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hírek, hirdetés magyar napló

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Érden,
a Szepes Gyula Művelődési Központban január
22-én rendezett ünnepségen részt vett a Magyar
Írószövetség választmánya. Köszöntőt mondott
T. Mészáros András polgármester. Temesi
Ferenc ünnepi beszéde után került sor az idei
Bella István- és Péterfy Vilmos-díjak átadására.
A Bella-díjat Nagy Gábor költő, irodalomtörté-
nész, a Péterfy-díjat Oláh János költő, a
Magyar Napló főszerkesztője vehette át.

A Polgári Magyar or szá gért Alapítvány a Prae -
sens fo lyóirattal és a Nemzeti Mű vészeti Sza lonnal
együtt  működ ve ösztöndíjat alapított fiatal művészek
támogatására. Az alapítvány idei irodalmi
ösztöndíját a ku ratórium döntése értelmében 2009.
január 24-én Iancu Laura költőnek adta át Balog
Zoltán országgyűlési képviselő, az Alapítvány
elnöke. A költőnek Magyar országon először 2007-
ben jelent meg versekötete Karmaiból kihullajt cím-
mel a Magyar Napló kiadásában. 

A Magyar Írószövetség
februári programjából
A rendezvények helyszíne az Írószövetség
Klubja (1062 Budapest, Bajza utca 18.). Ér dek -
lődni lehet a 06-1-322-8840-es telefonszámon.

Február 2., hétfő, 17 óra
Tóth Éva József Attila-díjas költő születésnapi
estje. Az estet megnyitja Vasy Géza. Köszöntőt
mond: Ágh István és Kalász Márton.
Beszélgetőtárs: L. Simon László. Közre mű -
ködik: Ferencz Éva ének művész, Oberfrank
Pál színművész és a Lyra együttes. Az est házi -
gazdája: Turczi István

Február 4., szerda, 12 óra
A Magyar Írószövetség Drámai Szak osz tá -
lyának rendezvénye Dráma-börze címmel.

Február 4., szerda, 18 óra
Csikófogat – a fiatal alkotók estjének vendé-
gei Karácsonyi Zsolt és Papp Attila Zsolt. A
szerzőket Szilágyi István Kossuth-díjas író, a
kolozsvári Helikon főszerkesztője mutatja be.
Az estet Erős Kinga vezeti.

Február 5., csütörtök, 18 óra
Vörösmarty-est. Előadó: Barlay Ö. Szabolcs iro-
dalomtörténész, az MTA doktora. Közre -
működnek: Máry Szabó Eszter (ének), Lantos
István (zongora), Rónaszéki Tamás (hegedű).

Február 6., péntek, 17 óra
Ahol állok, ahol megyek – Czigány Lóránt-emlék -
est. A barátok és pályatársak nevében megemlé-
keznek: András Sándor, Jankovics József,
Kabdebó Lóránt. Czigány Lóránt szépprózai
műveiből Papp János színművész olvas fel.

Február 12., csütörtök, 17 óra
Veress Miklós születésnapi köszöntése. Az est
házigazdája Szakolczay Lajos, közreműködik
Vallai Péter színművész.

Február 16., hétfő, 18 óra
Költőnők prózában. Kiss Irén és Pardi Anna
szerzői estje.

Február 17., kedd, 17 óra
Bencsik Gábor Cigányokról című könyvének
bemutatója. A könyvet Rostás-Farkas György
mutatja be.

Február 18., szerda, 18 óra
Az Írók Alapítványa–Széphalom Könyvmű hely
és a Bethlen Gábor Alapítvány közös rendezvé-
nyén az „…egyenesen szembenézni a sorssal…”
Magyar Írók Zbigniew Herbertről című kötetet
mutatják be. Köszöntőt mond Joanna
Stempińska, a Lengyel Kötársaság magyarorszá-
gi nagykövete. A könyvet bemutatja Kiss Gy.
Csaba irodalomtörténész és Mezey Katalin
költő, a Széphalom Könyvműhely vezetője.
Közre működik Bácskai János színművész.

A budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár
februári programjából

Február 12-én, csütörtökön 18 órától
Szvetelszky Zsuzsanna kommunikációkutató a
pletykáról tart előadást. (Budakeszi, Fő u. 108.)

Pest Megye Szimfonikus Zenekarának kon-
certsorozata Pest Megye Millenniumának
tiszteletére Mesterségünk címere. Operaáriák
címmel
Február 23., hétfő, 13 óra: Csili Művelődési
Központ (1201 Bp., Nagy Győri István u.
4–6., tel.: 283-0230)
Február 24., kedd, 14 óra: Uránia Nemzeti
Filmszínház (1088 Bp., Rákóczi út 21., tel.:
486-3400)
Február 25., szerda, 13 óra: Erzsébetligeti
Színház (1165 Bp., Hunyadvár u. 43/b, tel.:
401-3060)

Kulturális hírek,
események

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Könyv
Alapítvány ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik
szépirodalmi (próza, líra, színmű), kritikai, szociográfiai vagy bölcse-
leti műveket ültetnek át magyar nyelvre, s munkájuk időigénye hat
hónaptól egy évig terjed. Az ösztöndíj célja, hogy kedvező feltételeket
teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.
Pályázhatnak a magyar irodalom külföldi fordítói is. Ők igénybe vehe-
tik a balatonfüredi Magyar Fordítóház kínálta lehetőségeket. (Az ott-
tartózkodás ideje szükségszerűen rövidebb az ösztöndíj időtartamánál.)

Pályázhatnak: 1969. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó
Ösztöndíjkeret: 4 fő/év, amely a megpályázott időtartamnak megfe-

lelően megosztható
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot,
2. szakmai önéletrajzot,
3. publikációs jegyzéket,
4. részletes munkatervet (mely tartalmazza a tervezett fordítás pon-

tos terjedelmét),
5. a szakma elismert képviselőjének ajánlását,
6. magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval vagy a

külföldi könyvkiadóval kötött szerződést vagy szándéknyilatkozatot,
7. műfordítási szövegmutatványt az eredeti csatolásával max. 20

oldalnyi terjedelemben.

A pályázó az ösztöndíj időtartama alatt nem részesülhet más magyar-
országi ösztöndíjban.

Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter által
felkért szakmai kuratórium dönt.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy
közzétételre is alkalmas beszámolóval (3–5000 n terjedelemben), vala-
mint az elkészült mű kéziratával ad számot a támogatás idején végzett
munkájáról. Bármilyen megjelenés esetén közli azt a tényt is, hogy a
munka idején ösztöndíjban részesült. Az ösztöndíj megvonható vagy
részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének
nem tesz eleget, beszámolóját a kuratórium nem fogadja el.

A pályázatokat a Magyar Könyv Alapítványhoz kell benyújtani
személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.
Feladás határideje (postabélyegző): 2009. március 16.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap. 
A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális

Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium hon-
lapjáról (www.okm.gov.hu), valamint a Magyar Könyv Alapítvány hon-
lapjáról (www.konyvalapitvany.hu).

Budapest, 2009. január Magyar Könyv Alapítvány

Pályázati felhívás a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére


