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BEVEZETŐ 

Történetünk 2005-ben kezdődött. A FSZEK Budafoki Könyvtárá-
ban (akkor még a Tóth József utcában volt) Domanits András és 
Feinek György a könyvtár vezetőjével, Varga Mónikával beszélge-
tett arról, hogy milyen sajnálatos, hogy a kerületben nincs írók-
költők közössége. Úgy gondolták, hogy ezt a hiányosságot pótolni 
kell. A gondolatot tett követte. A helyi sajtóban közzétettek egy 
felhívást, melyben találkozóra invitálták a kerületben élő tollfor-
gatókat. A meghívásra szeptember 22-én 12 érdeklődő jelent meg, 
és úgy döntöttek, hogy megalakítják az irodalmi társaságot. Meg-
beszélték, hogy a következő hónapban ismét találkoznak, és addig 
mindenki hozzon ötletet, mi legyen a társaság neve. Októberben a 
tagok Varga Magdi javaslatát elfogadva megszavazták a Szabad 
Elven Gondolkodó Literátorok Egyesült Társasága elnevezést, 
melynek rövidített neve: SZEGLET, és ez egyben utal a földrajzi 
elhelyezkedésre is, hiszen a város egyik szegletében található. A 
megalakulás óta tíz év telt el, és ez a tíz év e kis csoport számára 
történelem. Az együtt töltött évtized alatt sok közös örömben és 
gondban volt részünk, és igazi, életre szóló barátságok kötődtek. 

Most, ebben a kis kötetben ennek a csodálatos évtizednek sze-
retnénk emléket állítani. Ezért összegyűjtöttük műhelymunkáink 
legjavát, és a legemlékezetesebb programok képeit. Szívből remél-
jük, hogy mindazoknak, akik majd kezükbe veszik ezt a könyvet, 
ugyanolyan örömet fog okozni, mint nekünk, akik azért alkottuk 
meg, hogy élményeinket másokkal is megoszthassuk. 
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EREDETI HONLAPUNK NYITÓ OLDALA: 
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Ezt a honlapot sajnos meg kellett szüntetnünk. De az anyagát 
még kinyomtattuk, és egyik évfordulónkra kiállítást készítettünk 
belőle. Az összeállítást emlékül a Könyvtárnak adományoztuk. Az 
új honlapra való átállás nem volt zökkenőmentes, de a lehetősége-
ink szűkössége miatt váltanunk kellett. Amit legjobban sajnál-
tunk, az a RIM, a Rendhagyó Irodalmi Magazin. Ezt az elektroni-
kus folyóiratot a honlapunkon belül Faragó Dániel és Domanits 
András szerkesztette. De kedvenceink közé tartozott a „Rólunk 
írták” oldal is, amelyben a rólunk megjelent cikkeket gyűjtöttük 
össze. A képgaléria is jelentős anyagot halmozott fel, és természe-
tesen, amit lehetett, igyekeztünk átmenekíteni az új honlapunkra 
is. 

Az első évtizedünk sok emlékezetes eseménnyel gazdagította 
életünket. 2010-ben pályázatot írtunk ki SORSFORDULÓK cím-
mel, amelyre több száz pályamű érkezett be. A sikeren felbuzdulva 
2012-ben kiírtuk második pályázatunkat ÉLETPILLANAT cím-
mel, amely hasonló sikert hozott. A jó eredménnyel pályázók fel-
vételt nyertek a társaságba. Létszámunk növekedéséhez az is hoz-
zájárult, hogy megnyitottuk határainkat, és nem csak a kerületben 
élő alkotóknak adtunk lehetőséget a csatlakozásra. A 2014-ben 
meghirdetett HÁNY ÉV EGY ÉVTIZED című pályázatunk már 
nem hozott ilyen látványos eredményt. Az azonban örvendetes, 
hogy a társaság alapítása óta mindössze négy tagunk lépett ki a 
közösségből. Az már kevésbé ad okot örömre, hogy a tagságnak 
csak egy kis hányada a valóban aktív. De bízunk benne, hogy a 
most még lustálkodók is kedvet kapnak a szerepléshez. Reméljük, 
hogy ehhez ez a kis antológia is hozzájárul majd. 

(Varga Magdolna) 



 

KIÁLLÍTÁSOK – ESEMÉNYEK – 
KÉPEKBEN 

Programjaink jelentős része az „otthonunkhoz”, vagyis a Buda-
foki Könyvtárhoz kötődik. Itt tartjuk havi rendszerességgel a ta-
lálkozóinkat, és minden évben itt ünnepeljük a Költészet Napját, 
valamint a születésnapunkat. A két nagyobb rendezvényen kívül 
több alkalommal tartottunk megemlékezést jeles napokról, mint 
például Nőnap, Anyák napja. Számos kiállítás megnyitóján szere-
peltünk irodalmi összeállítással, és bekapcsolódtunk helyi civil 
szervezetek programjaiba. Több irodalmi esten vettünk részt a 
Nagytétényi Könyvtárban, és más szervezetek vendégeiként. Köte-
tünk e fejezetében ezekből az eseményekből mutatunk be néhá-
nyat. 

Koncz Eta festőművész kiállítása a FSZEK 
Nagytétényi Könyvtárában 2006. március 23. 

 

 


