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Kultúrdiplomácia és
1956

irat-kiadás kollégiumának, levelező tagként pedig a Magyar Művészeti Akadémiának, így
azonnal „ráharaptak” a hírre, hogy a Magyar Írószövetség vezetője is tiltakozik a szóban
forgó törvénymódosítás szándéka ellen. Holott nem ez történt. Én nem egy „ellenző petíciót” írtam alá, hanem egy szakmai levelet, amely az egyeztetést hangsúlyozza. Továbbá nem
a sajtónyilvánosságnak készült, hanem az érintett politikai vezetőknek. Nehezményezem,

Beszélgetés
Szentmártoni Jánossal
és Erős Kingával

hogy nem így alakult. Amikor ebben az ügyben megkérdeztek, szó sem volt arról, hogy a
közös nyilatkozat aláíróinak névsorát kiszivárogtatják a médiumoknak, amelyek aztán a
nyilatkozat tartalmát csak jócskán megkurtítva közölték. Ezek után nem csoda, hogy sokan
felkapták a fejüket a hír hallatán, hogy a Magyar Írószövetség beállt a tiltakozók sorába, csak
éppen az nem került nyilvánosságra, hogy mihez adtam a nevemet. Azt kifogásoltam, hogy a
törvénymódosítási javaslat benyújtása előtt nem történt egyeztetés szakmai szervezettekkel.
Az NKA rendkívül fontos, jól működő és kipróbált pénzosztó intézmény, amely a civil szférában működő kulturális szervezetek (kiadók, egyesületek, folyóiratok stb.) alapvető támogatója.
Ebből adódóan a különböző művészeti területeknek legalább a reprezentatív szervezeteivel
szerencsés lett volna egy szakmai egyeztetés. A Magyar Művészeti Akadémia kikerülhetetlen,
rangos és magas színvonalú kulturális intézmény, amelynek megtiszteltetés a levelező tagjának
lennem. Művészeinek munkásságát rendkívül nagyra becsülöm. Ugyanakkor a legrégebbi
és legnagyobb irodalmi szervezet, a Magyar Írószövetség elnökének a civil kulturális műhelyek érdekeit is szem előtt kell tartania. Aláírásommal nem az MMA-tól való félelmemnek

Szentmártoni János elnök és Erős Kinga titkár
az Írószövetség előtt álló feladatokról

kívántam nyomatékot adni, csupán a már említett egyeztetés hiánya feletti kérdéseimnek.
Mi a helyzet a székház tulajdonlásának ügyével? Mennyire érezhetik birtokon
belül magukat a szövetség tagjai a saját székházukban?

Kezdjük a közelmúlt egyik legtöbbet vitatott kérdésével! Sokunkat meglepett, hogy

Szentmártoni János : – Amióta a terézvárosi önkormányzattól az állam tulajdonába

novemberben a Magyar Írószövetség is csatlakozott azon szervezetekhez, ame-

került a székház (kivéve a magánlakásokat), jogilag hontalanok vagyunk, sokáig nem kötöttek

lyek tiltakoztak a Nemzeti Kulturális Alapra vonatkozó törvény módosítása ellen,

velünk sem tulajdonosi, sem bérleti szerződést, november 10-én azonban kormányrendelet

miszerint a Magyar Művészeti Akadémia a kurátorok egyharmadát delegálhatja a

született arról, hogy versenyeztetés nélkül, ingyen bérelhetjük a Bajza utcai épületet. Ehhez jogi

pályázatokat elbíráló kollégiumokba. A választmány tagjait, illetve a Magyar Mű-

megoldást kellett keresni, amelyet aztán meg kellett tölteni tartalommal. Kötöttünk továbbá

vészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagjait időközben tájékoztattad a sokak

egy szerződés-kiegészítést az Emberi Erőforrások Minisztériumával, amelynek jogcímén a

által kifogásolt nyilatkozat aláírásának a hátteréről, ez a beszélgetés azonban

minisztérium kultúrdiplomáciai feladatokkal bíz meg minket. Ilyen munkát eddig is végez-

jó alkalom arra, hogy a teljes tagság számára is világossá tegyed a történteket.

tünk, de ezzel a minisztérium is elismeri, hogy bizonyos területen átvállalunk tőle feladatokat.

