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Tisztelt szerkesztőség! 
Az Együtt című folyóiratot már régóta ismerem. Igényes, jól felépített 

és szerkesztett folyóirat. Amikor időm engedi, olvasgatom, tetszenek az 
összeválogatott művek, különösképpen a versek. Nem egy szerző írásainak 
hatására úgymond „kifordulok” önmagamból, s azonosulok gondolataival, 
átérzem mélyből fakadó fájdalmait, olykor aprónyi örömeit. Gyermekkorom 
óta szeretem a novellákat, verseket, regényeket, elbeszéléseket, s mivel ezen 
irodalmi művek nagy részét meg is találom az adott folyóiratban, ezért tölt el 
érdeklődéssel. 

Örülök, hogy Kárpátalján egy ilyen tartalmas magyar folyóirat jelenik meg, 
s ráadásul rendszeresen. Barátaim is szívesen olvasgatják, lapozgatják, s néha 
idézünk egy-egy „kedves” vers soraiból. Bakos Kiss Károly versei különösen 
megérintenek, néha úgy érzem, mintha a bennem rejlő érzelmeket közvetítené 
a „nagyvilág” felé. De ő csak egy a kedvencek sorában.

Olykor feltöltenek, energiát adnak némely szerző mélyreható gondolatai, 
máskor megdöbbenek, hogy mennyi mindenről nem tudok, s mi mindent átéltek, 
megtapasztaltak azok, akik mindezt papírra vetették. 

Nem tudok negatív példával szolgálni, mert soha nem úgy veszem a kezembe 
az adott folyóiratot, hogy kritikusan szemléljem, hanem hogy általa szellemileg 
és lelkileg is épüljek. Ha mégis ki kellene emelnem valamit, akkor az lenne, hogy 
nem szeretem, ha egy adott művet, cikket megszakítanak, és később, a következő 
számban olvashatom csak a folytatását, mivel ha valamiben elmélyülök, akkor 
szeretem tudni, hogy az miként fejeződik be. Ilyen esetekben meg kell várnom a 
következő szám megjelenését. Olyankor viszont már a leírtakkal kapcsolatban 
homályosodnak emlékeim, s újra kell olvasnom az előző számban leírtakat, 
vagyis a már megjelent cikk előzetes részét. Habár ennek is van pozitív oldala, 
mivel a „megszakított” cikkeket újraolvasom, s ezáltal akár hosszabb ideig is 
emlékszem az adott szerző publikációjára. 

Rendkívül nagy büszkeséggel tölt el, hogy én is jelenthettem meg cikket az 
adott folyóiratban, s ezáltal még közelebb került hozzám mindaz, ami eddig 
is közel volt. 

További sikereket, erőt, egészséget kívánok a szerkesztéshez az Együtt 
munkatársainak, s kívánom, hogy még sokáig szolgálja lelki és szellemi életünk 
pozitív irányban történő fejlesztését. 
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