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Az SZMÍT és a szerkesztőség hírei

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága május 20-án tartotta meg idei második választmányi ülését, 
melyen a testület átdolgozta a szervezet 2020-as munkatervét, hiszen a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozások folytán a járvány idejére eső programokat későbbre kellett halasztania. A 
választmány Rajczi Adrienn író, valamint Szalay Gábor esszéista személyében egyúttal új tagok 
felvételéről is határozott. Ezt követően pedig – értékelve a már elkészült idei lapszámokat, és átte-
kintve a legközelebbi, 3. számhoz kapcsolódó teendőket – megbeszélést tartott az Opus irodalmi 
folyóirat szerkesztősége is. Mint arról már hírt adtunk, a Társaság az elmúlt év novemberében pá-
lyázatot írt ki az Opus főszerkesztői posztjára, melynek ellátásával a beérkezett pályázatok januári 
elbírálása alapján a választmány Bolemant László költőt, műfordítót, fotográfust, szerkesztőt bízta 
meg, aki viszont csupán a lap harmadik számától tudta elvállalni e feladatot. Ezért a választmány 
az Opus idei első számainak megszervezésére és szerkesztésére az új főszerkesztő belépéséig a lap 
felelős kiadóját, Hodossy Gyulát, valamint a folyóirat főmunkatársául meghívott Tóth Lászlót, szer-
kesztőknek pedig Jancsó Péter írót, kritikust és Végh Zsoldos Péter műfordítót kérte fel. A szervezet 
legutóbbi, májusi választmányi ülése egyúttal Jancsó Péter főszerkesztő-helyettesi, valamint Z. Né-
meth István költő, író szerkesztői megbízatásáról is határozott.  

 

Pegazus alkotópályázat 2020
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát szlovákiai lakhe-
lyű alkotók részére az alábbi kategóriákban:

                     I. kategória: vers  II. kategória: próza

Beküldési határidő: 2020. július 1.

Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal.  Korhatár 
nincs. A pályázatra érkezett munkák mindegyikéhez a megbízott mentor javaslata szükséges ah-
hoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője a bírálóbizottság elé kerüljön.

A pályázó feladata:
1.  A mentorok: Z. Németh István, Hogya György és Bódi Péter közül minden pályázó kiválasztja, 

akivel dolgozni szeretne.
2.  Ha ez megtörtént, jelentkezik a Társaság titkárságán (elérhetőségek: mobil: 0911239479, e-mail: 

szmit@szmit.sk), ahol postafordultával megkapja a mentor elérhetőségeit.
3.  A szerzőnek a mentor nyújt segítséget abban, hogy a bírálóbizottság elé színvonalas pályamű 

kerüljön.
4.  Végezetül a pályázó a mentortól 5–10 soros ajánlást kér, és azzal együtt adja le a pályázatát, 

elektronikus formában is.
5.  A pályázat jeligés. Az ajánlást, nevet, címet és a telefonszámot kérjük lezárt borítékban mellékel-

ni, amelyre csak a jeligét kell ráírni. A jelige az oldalszámokkal ellátott kézirat minden oldalán 
szerepeljen! Egy pályázó több alkotással is pályázhat. A pályaműveket postai küldeményként öt 
kinyomtatott példányban kérjük postázni, de lehet adattárolón is.

Az értékelésről a következő szakmai zsűri gondoskodik: Juhász Katalin Forbáth-díjas költő; Gál 
Éva irodalomtörténész; Kukorelly Endre József Attila-díjas író, költő. Védnökök: Tőzsér Árpád 
Kossuth-díjas költő, A Nemzet Művésze és Duba Gyula József Attila-díjas író.
A díjak, mindkét kategóriában: értékes könyvcsomag, ingyenes részvétel a XXII. Fiatal Írók Tábo-
rában. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjkiosztás pontos idejéről később tájékoztatjuk az 
érintetteket.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Galantská cesta 658/2F, 
92901 Dunajská Streda – Pegazus Alkotópályázat.


