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Aktuális pályázat
Az Új Galaxis szerkesztősége ismét

novellapályázatot hirdet.
Eddig még nem publikált novellákat, tusrajzos grafikákat és

tusrajzos képregényeket várunk, az alábbi témában:

A világűr vándorai: ismeretlen világok felfedezése
(A novella cselekménye űrutazással, földönkívüliekkel való találkozással,

kapcsolatfelvétellel összefüggő legyen.)

A további részleteket megtudhatja, ha ellátogat weblapunkra:

http://www.ujgalaxis.hu

http://www.ujgalaxis.hu



Az Új Galaxis előző számaiban meghirdetett felhívásra számos pályamű érkezett, már
szerkesztés alatt áll antológiánk 6. kötete. Továbbra is várjuk valamennyi olyan amatőr
írótársunk novelláit, tanulmányait (maximum 20-25 oldal terjedelemben), aki nyomta-
tásban eddig még nem közölt alkotásait szeretné kiadványunk következő számaiban –
igen kedvező anyagi feltételek mellett – viszontlátni. A pályamunkákat 1 nyomtatott
példányban, valamint digitális formában (lemezen vagy e-mailben) kérjük eljuttatni a
szerkesztőség impresszumban megjelölt címére. A pályaművek megjelentetéséről a
szerkesztőség dönt, és a publikálás feltételeiről valamennyi kiválasztott alkotótársnak
részletes tájékoztatást küld. A pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan nyilatkozatot a
szerzőtől, melyben beküldött alkotását saját szellemi termékként ismeri el. A pályamű-
vek benyújtásának határideje folyamatos.

Az Új Galaxis szerkesztősége kedvező publikálási lehetőséget kínál a magyarorszá-
gi sci-fi irodalom feltörekvő tehetségei, amatőr írók, grafikusok és tanulmányírók
számára.

Lehetőséget biztosítunk:
kiadványunk további számaiban való – a szerző csekély anyagi hozzájárulásával
megtámogatott – publikálásra. Az Új Galaxis című kiadvány önköltségi alapon
működik. Valamennyi szerzőtárs, aki írása terjedelmének megfelelően hajlandó
hozzájárulni a kiadvány újabb kötetének megjelentetéséhez, az általa befizetett
összeg függvényében meghatározott számú kötetet kap tiszteletpéldányként, írásá-
nak nyelvi lektorálását, tipografálását és nyomdai előkészítését pedig az Új Galaxis
szerkesztősége végzi. A kiadványban való megjelenés ÁFÁ-s ára: 500 Ft/oldal;

Gondolja át ezt a lehetőséget, és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot!

Mint kezdő és kevéssé ismert írónak, szinte egyáltalán nincs lehetősége művei köz-
zétételére? Mi erre egyedülálló és anyagilag igen kedvező lehetőséget ajánlunk.

(1) Ha korábban próbálkozott már művei internetes publikálásával, bizonyára vágyik
rá, hogy műve „kézzel fogható” formában, nyomtatott változatban is megjelenjen és a
boltokba kerüljön. Mi segítünk ebben.
(2) Nálunk:

– a pályaművek beadása díjtalan,
– ön csakis akkor fizet, ha írása kötetünkben vagy önálló formában megjelenik,
– a befizetett összeg függvényében ön tiszteletpéldányokat kap, melyeknek

fogyasztói ára megközelíti az Ön által befizetett összeget,
– szerkesztőségünk munkatársai saját írásaikat saját pénzükből publikálják.

(3) Szerkesztőségünk tagjai mögött komoly, csaknem egy évtizedes könyvszerkeszté-
si- és kiadási tapasztalat áll. Eddig főként egyetemi jegyzeteket, tankönyveket gondoz-
tunk, illetve írtunk mi magunk. Sokszor követtük nyomon, hogyan lesz a kéziratból sok-
sok munkafázis után kész könyv. (Referencia-anyagaink, valamennyi eddig elkészült –
több tucatnyi – könyvünk igény szerint megtekinthető.)
(4) Szerkesztőségünk munkáját egy kiváló pécsi kiadó és nyomdaipari vállalat segíti.
(5) Ha nálunk publikál, tapasztalni fogja, hogy szerkesztőségünk tagjai nagyon fontos
értéknek tartják az emberi kreativitást, az alkotói kedvet, azt, hogy nyomot hagyjunk
magunk után a világban. Rajongunk a szép könyvekért, és – miként reményeink szerint
azt az Új Galaxis eddigi számai is mutatják – nagy kedvelői vagyunk a sci-fi irodalom-
nak és a csillagászatnak.
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Atmion Bt. – A Budapesti Svéd Csapágy Kft. szerződött szerviz partnere
Csapágyazások tervezése, hibafeltárás diagnosztikával,
teljes körű karbantartás (hibák megállapítása, szerelés,
lézeres beállítás, kiegyensúlyozás) SKF eszközökkel.

1214. Budapest, Csikó Sétány 10.
Fax.: 06 (1) 215-3273

E-mail: zoltan.csaba@bscs.hu

 NYOMDA KFT
Megjelent kiadványok

Új Galaxis 1., 2., 3., 4., 5.
Viccek 100 forintért (1-20)

Békés Sándor: A lángoló határ
A természet bűvöletében
Imádkoznak a fák

Fekete Kálmán: Blues expedíció Chicagóban
Fenyvesi Csaba: A jog humora
Erdős Zoltán: Magyar mentalitás és életmód

a 16. és 17. században
Kéri Katalin: A csend útja

Szigetvári János – Szigetvári Sz. Krisztián:
1111 szójáték

Horváth G. – Kalmár L. – Szkoncz. I.:
Athén, második felvonás

A könyvek megrendelhetők a kiadó címén:

7627 Pécs, Rigóder út 25.
Tel/fax: (72) 213-999
E-mail: kodex@axelero.hu




