zett a Magyarucca Egyesület a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Az orvosalkotók munkáiból ren-
dezett képzőművészeti kiállítást követően, melyet Németh János, Kossuth-díjas keramikusművész, a 
Nemzet Művésze nyitott meg, irodalmi kerekasztal-beszélgetésre került sor József Attila aktualitásáról 
és a kortárs költészetről. A Péntek Imre által vezetett eszmecserén Tóth Imre, Turbuly Lilla, Karáth Anita 
és Gelencsér Milán vett részt, akik újabb írásaikból is felolvastak. A program zárásaként az érdeklődők 
megzenésített verseket hallhattak Kelemen Gyula, illetve Lukács Sándor előadásában és a háromtagú 
zsűri: Péntek Imre, Szemes Péter és Tóth Imre átadta a Magyarucca Egyesület által meghirdetett sze-
relmesvers-író pályázat legjobbjainak járó elismeréseket és ajándéktárgyakat is.

Együttműködés a maribori Irodalom Házával

A nagy sikerrel lebonyolított Európai Költői Torna 2012-13 rendezvény-sorozatot követően újabb je-
lentős, középtávú együttműködés jött létre a Pannon Írók Társasága és – a Pivec Kiadóhoz hasonlóan 
– meghatározó szlovén irodalmi fórum, az Irodalom Háza, valamint a Locutio folyóirat között. A ma-
ribori házigazda, Marjan Pungartnik, illetve Szemes Péter és Kaj Ádám megállapodtak abban, hogy az 
idei évben a két lap szerzői több alkalommal is felolvasnak egymás városaiban, műfordítás-blokkok 
jelennek meg a két lapban és segítik képzőművészeti kapcsolatok létrejöttét is a két térség között. 
Az együttműködés első állomásaként, április 14-én, a szlovéniai Könyvhét egyik nyitóeseményeként 
a muravidéki származású, jelenleg Budapesten élő, de Mariborhoz és Zalához egyaránt kötődő Ba-
lazsek Dániel szerzői estjén vehettek részt az érdeklődők, akinek kétnyelvű kötete 2016-ban a két 
kiadó együttes gondozásában jelenik meg.

Tóth Imre a Sain-szalonban

Április 25-én Tóth Imre volt a Sain-szalon vendége. A költővel – aki bőséges ízelítőt adott az érdeklő-
dőknek poéziséből – eddigi életművéről, pályájáról Gyarmati Gyöngyi beszélgetett.
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