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hírek, hirdetés magyar napló

Február 6-án az Írott Szó Alapítvány, a Pro
Universitate Partium Alapítvány és a Par -
tiumi Magyar Művelődési Céh által szerve-
zett irodalmi esten Mezey Katalin és Oláh
János Greve- és József Attila-díjas költők,
valamint a Széphalom Könyv műhely és a
Magyar Napló szerkesztősége mutatkozott
be a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egy -
házi Központ múzeumtermében, a Nemzeti
Civil Alapprogram által támogatott Civil
irodalmi találkozások a Kárpát-medencé-
ben című program keretében. Az est ház-
igazdája Barabás Zoltán költő, a Partiumi
Magyar Művelődési Céh igazgatója volt.

Tizenharmadik alkalommal adták át a
Balassi Bálint-emlékkardot február 14-én,
szombaton a budapesti Gellért Szálló ban.
Az irodalmi díjat idén a magyar költők kö -
zül a vajdasági Tari István, műfordítá -
saiért pedig a mongol Daváhügijn Ganbold
vehe tte át.

A Magyar Írószövetség
márciusi programjából

A rendezvények helyszíne az Írószövet-
ség Klubja (1062 Budapest, Bajza utca
18.). Telefon: 06-1-322-8840

Március 4., szerda, 18 óra
Csikófogat – a fiatal alkotók estjének
vendége Szálinger Balázs költő. A szer-
zőt Pécsi Györgyi mutatja be. Az estet
Erős Kinga vezeti.

Március 9., hétfő, 17 óra
A Fasori Evangélikus Gimnázium Arany
János Irodalmi Körének vendége Ágh
István költő. (Cím: Bp., VII., Városligeti
fasor 17–21.)

Március 9., hétfő, 17 óra
Gyiniszlanova Szvetlana mansi költőnő
estje.

Március 16., hétfő, 17 óra
Kelemen Erzsébet Happy Birthday!
(Magyar Napló Kiadó) című drámaköte-
tének bemutatója.

Március 17., kedd, 18 óra
Csikófogat – az est vendége Bakos Kiss
Károly kárpátaljai költő. A szerzőt Vári
Fábián László mutatja be. Az estet Erős
Kinga vezeti.

Március 20., péntek, 17 óra
Cseke Péter A magyar szociográfia erdé-
lyi műhelyei című könyvének bemutató-
ja. A szerzővel beszélget Bertha Zoltán.
Közreműködik Cseke Péter színművész.

Március 24., kedd, 17 óra
Széki Patka László könyvének bemutatója.

Érd Városának kulturális híreiből

Március 4-én, szerdán 18 órakor
Kovács István „Egy a lengyel a magyar-
ral.” A szabadságharc ismeretlen lengyel
hősei című könyvének bemutatója lesz a
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban (Érd,
Hivatalnok utca 14., tel.: 23/365-470).

Pest Megye Szimfonikus Zenekarának
koncertsorozata Pest Megye

Millenniumának
tiszteletére: Haydn versenyművek

Március 17., kedd, 12.45, Abony
Március 17., kedd, 15 óra, Cegléd
Március 18., szerda, 10 és 12 óra, Monor
Március 20., péntek, 10 óra, Szigethalom
Március 20., péntek, 15 óra, Tököl
Március 23., hétfő, 11 és 13 óra,
Veresegyház
Március 23., hétfő, 15 óra, Dunakeszi
Március 24., kedd, 12 óra, Ráckeve

A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága intézményeinek tárlatai

A Nagykőrösi Konzervgyár című kiállí-
tás 2009. május 31-ig tekinthető meg az
Arany János Múzeumban (Nagykőrös,
Ceglédi út 19.).
A gesztus én vagyok – Lelkes A.
Gergely festőművész kiállítása 2009.
március 22-ig tekinthető meg a Tragor
Ignác Múzeumban (Vác, Zrínyi u. 41/A).

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


