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Májusban került megrendezésre Várkonyi Nándor és a Sorsunk folyóirat feldolgozó
konferenciánk. Az eseményre több érdeklődő és médiaképviselő is ellátogatott. A konferencia
anyagából szándékunkban áll egy kötetet is kiadni, hozzájárulva a tudományos forrásanyagok
könnyebb feldolgozásához.
Második alkalommal is megrendeztük a Héthatár Irodalmi Fesztivált. Olyan irodalmi,
összművészeti programokat szerveztünk, amelyek a magyar kultúra hagyományait méltón
képviselik, így kínálva színvonalas elfoglaltságot gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Helyszínül régiónk, a palócföld egy illusztris települését, a népi és magas kultúra
hagyományait őrző és ápoló falut, Terényt választottuk.
A családosokat játszóházzal vártuk, így biztosítva a teljes családoknak a lehetőséget az
irodalmi, zenei programjainkon való részvételhez. Többek között annak is köszönhetően,
hogy rendezvényünk hiánypótló funkciót is betöltött – igényes és kulturált, ingyenesen
látogatható szórakozást biztosítva minden generáció számára - így a fesztiválra meglepően
szép érdeklődésre tartottak számot. A Héthatár Irodalmi Fesztivál a közönség visszajelzései
alapján, olyan nívót képviselt, amely a hazai irodalmi-művészeti fesztiválok között is
nívósnak, sokoldalúságával kuriózumnak számított.
A rendezvény szervezése és lebonyolítása során több, stratégiailag fontos kapcsolatot sikerült
kiépítenünk, melyek a további programjaink során számos együttműködésre adtak
lehetőséget.
A programot NKA pályázati forrásból tudtuk megvalósítani.
Augusztusban került megrendezésre az Orpheusz Író és Olvasótábor. Népfőiskolánk
az Orpheusz Kiadóval szoros együttműködésében részt vett a tábor megszervezésében és
lebonyolításában. Egyesületünk több tagja is részt vett a tábor műhelymunkáiban, s további
értékes kapcsolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodtunk a tábor által.
A 2018-as évben is megismételtük a kárpátaljai könyvtáraknak szánt ajándékkönyv
akciónkat. Számos kiadó és szerző ajánlott fel minőségi kortárs szépirodalmi és
gyermekköteteket. Ezeket a Beregszászi, Munkácsi és Nagyszőlősi járások könyvtáraiba
juttattuk el.
NKA pályázati forrásból 218-ban is folytattuk az író-olvasó találkozók és rendhagyó
irodalomórák megrendezését; partnereink voltak Lőrincz P. Gabriella, Petőcz András, Weiner
Sennyey Tibor, Papp Attila Zsolt, Erős Kinga, Rózsássy Barbara.
Sikeres NKA
pályázat után megjelentettük Horkay Hörcher Ferenc A szelídek városa és Kabán Annamária
− Mózes Huba Tárt kapukhoz fényösvény viszen / Dsida Jenő költészete és műfordításai;
Homoki-Nagy István Nádi szélben, Lengyel Balázs Volt egy gólyám, Csontos János Delta és

Petőcz András a Macska visszatér című új köteteiket, amelyekről azóta számos kritika, ajánlás
és rádióműsor jelent meg. Haklik Norbert Milyen mély a nyúlodú és Marcsák Gergely Pottó
panzió című gyermek és ifjúsági köteteik előkészítés alatt állnak.
Programjaink, tevékenységeink a szakmai és lakossági körökben egyre szélesebb
körben vállnak ismerté, szervezetünk híre folyamatosan nő, így a 2018-as évben több
helyszínen rendszeresen tartottunk programokat óvodásoktól felnőttekig, mind szűkebb
régiónkban - Nógrád megyében és Pest megye északi járásaiban -, mind a határon túli
területeken; Kárpátalján és Erdélyben.

