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Tabéry pályázat A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke, valamint a Várad 
irodalmi és művészeti folyóirat újra meghirdeti a sikeres 
TabéryGézanovellapályázatot, ezúttal „Történet, töredék, 
ének” címmel. Pályázati felső korhatár: 26 év.

A zsűri döntése alapján a minősítést elérő szerzők elismerő 
oklevelet, a legjobb pályamunkákat beküldő 3 szerző pedig 
pályadíjat és könyvcsomagot kap az alábbiak szerint:

–  A győztes pályamű 20	ezer	forint, illetve ennek megfelelő 
lej + könyvcsomag;

–  a második helyezett 12	ezer	forint, illetve ennek megfelelő 
lej + könyvcsomag;

–  a harmadik helyezett 7	ezer	forint, illetve ennek megfelelő 
lej + könyvcsomag díjazásban részesül.

A legjobb novellákat a Várad irodalmi és művészeti folyóirat 
májusi száma publikálja.

A megszülető írás(ok)nak témájában a címben jelzett három 
tematika valamelyikéhez kell kapcsolódnia. Szerzőnként 
maximum két novella küldhető be. A novellák egyenként leg-
feljebb 10 gépelt oldal (mintegy 24 000 leütés, Times New 

A szerkesztő asztala
Roman betűtípus, 12-es betűméret, 
1,5-es sortávolság, 2,5-es margó) terje-
delműek lehetnek. Beküldési határ-
idő: 2016. március 18. (péntek) 24.00 
óra.

A pályázat beküldhető: villanypostán 
a taberypalyazat@gmail.com címre, 
vagy postai úton a Várad szerkesztő-
ségének címére. (Revista culturală 
Várad Oradea 410068 Oradea P-ța 1 
Decembrie nr. 12, județul Bihor.)

Eredményhirdetés és ünnepélyes díj-
átadás: 2016. április vége.

Élő Várad Új sorozatot indítottunk 
februárban a Szigligeti Stúdióban. Az 
Élő Várad a szerzők és az olvasók 
között szeretne rendszeres kapcsola-
tot teremteni. Az első találkozón 
előbb Onucsán Miklós Mo(nu)ments 
című tárlatáról tartott vetítéses 
ismertetőt Kányádi Iréne művészet-
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történész (az anyag decemberi számunkat illusztrálta), majd 
négy fiatal, Váradon élő szerzőnkkel beszélgettünk. Ozsváth 
Zsuzsa, Kemenes Henriette és Mihók Tamás felolvasott ver-
seiből, végül Biró Árpád mese-dramolettjét adták elő felol-
vasó színházi formában. Az Élő Várad legközelebb március-
ban jelentkezik.

Törzsasztal Emlékezetes estékkel szolgáltak a legutóbbi 
hónapokban is íróvendégeink és beszélgetőtársuk, Kőrössi P. 

József a Törzsasztal mellett. Decem-
berben Szijj Ferenc költő, januárban 
Györe Balázs járt Nagyváradon, míg 
februárban visszatérő vendégként 
Térey János, és részleteket olvasott fel 
legújabb verses regényéből, ALegki-
sebbJégkorszakból.Március 11-én Tóth 
Krisztinával folytatódik a több mint 
kilenc éve tartó sorozat.


