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2019-es évi beszámoló

Januárban jelentettük meg a Kossuth-díjas Homoki-Nagy István Nádi szélben című
posztumusz könyvét. A kötet népszerű lett, az év folyamán számos kötetbemutatóra került
sor, nyomtatott és elektronikus médiában is több megjelenése volt.
Februárban a Babérkoszorú-díjas költő, Petőcz András A macska visszatér című kötetét
jelentettük meg. Külön büszkeség számunkra, hogy a kötet megvalósításában a Csikófogat
tehetséggondozó programunk résztvevője is közreműködött; a belső illusztrációkat Balajti
Adrienn, a korrektúrát István Zsuzsanna végezte, s a kötetbemutatón Deák Alexandra olvasott
fel.
A 2019-es évben első alkalommal kiosztott Debüt-díjban fiatal szerzőnk, Voloncs Attila részesült a
Virágok esztendeje című könyvéért.
Májusban ismét Kárpátalján jártunk; több kiadó segítségével ajándékkönyveket vittünk több járás
könyvtárainak, illetve Beregszászon és Forgolányban rendhagyó irodalom órát tartottunk Lőrinc P.
Gabriella költő és Deák Alexandra közreműködésével.

Harmadik alkalommal is megrendeztük a Héthatár Irodalmi Fesztivált, augusztus 10-én,
Terényben. 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 választottuk.
Ekkor került bemutatásra a Marcsák Gergely Pottó panzió című gyermek és ifjúsági kötete is.
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.
Ezzel egy időben, 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.
Decemberben ismét Kárpátalján jártunk, a Csikófogat antológiát mutattuk be több
középiskolában, illetve a Beregszászi könyvtárban, ahová ez alkalommal is vittünk ajándék
könyveket a járás könyvtárainak.
NKA pályázati forrásból 2019-ben is folytattuk az író-olvasó találkozók és rendhagyó
irodalomórák megrendezését; partnereink voltak Erős Kinga, Bíró Gergely, Mezei Katalin,
Mirtse Zsuzsa, Kubiszin Viktor, Rózsássy Barbara.
Programjaink, tevékenységeink a szakmai és lakossági körökben egyre szélesebb körben
vállnak ismerté, szervezetünk híre folyamatosan nő, így a 2019-es évben több helyszínen
rendszeresen tartottunk programokat óvodásoktól felnőttekig, mind szűkebb régiónkban Nógrád megyében és Pest megye északi járásaiban -, mind az ország számos más településén
és határon túli területeken is.

