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Negyedik lapszámunk bemutatója
Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutattuk be 
idei negyedik lapszámunkat. A házigazda nevében Kiss Gábor igazgató, a 
kiadó Pannon Írók Társasága nevében dr. Gyimesi Endre elnök mondott 
köszöntőt, majd Bubits Tünde főszerkesztő és Juhász Tibor, a versrovat új 
szerkesztője mutatta be a számot. Az új rovatvezetőt eddigi szakmai életút-
járól és a lappal kapcsolatos terveiről is kérdezte a főszerkesztő. Az est máso-
dik felében Nagygéci Kovács József Fésülködj, ne hadarj, húzd ki magad! 
című kritikakötetéről Bubits Tünde beszélgetett a szerzővel.

„Nem Zala szülötte, de Zala temette” 
– Nyolcvan éve született Utassy József 
Bubits Tünde, lapunk főszerkesztője és dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók 
Társasága elnöke megkoszorúzták Utassy József (1941–2010) Kossuth-díjas 
költő zalaegerszegi emléktábláját, mely a megyei kórház egyik pózvai épü-
letén található. A halálának évfordulóján, augusztus 27-én tartott megem-
lékezésen méltatták a nyolcvan éve született költőt, aki a Kilencek nemze-
dékének tagja, az Elérhetetlen föld antológia egyik szerzője volt és aki, amíg 
tehette, aktív részese volt a zalai irodalmi életnek. 

Hegedűs Gitta új kötete 
a Pannon Tükör Könyvek sorozatában
A lapunkat is kiadó egyesület gondozásában megjelent Hegedűs Gitta 
Osztogatók, Csipkerózsa álma és más írások című kötete. Bemutatóját 
Mezőberényben október 7-én, Zalaegerszegen október 14-én tartottuk. A 
sorozat harmadik könyvében két, saját korában is nagysikerű regény sze-
repel. A mezőberényi bemutatón a szerkesztővel, Henger Péter történész, 
Zalaegerszegen Bubits Tünde főszerkesztő beszélgetett. A regényekből 
részleteket hallhattunk Szeglet Lajosné Dömötör Annamária előadásában.

Hírek

Gazdag Ágnes: Spanyol lajhárnő – 2013
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