Erős Kinga: – Emellett a jövőben rendezni kell a székház adósságát. Az elmúlt évben
Szentmártoni János : – Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy semmiféle szer-

ugyanis megint keletkezett több mint négymillió forint közös költségtartozás. Ezt a tartozást

vezkedésben nem vettem részt sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem a Magyar Művészeti

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem fogja kifizetni, ezért ezzel az összeggel meg kellene

Akadémia ellen, ahogyan azt egyes lapok azonnal tálalták. Tagja vagyok az NKA Folyó-

emeltetni a költségvetésünket. Ez az összeg beépíthető lenne a szerződésünkbe, vagyis az elkö-
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vetkezendő években ennyivel magasabb támogatást kapnánk az államtól a működésünkre.
A másik megoldásra váró komoly probléma az életveszélyessé vált székház felújításának a
kérdése. Mi közhasznú egyesületként képtelenek vagyunk több százmillió forintért felújítani
a székházat. Egy műemlékről, egy történelmi épületről van szó, amelyhez több mint ötven éve
nem nyúltak hozzá. A nyílászáróktól kezdve a különböző vezetékrendszereken és a fűtésen
át a homlokzatig mindent rendbe kellene hozatni. 1956 hatvanadik évfordulóján örömteli
lehetne a felújítás elindításának bejelentése, hiszen a történelmi események egyik szellemi
bázisa volt az írók székháza. De ugyanez elmondható a rendszerváltást előkészítő nyolcvanas
évekre is. Sokat köszönhet az íróknak, az Írószövetségnek a magyar társadalom.
Hol tartotok a nemzetközi kapcsolatok kiépítésével?

Erős Kinga: – A korábbi interjúkban már sok szó esett az Írószövetség teljes körű megújításáról, amelyet olyan alappillérekre építettünk, mint például a fiatalítás vagy a nemzetközi kapcsolatok szélesítése. A fiatalítás jelei egyértelműen láthatóak mind az elnökség, mind
a választmány, mind a tagság soraiban. A másik örömteli előrelépés a kultúrdiplomáciai
tevékenységünk kiszélesedése. Hasznos volna, ha lenne egy külügyi munkatársunk, mint
régen, de ezt sajnos továbbra sem engedhetjük meg magunknak. A szervezet megerősödése
és további feladatainak ellátása azonban elképzelhetetlen kulturális diplomácia nélkül. Több

Doina Ruşti román írónő könyvbemutatója: Király Farkas, a szerző, Szenkovics Enikő, Erős Kinga

vonatkozásban elértük azt, hogy a külföldi írószervezetekkel történő kapcsolatfelvételek
ne merüljenek ki egy-egy protokolláris látogatásban. Erőfeszítéseket teszünk a magyar

Erős Kinga: – Sok energiát fektettünk abba is, hogy Európa második legnagyobb

irodalom külföldi megjelenésének esetlegessége ellen is. Hogy a külföldi kiadók ne kizá-

könyvvásárán, Göteborgban Magyarország lehessen idén a díszvendég. Lipcsey Emőke Svéd-

rólag azokat fordítsák, akiket évtizedek óta ismernek. Ígéretesnek látszik az a törekvésünk,

országban élő tagunk vállalt oroszlánrészt ennek szervezésében. A Magyar Írószövetséget

hogy egyes országokban más szerzők is bemutatkozhassanak, s nemcsak azok, akik már a

többek között Jókai Anna, Mezey Katalin, Vincze Ferenc és Jávorszky Béla képviselte. Szoros

német nyelvterületen befutottak.

kapcsolatban állunk a lengyel Akcent folyóirattal is, kölcsönösen fordítjuk egymás szerzőit.

Szentmártoni János : – Ezzel kapcsolatban szorosabbra kívánjuk kötni a Lakiteleki

Szentmártoni János : – Hasonló kezdeményezés indult el a Bolgár Írószövetséggel.

Népfőiskolával a szakmai kapcsolatot, amely egyre nagyobb formátumú fordítói táborokat

A Doncsev Toso írótársunk által kezdeményezett kapcsolatfelvételt elősegítette, hogy Nagy

szervez. Külügyi kapcsolataink erősödésére példa, hogy a Moszkvai Magyar Intézet nemrég

László születésének 90. évfordulója alkalmából kulturális delegáció látogatott Bulgáriába

leköszönt igazgatójának kezdeményezésére és az orosz Rudomino Könyvtár kiadójának

október 5–8. között. Az ünnepségsorozat keretén belül koszorúzást, ünnepi megemléke-

gondozásában szerkeszthettem egy reprezentatív antológiát 54 kortárs magyar költő ver-

zést és szoboravatást tartottunk. A költő szófiai Magyar Intézet előtti mellszobrát dr. Boni

seiből. Idén tavasszal látott napvilágot, nagy érdeklődés közepette mutattuk be költészet

