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Szatmárnémetibe ért az I. Rimay Nemzetközi
Költészeti Fesztivál

Szerda este Sárospatakon vette kezdetét az első alkalommal, de a szervezők
szándékai szerint hagyományteremtő céllal megrendezett Rimay Nemzetközi
Költészeti Fesztivál. A június 9. és 13. között megrendezésre kerülő programsorozat
pénteki állomása Szatmárnémeti volt, ahová a fesztivál igazgatóját, Balázs F. Attilát –
ki maga is jól ismert költő, műfordító  ̶  az olaszországi Laura Garavaglia, valamint
Halmosi Sándor szatmárnémeti születésű, de jelenleg Budapesten tevékenykedő
költő, műfordító is elkísérte.

A fesztivál keretében városunkba érkező csapat először a Hagyományőrző Forrásközpontot

kereste fel, majd a látogatás második állomása a Kölcsey Ferenc Főgimnázium volt. A

vendégeket Pataki Enikő iskolaigazgató, majd Fehér Imola költő, nyelvtanár köszöntötte, a
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Császár Adalbert vezette német kórus, illetve Nevezi-Dobosi Csilla diákjai pedig egy-egy

dallal üdvözölték őket.

Ezt követően Balázs F. Attila vette magához a szót, aki a költészeti fesztivál mögött

meghúzódó motivációról beszélt hallgatóságának. Mint elmondta, már több mint egy

évtizede rendszeres résztvevője a különféle nemzetközi költészeti találkozóknak, így az évek

folyamán rengeteg kiváló alkotóval sikerült ismeretséget kötnie. Az idén első alkalommal

életre hívott kezdeményezés szoros kapcsolatban áll ezzel, hiszen a szervezők célja nem

más, minthogy e neves költőket elhozzák e régióba, azaz Északkelet-Magyarországra, a

Bodrogközbe, az ukrajnai Kárpátaljára, illetve a Partiumba, azon belül is Szatmárnémetibe.

Sajnos a koronavírus felülírta az elsődleges terveket, ugyanis a járvány okán több külföldi

díszvendég és meghívott is kénytelen volt lemondani a részvételt, ám a fesztivál ennek

ellenére megvalósult, s eljutott Szatmárra is.
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Kiemelt hírek:

Mentőhelikoptert is riasztani kellett a
mezőfényi baleset helyszínére

Még azelőtt feltartóztatták a hulladékkal
teli kamiont, hogy beléphetett volna
Szatmár megyébe

Számunkra a kézművesség nem hobbi,
hanem az életünk – Nezezon Enikővel, az
Aranykapu Kulturális Egyesület elnökével

beszélgettünk

Elhunyt a szatmárnémeti labdarúgás
legnagyobb sikerének kovácsa

Promó:

Öltönyök és kiegészítők széles
választékával várja ügyfeleit a
ValeMar Suits

Nyílt napra várja leendő
ügyfeleit a szatmári Energy Drip

Gumijavításban verhetetlenek:
25 éve áll a szatmáriak
rendelkezésére a Pendula Kft.

Tizenkét gyakori kérdés a fa-
műanyag kompozitról

Új ínyencségekkel bővül a
Weinberger kínálata
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A felvezető után először a költőként, műfordítóként, szerkesztőként és könyvkiadóként is

tevékenykedő Laura Garavaglia mutatkozott be a diákságnak, kinek nevéhez nem csak több

verseskötet, de a Como-i költészeti fesztivál is kötődik. „Nagyon örülök, hogy itt lehetek. A

fesztivál legjobb része ez, hogy találkozhatom veletek, kedves diákok, hisz úgy gondolom,

hogy a jövő a ti kezetekben van. Tudom, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagytok a

pandémia miatt, de előttetek az élet, és bíznotok kell magatokban. Tanulnotok, szeretnetek,

barátkoznotok kell, és szeretnetek kell a költészetet is, mely az emberi érzéseknek hangot

ad, mely hidat képez kultúrák és társadalmak között. Az általam szervezett költészeti

workshopokon mindig olyan kreatív diákokkal találkozom, mint ti, és úgy gondolom, a

költészet ott lapul mindannyiótok szívében, csak fel kell fedeznetek azt” – szólt a diákokhoz

az olaszországi költőnő, majd több olyan versét is felolvasta, melyeknek magyar nyelvű

fordítása Halmosi Sándornak köszönhető.

Laura Garavaglia versei után Halmosi Sándor költeményeivel ismerkedhettek meg a diákok,

Balázs F. Attila pedig olyan költők alkotásait hozta el, akik a pandémia miatt nem tudtak

személyesen is eljönni a fesztiválra. A felolvasás élményét Cserey Csaba a hang drum nevű

ősi hangszer harmonikus, szép hangzásával tette még különlegesebbé.

Az eseményt egy kötetlen hangnemben zajló, elsősorban a költészetre és műfordításra

fókuszáló beszélgetés zárta.

Kapcsolódó hírek:

Cimkék: költészet , fesztivál

Legfrissebb apróhirdetések:
Még több apróhirdetés 

Ingatlan

Családi ház
eladó!
Megvételre
kínálok a...

Vegyes

Vállalunk az
ország egész
területén...

Vegyes

Vállalunk az
ország egész
területén...

Műszaki cikk,
elektronika

Eladó: XIaomi
Redmi Note 8
Pro,belső
memória...

Vegyes

Elado alig
hasznalt

Jármű

175/65 x14-es
auto gumi
,7mm
mejsegu...
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Újra megnyitja kapuit az
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De Bruyne visszatért, továbbjutottak a belgák

FOCI EB

Kihagyott büntető mindkét oldalon, de csak az ukránoknak fért bele

Szatmári hírek

Pénzhamisítókra csaptak le Szatmárnémetiben – Helyszíni képek

Szatmári hírek

Szombattól indulnak a HiSky légitársaság Szatmárnémeti és Frankfurt közti
első repülőjáratai

Szatmári hírek

Égő lakásból mentettek ki egy férfit a szatmári rendőrök

Szatmári hírek

Felhőcskék ballagása a Kinizsiben

Külföldi hírek

Pénzérmével tiszteleg Ennio Morricone emléke előtt Olaszország
Limitált darabszámú öteurós pénzérmével tiszteleg a tavaly elhunyt Ennio Morricone kétszeres Oscar-
díjas olasz zeneszerző, karmester emléke előtt Olaszország.
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