A zEtna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja
Mély levegő címmel irodalmi találkozót tartottunk iskolánkban

A zEtna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja november 9. és
11. között került megrendezésre. A rendezvényt, amelyet
a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségűvé
nyilvánított, ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap,
a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási
Közösségi Titkárság, a Tartományi Oktatási‚ Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti
Közösségi Titkárság, a Bethlen Gábor Alap, a Szekeres
László Alapítvány és Zenta Község Önkormányzata
támogatták. Társszervezői a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ voltak, együttműködő partnerei az adai Szarvas Gábor Könyvtár,
a csókai Városi Könyvtár, az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a Forum
Könyvkiadó Intézet, a Veszprémi Ex Symposion és a Zentai Gimnázium.

“Beszédes István, a kiadó vezetője és a fesztivál fő szervezője elmondta, az idei rendezvény is
azt a nagyobb tematikát követi, amit a tizedik óta mindegyik, jelesül, hogy a szerző felé fókuszál,
a rendelkezésre álló egy órában mintegy „személyi kultusza” van az adott írónak. A művek
mellett kifejezésre jut a szerző élete, műhelytitkai, szemléletmódja stb., szemben a korábbi
évekkel, ahol elsősorban folyóiratok, alkotói műhelyek, közösségi szálak kerültek bemutatásra.

Az idei hívószó a fluid: folyékony, képlékeny, áttetsző, mely a teljes programot képes úgy
befedni, hogy ne takarja el az értékeket. Ezúttal is sikerült a tájolásban remek helyszíneket és
partnereket találni, hiszen a könyvtárak és oktatási intézmények egyaránt fontosak a kiadó
számára. Az utóbbiakat illetően a zEtna mindig is nyitott volt a fiatal olvasók irányában, ráadásul
egyre több az ifjú és tehetséges debütáló szerző is a berkeiben, miáltal nemcsak a fesztivál
fiatalodik, hanem a teljes irodalmi közeg, ami nagyon biztató – ugyanakkor ezek az alkalmak az
idősebb írókon is sokat fiatalítanak; a fesztivál pedig minderre kiváló lehetőséget
nyújt.”(Magyarszó)

A fesztivál kísérőrendezvényei keretében november 10-én, 16 órától iskolánkban Mély levegő
címmel Nagy Hajnal Csillával Új Krisztina, Döme Szabolccsal és Hernyák Zsókával pedig
Mészáros Anikó beszélgetett. Ezen kívül kísérőrendezvenyeket tartottak még az Újvidéki
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, a csókai Városi Könyvtárban és az adai
színházteremben.
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az, aki a meghívott vendégekkel beszélget, valóban kíváncsi
legyen rájuk, hiszen ettől válik fluiddá ez az egész jelenség, vagyis attól, hogy az egymás felé
fordulás és belőle fakadó párbeszéd egyfajta folyamként tud megvalósulni – magyarázta
Beszédes István, aki elmondta, a rendezvényen az utóbbi években egyre fontosabb szerepet
kaptak a fiatal szerzők, ami nem annyira tudatos döntés eredményeképpen alakult így, mintsem
inkább annak köszönhetően, hogy a zEtna szerzői között több igen tehetséges fiatal is megjelent.
Hozzátette, mindez ezúttal sincs másként, hiszen a középnemzedék képviselői és az igazi
legendák mellett az idei fesztiválon három elsőkötetes, valamint egy kétkötetes fiatal szerző is
bemutatkozik a nagyközönségnek. (Vajdaság MA )

A fiatal írók, akik az iskolánk vendégei voltak, már részesültek a díjakban. Velük barátkoztunk:

Döme Szabolcs, Zentán született, az Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszékén szerzett
magyartanári képesítést. A Kilátó, a Sikoly és a zEtna közölte munkáit. Első kötete, a novellákat
tartalmazó A felhő neve idén jelent meg. A 2013-as Kilátó-díj tulajdonosa.

Nagy Hajnal Csilla a szlovákiai Losoncon született. Jelenleg Budapesten tanul, verseket és
prózát ír. Művei megjelentek többek között a Kalligramban, az Irodalmi Szemlében és a
Palócföldben. Az Irodalmi Szemle online felületének szerkesztője. Első verseskötete 2016-ban
jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában, Miért félünk az őrültektől címmel. A Makói
Medáliák díj 2017. évi nyertese.

Hernyák Zsóka Zentán született, az Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
végzett vizuális kultúratudomány mesterszakon. Publikációi főleg online folyóiratokban jelentek
meg. Kispróza-kötete, a Morze a zEtna kiadó gondozásában 2017-ben jelent meg. A kötetért
kiérdemelte az idei Sinkó Ervin díjat.

A rendezvény elején Juhász Aranka, iskolánk
magyartanára üdvözölte a zEtna szerkesztőjét, a
vendégeket és a közönséget, valamint bemutatta az
írókat. Két diáklány elolvasta jelen levő írók novelláit
és verseit, ezután elkezdődött a beszélgetés.

Moderátorok voltak Új Krisztina, aki Szarvason született, jelenleg Szegeden
él, költő, 2011 óta publikál, és Mészáros Anikó, aki a Szegedi
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
Karának
Romológia
és
Nevelésszociológiai Tanszékén tanult, 2016-ban Gion
Nándor Alkotói Támogatásban részesült.

Hálásak vagyunk a zEtnának, mivel minden évben lehetővé teszi a vajdasági vagy
magyarországi írók és iskolánk tanulói közötti irodalmi találkozót.