Petrunova kulturális miniszterhelyettes és Klein András nagykövet, továbbá a megemlé-

napja környékén Moszkvában és Szentpéterváron, majd nemrég itthon az Orosz Kulturális

kezésre érkező magyar szervezetek – a Magyar Művészeti Akadémia, a Balassi Intézet, a

Központban. Az oroszok szerint ilyen jellegű antológia eddig még nem jelent meg náluk a

Magyar Írószövetség és a Petőfi Irodalmi Múzeum – vezetői, képviselői koszorúzták meg.

magyar irodalomból. A Lengyel Írók Egyesületével két évvel ezelőtt elindított együttműkö-

A koszorúzáson jelen volt Todor Csobanov, Szófia főpolgármester-helyettese és Dimitrov

désünk jóvoltából novemberben három lengyel írónőt láttunk vendégül, felléptek nálunk,

Györgyi, a Szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatója is. A szófiai Tisztikaszinóban meg-

Szegeden és Székesfehérváron is.

rendezett ünnepi megemlékezésen Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára mondott
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Milyen rendezvényeket emelnétek ki a 2015-ös esztendőből?

Erős Kinga: – Egyre több olyan rendezvényünk van, amellyel kilépünk a székház falai
közül, mert szeretnénk minél szélesebb rétegekkel megismertetni a szervezetünket. A vonzó
programokon keresztül megszólíthatjuk potenciális olvasóinkat. Ennek jegyében zajlott le
júniusban immáron az ötödik Írók Éjszakája elnevezésű programunk, amely a Múzeumok
Éjszakájának szerves része. Hihetetlenül népszerű ez a rendezvény, nem az írók körében,
hanem azok között, akik maguktól nem keresnék a kapcsolatot velünk. Ebből az alkalomból
idén Palya Bea és a Misztrál együttes adott koncertet. A Nagy László Emlékévünk részeként
rendeztük meg a „Bicskám és szívem kinyitva” című versszínházi előadást is Tallián Mariann
és Lázár Balázs színművészek előadásában, Rózsássy Barbara rendezésében. Ebben megelevenedett a költő házaspár szenvedélyes kapcsolata, verseik sokszínűsége. A férfi-nő viszony
mintegy álomszerű, szürreális megfogalmazásban bontakozott ki a néző szeme előtt, sajátos
megvilágításba helyezve Szécsi Margit és Nagy László időtlen költeményeit. Ezen kívül az
általam vezetett „irodalmi barangolásra” is meghívtuk az érdeklődőket a székházban. Két turnust kellett indítani, annyira nagy volt az érdeklődés. Az Írószövetség történelmi és kulturális
hagyományainak folytatásaként bevezettünk olyan kezdeményezéseket, amelyek az értékeket
KultúrRing: Kozma Imre atya, Horkay Hörcher Ferenc, Schmidt Mária

a szélesebb rétegekhez is eljuttatják. Ehhez figyelembe kellett vennünk, hogy gyökeresen
megváltoztak az olvasási szokások, más a befogadó közönség ingerküszöbe, de tapasztalataink

köszöntőt, majd felolvasták Boil Banov bolgár kulturális miniszterhelyettes üdvözlő be-

alapján arról nincs szó, hogy ne érdekelné őket a költészet vagy a széppróza. A másik sikeres

szédét. Ezt követően Kárpáti Tamás, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese, majd Bojan

vállalkozásunk a kapolcsi szereplésünk volt a Művészetek Völgyében. Abba az udvarba, ahol

Angelov, a Bolgár Írószövetség elnöke és én méltattuk Nagy László munkásságát. A második

évekig felléptünk, egy másik program költözött, ezért műsorainkat egy malomban rendeztük

napon Szmoljanban folytatódott az ünnepség, ahol a Nagy László Emlékház is található.

meg. Ez az íróiskolánk egyik hallgatójának, Karap Ágnesnek a kezdeményezésére történt, aki

A költő mellszobrát, Georgi Csapkanov alkotását avattuk a Szmoljani Városi Könyvtár előtti

felajánlotta nekünk a családjuk tulajdonában lévő malmot. Ez volt az egyetlen zárt helyszín

téren, majd a költő tiszteletére rendezett kiállításokat Tanya Mareva, a Regionális Történeti

Kapolcson, tehát kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is zavartalanul működött minden.

Múzeum igazgatója és Benkő Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa nyitotta meg.

