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Kis szünet után, immár nem inkognitóban, 
modern meséket ír szerzőnk. (http://pannon-
tukor.hu/bene-kalman-egy-vakiro-elet-halal-
mesei-2-hogyan-szuletett-meg-a-vakiro/)
A VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR rovatban a 
Pannon Tükör tíz, illetve húsz évvel ezelőtti 
lapszámait szemlézzük, ezzel is megmutatva 
mekkora érték halmozódott fel az alatt a 25 
év alatt, mióta lapunk működik. Elég csak az 
idén elhunyt két kiemelkedő szerzőt: Tandori 
Dezsőt és Térey Jánost említeni, mindketten 
közöltek lapunkban, de olvasható interjú 
Bujdosó Alpárral, beszámoló Tarján Tamástól, 
vagy épp szépirodalmi szövegek Pék Páltól 
Nagy Gáspáron át egészen a Nobel-díjas 
Wyslawa Szymborska-ig sokaktól. 
Interjúk is rendszeresen olvashatók a Pannon 

Tükör Online-on (http://pannontukor.
hu/1916-2/), ahogy képzőművészettel teljes 
ünnepi írások (http://pannontukor.hu/versek-
karacsonykor-karacsonyra/), illetve elmarad-
hatatlan része a lapnak a Hírek és beszámolók 
rovat. 
Ha új szám van készülőben, az Online-on 
válogatott ajánlók jelennek meg (http://pan-
nontukor.hu/lapszamajanlo-2019-5-debut/), 
majd ezt követően minden esetben fényképes 
beszámolóval jelentkezünk, legyen szó lap-
szám-, vagy kötetbemutatóról.
A megjelenések általában hetente négy napon 
(szerda, péntek, szombat, vasárnap) történnek, 
de ünnepnapokon, vagy hírek esetében az 
események időpontjához közel is frissül a lap.

Örömmel jelentjük mindenkinek, szerzőinknek 
és olvasóinknak, hogy 2019. októberétől, 22 város 
összesen 48 újságosánál újra megvásárolható a 
Pannon Tükör! Lapunk az országos könyvtárháló-
zat számos fiókja mellett immár a hírlapárusoknál 
is megtalálható. A helyek listája és a hozzá kap-
csolódó térkép a Pannon Tükör Online-on meg-
tekinthető.

2019. október 28-án, hétfőn a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárban mutattuk be a Pannon Tü-
kör 2019/5. számát és Merő Béla Egy színházalapí-
tás viszontagságai című új könyvét.
Az estet Kiss Gábor, a könyvtár igazgatója nyitotta 
meg, majd Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Tár-
saságának elnöke mondott köszöntőt. A folytatás-
ban előbb Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci 
Kovács József főszerkesztő-helyettes mutatta be a 
legújabb lapszámot. Ezt követően Bubits Tünde, 
mint a kötet szerkesztője beszélgetett Merő Bé-
lával, az Egy színházalapítás viszontagságai című 
kötet szerzőjével. A könyvből részleteket olvasott 
fel Gábor László színművész és Molnár Árpád 
előadóművész.

2019. november 12-én a Ceglédi Kossuth Gimna-
zisták Öregdiák Egyesülete szervezésében mutat-
tuk be Hegedűs Gitta Levelek Imréhez című köny-
vét.
Köszöntőt mondott dr. Kürti György nyugalma-
zott igazgató és dr. Csáky András polgármester. 
A Pannon Írók Társasága által kiadott kötetről Dr. 
Gyimesi Endre, a Társaság elnöke, Bubits Tünde író, 
a kötet szerkesztője és Velkey Péter beszélgettek.

2019. november 17-én Zalaegerszegen átadták a 
Zala Megyei Príma Díjakat, a tíz jelölt közül  Bence 
Lajos József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, 
szerkesztőségünk munkatársa vehette át a jeles dí-
jat. Szívből gratulálunk az elismeréshez!
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