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A SZMÍT és a szerkesztőség hírei

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel, idén 14. alkalommal írta 
ki a pályázatot szlovákiai magyar szerzők számára. A díj szabályzata értelmében a 
bírálóbizottság tagjai, Farkas Wellmann Éva költő, szerkesztő, Juhász Katalin költő, új-
ságíró, Jancsó Péter prózaíró, főszerkesztő külön értékelték a líra és a próza kategóriát.  
A 25 pályázó közül 11 pályázott verssel, 14 prózával.  A vers kategóriában a Nufi  jelige 
alatt beküldött versciklus nyerte el az Arany Opus Díjat.  A mű címe Kapcsolatvariációk 
K.-ra, É.-re és P.-re, szerzője pedig Katona Nikolasz. A próza kategóriájában a zsűri-
tagok szavazatainak összevetése után a Bolond világ jeligével ellátott A bosszú című 
elbeszélés nyerte el az Arany Opus Díjat, melynek szerzője Fiala Ilona. A szerzőknek 
gratulálunk! A pályaművek a http://szmit.hu/arany-opus-palyazat/ linken olvashatók.

*

A Szlovákia Magyar Írók Társaságának Választmánya Hogya György írónak ítélte oda 
a Talamon Alfonz-díjat a Daszvant árnya (2019) című kötetéért. Az idei ünnepélyes 
díjátadásnak eredetileg Fülek városa adott volna otthont, de sajnos a vészhelyzet és a 
korlátozások miatt erre az évben már nincs lehetőség. A díjazottnak szívből gratulá-
lunk!

*

A Szlovákia Magyar Írók Társaságának Választmánya Z. Németh István költőnek, író-
nak ítélte oda az idei Forbáth-díjat a Csipetnyi fény (2019) című kötetéért. Az új verskö-
tet az elmúlt hét év termésének legjavát szeretné eljuttatni az olvasókhoz. Érdekessé-
ge, hogy Z. Németh István édesapja fotói illusztrálják a verseket. A díjazottnak szívből 
gratulálunk!

*

Kövesdi Károly a huszonkettedik európai újságíró, aki megkapta az Európa-érmet 
magas színvonalú, felelős, szellemes, sok kockázatot vállaló sajtóemberi tevékenysé-
géért. Kövesdi Károly nevét 1970-es évektől jegyzi az irodalom, első versei és írásai 
1973-tól jelentek meg a hazai magyar lapokban. Eddig tucatnyi könyvet publikált. A 
díjazottnak szívből gratulálunk!

*

A Petőfi  Irodalmi Múzeum pályázatot hirdetett fi atal bölcsészeknek és irodalmárok-
nak az Oláh János szerkesztői ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj kuratóriuma 2020. 
november 19-i ülésén a 42 pályázatot elbírálva megosztott ösztöndíjban részesítette 
Jancsó Pétert, az Opus főszerkesztőjét.