Deák-Sárosi László írótársunk a MANDA egyik munkatársa, s az ő jóvoltából három szépiro-

Kucsera Tamás Gergely főtitkár úr komoly ígéretet kapott tárgyalásai során a bolgár kulturális

dalmi vonatkozású játékfilmet is vetíthettünk. Kapolcson ez az egyetlen olyan helyszín, ahol

vezetéstől az emlékház teljes körű felújítására. Delegációnkhoz tartozott még Zsille Gábor

filmvetítés zajlott. Ugyanitt megismételtük a Nagy László tiszteletére rendezett versszínházi

költőtársunk, a Műfordítói Szakosztály vezetője és Nagy András grafikus, a költő fia is, aki

műsort, illetve meghívtunk olyan családokat, amelyek tagjai művészek. Devich János gordon-

az ünnepségsorozat díszvendége volt egyben.

kaművész családját és a Mezey Katalin-Oláh János házaspárt Lackfi Jánossal. De voltak Versek

Erős Kinga: – Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan a Nagy László Szellemi Öröksé-

szódával-beszélgetések is Zalán Tiborral és Pion Istvánnal. Idén először vettünk részt az Ars

ge Alapítvány alkotótábort szervezett augusztusban Nagy László felsőiszkázi szülőházá-

Sacra fesztiválon. Ebben a Fasori Evangélikus Egyházközség volt a partnerünk. A székhá-

ban. Nagy László iránti szeretetünk jeléül domborművet avattunk a Tokaji Írótáborban.

zunkkal átlósan szemben található Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziummal mondhatni

A tiszteletére hirdetett emlékévet pedig egy olyan különleges konferenciával zártuk, ame-

hagyományosan jók a kapcsolataink. Az iskola díszterme többször szolgált közgyűléseink,

lyen kimondottan fiatal alkotók szóltak Nagy László örökségéről. A konferencia címe

kulturális programjaink, rendhagyó irodalomóráink helyszínéül. Aradi György lelkésszel

az volt, hogy „Az újrateremtés indulata – Nagy László a legifjabb nemzedék szemével.”

való találkozásaink során többször szóba került, hogy érdemes lenne közösen valamilyen

Ennek anyagát szeretnénk majd antológiába szerkeszteni.

nagyobb formátumú program lebonyolítására vállalkozni. Az evangélikus gyülekezet kiemelt
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programjai a székházban valósultak meg, míg az általunk rendezett kulturális események

Miként készültök az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójának megünnep-

helyszíne a Fasori evangélikus templom lett. „Uram a te szemeid e házra nézzenek” címmel

lésére?

nyílt a 110 éves templom történetét bemutató fotókiállítás az Írószövetségben. A két hónapig

Szentmártoni János : – 1956-os emlékévet hirdetünk. Méltóképpen és egész évben

látogatható tárlatot Gáncs Péter evangélikus püspök nyitotta meg. Örömteli volt megtapasz-

kívánunk emlékezni a forradalom hőseire és az írók akkori szerepvállalására. Többféle ren-

talni, hogy olyan emberek fordultak meg szép számmal nálunk a tárlat miatt, akik egyébként

dezvénnyel, számos reprezentatív és népszerűsítő kiadvánnyal készülünk. Csak néhány példa

nem kerestek volna fel minket, holott a két történelmi épület lényegében szomszédos egy-

a terveink közül: a már régóta ígérgetett 1956-os virtuális emlékszoba a portálon, konferen-

mással. De ugyanez mondható el azokról a rendezvényeinkről, amelyeket a gimnázium 600

cia, albumok, kiállítás, tehetségkutató pályázatok… - de mind az internetes, mind pedig a

férőhelyes temploma fogadott be. Gálos Miklós művészettörténész vezetésével töviről hegyire

köztéri arculatunk is a forradalom eszmeiségét tükrözi majd egész évben. Feltéve, ha kellő

bejártuk a templomot és nagyon sok érdekességgel gazdagodtak azok, akik jelentkeztek erre a

támogatást kapunk a programjainkra. Az emlékév szakmai felügyeletére Emlékbizottságot

programra. Kétszer tartottunk teltházas rendezvényt, az egyik Rohmann Ditta csellóművész

hozunk létre, amelybe elfogadta a meghívásomat Lezsák Sándor, Kiss Gy. Csaba és Sala-

fellépése, a másik a Misztrál együttes koncertje volt. De szép számmal jött a közönség a Kubik

mon Konrád. Terveink szerint októberben a közép-európai írószövetségek vezetőivel együtt

Anna színművész, Miskolci Anita gordonkaművész és jómagam közreműködésével létrejött

ünneplünk majd a Parlament Felső Házában. 2016-ban szinte csak ezekre az eseményekre

költészeti estre is. Az Orpheusz Kiadó gondozásában tavalyelőtt megjelent Másféle idő című

kívánok összpontosítani.
Borbély László

hangoskönyv anyagát adtuk elő. A templomban ismételten sikert aratott a Nagy László emlékére színre vitt versszínházi előadás, és rengetegen voltak kíváncsiak a Lackfi Jánossal való
irodalmi beszélgetésre is. Jövőre szeretnénk folytatni az együttműködést. Beindítottunk egy
saját filmklubot, ahol a vetítések után Csejk Miklós filmtörténész beszélget egy-egy íróval a
látottakról. Emellett folytatódott a KultúrRing: beszéltünk a migráció kulturális hatásairól,
a középszintű humán oktatásról, a kulturális folyóiratok helyzetéről. Ez a régi Bajza-szalon
nevű sorozatunk utódja, más a cím, más az arculat, de hasonló a koncepció: olyan kulturális-közéleti témák napirendre kerülése a cél, amelyek a társadalom szélesebb körét is érdeklik.

Szentmártoni János: – Rangos intézmények programjainak is otthont nyújtottunk: a
Bethlen Alapítvány idén nálunk osztotta ki a Teleki Pál-érdemérmeket, de itt ünnepelte 25. évfordulóját a Kölcsey Társaság is. Nagyon sikeres volt az idei szavalóversenyünk is, amit Kosztolányi és kortársai tematikával hirdettünk meg. Képviseltettük magunkat a Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulója alkalmából rendezett sződemeteri ünnepségeken, valamint a nemrég
elhunyt Dobos László emlékére szervezett királyhelmeci konferencián és szoboravatáson is.

Erős Kinga: – Kiemelnék még két új kezdeményezést. Idén először, a MKKE felkérésére, az Ünnepi Könyvhét vasárnapi programjait mi szerkeszthettük és vezényelhettük a Vörösmarty téri színpadokon – továbbá az Arany János Alapítványunk szervezésében Versadvent címmel évzáró ünnepséget rendeztünk a Józsefvárosi Galériában.
Itt bemutatásra került az Irodalmi Magazin Nagy László-száma, valamint átadtuk a
Magyar Napló, az Orpheusz és a Széphalom Könyvműhely által alapított, „Az év legsikeresebb szerzője” elnevezésű díjakat is. A legnagyobb példányszámban forgalmazott kötetekért járó kitüntetést Jókai Anna, Szakály Sándor és Ughy Szabina vehették át.
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Szociális támogatás
A Magyar Írószövetség és az Arany János Alapítvány támogatni kívánja a nehéz anyagi helyzetben
alkotó tagjait. A szociális támogatás fedezetét a
befolyt terembérleti díjak biztosítják.
A szociális támogatás súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet esetén igényelhető. A korlátozott
pénzkeret miatt 10 főnek tudunk bruttó 50 000
forint támogatást nyújtani egyszeri alkalommal. A
kiosztható összeg tehát mindösszesen 500.000 Ft.
A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, pontos lakcímét és telefonszámát,
családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem
összegét, valamint a kérelem pontos indokát legfeljebb 1 gépelt oldal terjedelemben.
A kérelem okainak érdemi kifejtése mindenképp
szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés

11

születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott információkat az Írószövetség minden
esetben bizalmasan kezeli.
A kérelem beérkezésének határideje:
2015. február 16.
A kérelmet postai úton az alábbi címre várjuk:
Magyar Írószövetség, 1397 Budapest Pf. 546.
A támogatásról a kérelem beérkezési határidejétől
számított 30 napon belül születik döntés, kifizetése
a döntést követő 30 napon belül megtörténik.
Fontos: A megítélt szociális támogatás csak
annak az írószövetségi tagnak folyósítható,
akinek az elmúlt két évre visszamenőleg nincs
tagdíjtartozása! Amennyiben a támogatottnak
tagdíjtartozása van, azt legkésőbb a támogatás
folyósításának napjáig kell rendezni.

mit 2015

mit 2015

Írócsoportjaink
2015-ben

Az irodalmi élet szervezésében, az
utánpótlás kinevelésében és a
nemzetközi kapcsolatok építésében
pótolhatatlan munkát végeznek
írócsoportjaink. Köszönjük!

Szilágyi István és Fekete Vince Szegeden

Csongrád megyei Írócsoport

Szirtes Gábor könyvbemutatója Pécsett

Baranya megyei Írócsoport

Az írócsoport képviseltette magát a Versírók és Versmondók III. Találkozóján, amelynek
szervezésében is részt vállalt. A rendezvény minden évben Szentesen kerül megrendezésre,

A Dél-Dunántúli Írócsoport – egykori elnökének, Tüskés Tibornak 2009 novemberében be-

amelyet idén Baka István emlékére ajánlottak a rendezők. A február 20-21-én zajló program-

következett halálát követően, éveken át – egyetlen programot sem valósított meg, lényegében

sorozat költő résztvevői Farkas Wellmann Éva, Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Markó

de jure és de facto megszüntette működését. A hiány betöltésére a Magyar Írószövetség öt

Béla, Mirtse Zsuzsa, Daniel Sauca, Szentmártoni János, Szepesi Attila és Veszelka Attila

tagjának részvételével 2015. április 15-én Pécsett megalakult a Magyar Írószövetség Baranya

voltak. A versmondókat Antal Anikó, Fabulya Andrea, Gémesi Márta, Herbály Jánosné,

megyei Csoportja, amely Pécs és a megye múltbeli és jelenlegi irodalmának ismertetését,

Kató Hajnalka, Kerekes Edit, Kosztolányi József, Paulovics Tamás és Széman Emese Rózsa

ápolását, programok szervezését, az irodalmi ismeretterjesztést, a jeles helyi eseményekre,

képviselte. Kerekasztal-beszélgetés zajlott továbbá Füzi László, a kecskeméti Forrás, Elek Ti-

évfordulókra történő emlékezést, az alkotók és az olvasók közti kapcsolatok erősítését tekinti

bor, a békéscsabai Bárka folyóirat főszerkesztője, Kiss László, a Versmondók Egyesületének

feladatának. A csoport elnöke Szirtes Gábor, titkára G. Tóth Károly lett. Az Írócsoport prog-

elnöke, a Versmondó periodika főszerkesztője, valamint Bene Zoltán, a Magyar Írószövetség

ramjaként, Pomogáts Béla, G. Tóth Károly részvételével, nagy érdeklődés mellett mutatták

Csongrád megyei Írócsoportjának elnöke részvételével.

be 2015. október 29-én Pécsett, a Művészetek és Irodalom Házában Szirtes Gábor Rajnai
Lászlóval foglalkozó monográfiáját.

Az írócsoport április 29-én Szilágyi István Kossuth-díjas írót, a Nemzet Művészét látta
vendégül Szegeden, akit Fekete Vince, a Székelyföld folyóirat irodalmi szerkesztője faggatott
életútjáról és munkásságáról.
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Hajdú-Bihar megyei Írócsoport
A Magyar Írószövetség Hajdú-Bihar megyei Írócsoportja és a Kertész László Hajdúsági
Irodalmi Kör közös programja a havi rendszerességgel megtartott Mezsgye - Van-e határ
művészet és szórakozás között? című sorozat. Tematikája a kezdetek óta három részből áll,
először egy helyi, hajdúböszörményi egyesület bemutatkozóját hallhatják az érdeklődők,
amit egy kortárs művész aktuális kötetének, életútjának bemutatása követ, a program végét általában zenei produkció zárja. A 2015-ös évben kilenc alkalommal szervezték meg
a Mezsgyét, amelynek többek között Csender Levente, Áfra János, Korpa Tamás, Kürti
László is a vendége volt.
Májusban szabadegyetem megszervezésével igyekezték felhívni az online sajtóra a figyelmet, a kortársonline, a kulter.hu, a vörös postakocsi és a szifonline bemutatkozása révén.
Júniusban a HÍR-é, az immár negyedszer megrendezett Hajdúböszörményi Írótáboré volt a
főszerep. Az írótábor egyre nagyobb népszerűségnek örvend: míg négy éve 40 körül mozgott
a létszám, idén a jelentkezők és előadók összesen 130-an voltak, ahol a 15 évestől kezdve a 70
éves korosztályig képviseltették magukat az érdeklődők. A program összeállításánál a sokszínűség és a társművészeti ágak bevonása maradt a fő szempont. A nagy jelentkezői létszám

Lengyel írónővendégeink a szegedi Millennium Kávéházban

miatt az eddigi három írószeminárium mellé egy negyediket is társítottak. Az íróiskolákon a
Aktív szerepet vállalt a szegedi könyvheti programok megszervezésében is a csoport: be-

tanárok minden érdeklődővel kis csoportokban és külön-külön is foglalkoztak. Ezen kívül a

mutatót szervezett Az év novellái 2015 című Magyar Napló-kiadványnak, amelyről Erős Kinga

jelentkezők társművészeti szemináriumokon is részt vehettek. A délelőttök a tanulás jegyében

kritikus, a könyv szerkesztője beszélt; Szentmártoni János Miféle földet című verseskötetének;

zajlottak, délután pedig számos kortárs író, költő alkotói műhelyébe nyerhettek betekintést

felléptette továbbá a Furcsa Vendég zenekart, amelynek Szentmártoni János írja a szövegeit.

az előadói estek, felolvasások alkalmával. Esténként zenei vagy színházi produkció zárta a

A 26. Nemzetközi Biblikus Konferencia – Gyűlölet és megbocsátás című, augusztus 28-án

napot. Áfra János költő, szerkesztő a szerkesztéssel, ezen belül a saját szövegeik szerkesztésével,

megrendezésre kerülő rendezvény irodalmi blokkját állította össze. Fellépett Becsy András,

valamint a folyóirat-kultúrával ismertette meg a hozzá beiratkozókat. Ferdinandy György

Bene Zoltán, Csontos Márta, Diószegi Szabó Pál, Erdei Lilla, Kecsmár Szilvia, Lázár Bence

és csoportja a prózák műfordításával foglalatoskodott, hogy melyek azok a művek, amiket

András, Simai Mihály.

érdemes más nyelvekre lefordítani, a világnak megmutatni. A próza iránt érdeklődőknek

A Millenniumi Kávéház Klubjában szeptember 29-én Lennert Móger Tímea Innensemerre

tartott órát Csender Levente, aki az alkotáson kívül az értő olvasásra tanította az óráira je-

szigetecske című kötetét, október 7-én Simon Adri Földrengés című könyvét, október 21-én

lentkezőket. Farkas Wellmann Endre és Bonczidai Éva pedig a Vers, versbeszéd elnevezésű

Veszelka Attila Veszelka Imre. Rózsa Sándor legkedvesebb cimborája és én című dokumen-

íróiskola vezetői voltak, akik bemutatták a jól működő verseket, a szépséget, mint esztétikai

tumregényét, október 22-én Tarnai László Ezen a padon című posztumusz verseskötetét

kategóriát, ezen kívül a képiség szerepét a lírában. Ők öten nem munkaként fogták fel az

mutatták be.

előttük álló napokat, hanem kultúrmisszióként, annak reményében, hogy átadják tudásukat

November 25-én vendégül látták a Lengyel Írók Egyesületének delegációját: Anna Na-

a jövő alkotóinak. Idén Szilágyi Tamás színész vezette az improvizációs szerepjátékok nevű

siłowska prózaírót, Małgorzata Karolina Piekarska prózaírót, a Lengyel Írók Egyesülete (SPP)

szemináriumot, aki az improvizációt egyfajta stressz-levezetésként, valamint a versírás se-

Varsói Tagozatának vezetőjét, valamint Anna Piwkowska költőt. Házigazda Zsille Gábor és

gédeszközeként mutatta be. Szabó Imola Julianna író, költő A könyv teste és tipográfiája

Bene Zoltán voltak, közreműködött Simon Adri.

nevet viselő szemináriumra várta a jelentkezőket, ahol a borítótervezésről, a könyv-trailerek
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díjaikat és felolvashatták alkotásaikat. Ebben az évben is sok tehetséges fiatalra bukkantak
rá az óraadók. A legkiemelkedőbbek verspublikációt nyertek könyvjutalmuk mellé a Magyar Napló folyóiratban, valamint a kulter.hu nevű kortárs irodalmi-kulturális portálon.
Júliusban elkezdődött az intenzív készülődés a 43. Tokaji Írótáborra, amelynek a szervezésében idén az Írócsoport és a Kör tagjai is szerepet vállaltak. Szeptembertől aztán
tovább folytatódott a Mezsgye, amire a jövő évben is sor fog kerülni minden hónap utolsó
szombatján, Hajdúböszörményben, a Maghy Művészházban.

Kárpátaljai Írócsoport (MIKICS)
Január 22-én került sor a KMMI és a MÉKK szervezésében, a MIKICS közreműködésével
a hagyományos értelmiségi fórumra, amelyen a hagyományokhoz híven Pomogáts Béla
irodalomtörténész tartott gondolatébresztő előadást az anyanyelv és a kultúra ápolásának
fontosságáról, nemzetépítő és –megtartó erejéről. A vendégek köszöntését követően Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke szólt azokról az évfordulós rendezvényekről, amelyek meghatározzák a 2015-ös kulturális évadot. Ezután a hagyományos
kulturális díjak átadása következett. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának

A IV. Hajdúböszörményi Írótábor hallgatói

folyóirata, az Együtt című irodalmi lap szerkesztőbizottsága a 2014-ben kifejtett irodalmi
készítéséről tanulhattak a diákok. Bíró Gergely író, szerkesztő irodalomterápiát tartott, ahol

tevékenysége elismeréseként Együtt Nívódíjban részesítette Németi Anett írót, költőt (jelen-

azokat az élményeket beszélték meg, amelyeket egy-egy elolvasott mű hozott a felszínre.

leg Németországban él). Vári Fábián László József Attila-díjas költőtől, a szerkesztőbizottság

A színészházaspár, Lázár Balázs és Tallián Mariann pedig játékos és koncentrációs gya-

elnökétől az oklevelet és a pénzjutalmat a díjazott nevében Pusztai-Tárczy Beatrix vette át.

korlatokkal a színjátszás fortélyaiba vezette be az arra kíváncsiakat. A felolvasók, előadást

A program második részében a jelenlévők Pomogáts Béla irodalomtörténészt méltatták

tartók között olyan neveket láthatunk, mint Szentmártoni János, Závada Péter, Ughy Sza-

80. születésnapja alkalmából.

bina, Oravecz Péter, Lázár Domokos, Végh Attila, Herczeg Ákos, Nagy Márta Júlia, Kerber

Április 8-án rendhagyó történelemórát és könyvbemutatót tartott az Ungvári Nemzeti

Balázs. Fellépett a Szűcsinger nevű duó, amely zenekar tagja az egykori Heaven Street

Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán dr. Dupka György író,

Seven frontembere, Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs költő, műfordító. Az írótábori

történész, a MIKICS titkára. Bevezetőjében az előadó elemezte a kárpátaljai magyar köz-

napok hangulatos lezárásáért felelt a feldolgozásokat előadó Terasz zenekar, Gerendás

művelődés, a könyv- és lapkiadás helyzetét, és publikálásra biztatta a hallgatóság soraiban

Péter, aki főként megzenésített versekkel készült, és a Szentmártoni János verseit megze-

helyet foglaló történész és nyelvész hallgatókat.

nésítő Furcsa Vendég zenekar. Mint eddig minden évben, most is hangsúlyt fektettek a

Április 11-én a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Kovács Vilmos Irodalmi

szervezők a határon túli előadók és vendégek meghívására. Az előző évekhez hasonlóan

Társaság (KVIT) és az ArtTisza Képzőművészeti Egyesület rendhagyó módon ünnepelte

Ada község iskolájának vezetője eleget téve felkérésüknek, hat irodalom iránt érdeklő-

meg a magyar költészet napját. Az Európa-Magyar Házban ezúttal az irodalom és a kép-

dő fiatalt küldött el hozzájuk, Gyergyóról érkezett Birtalan Adrienn slammer, valamint

zőművészet találkozott: Lőrincz P. Gabriella vezetésével bemutatkozott a Kovács Vilmos

az előadók közül Karácsonyi Zsolt és Murányi Sándor Olivér fogadta el meghívásukat.

Irodalmi Társaság, akik saját írásaikból olvastak fel részleteket, majd az ArtTisza Kép-

A tábor zárónapján a sok munka meghozta a gyümölcsöt, az arra érdemesek átvehették

zőművészeti Egyesület tagjainak Találkozás címmel megrendezett kiállítását tekinthették
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meg. A költészetnapi ünnepségen díjátadásra is sor került. A KVIT ugyanis meghirdette
az első internetes versmondó versenyét, a gyerekek versmondását a világhálón követhettük
nyomon. A szép szó ünnepe az ArtTisza Képzőművészeti Egyesület Találkozás című kiállításának megnyitójával folytatódott. A tárlatot Zubánics László és Szilágyi Sándor mutatta
be, majd kötetlen beszélgetéssel zárult az alkalom.
Az Együtt folyóirat szerkesztőbizottsága, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT)
tagjai és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) anyaországi és vajdasági folyóiratok munkatársait, elismert írókat, költőket, újságírókat, lapszerkesztőket láttak vendégül
Beregszászban. A találkozóra május 9-én került sor az Európa–Magyar Házban. A vendégek
közt volt Ködöböcz Gábor főszerkesztő és Szakolczay Lajos irodalomtörténész az egri Agria
képviseletében, Oláh András, a vásárosnaményi székhelyű Partium főszerkesztője, Kürti
László, a Partium és a nyíregyházi A Vörös Postakocsi szerkesztője, Szabó Palócz Attila, a
budapesti Napút és a vajdasági Sikoly munkatársa és felesége, Mihájlovits Klára, a Magyar
Szó vajdasági napilap budapesti tudósítója, valamint a budapesti székhelyű Kárpátaljai
Hírmondó képviseletében Szemere Judit főszerkesztő-helyettes és dr. Szöllősy Tibor közíró.
A szakmai megbeszélés moderátora Csordás László, a KVIT elnöke, az Együtt folyóirat
olvasószerkesztője volt.
Az idén június 4–7. között megrendezett Ünnepi Könyvhéten a Kárpátaljai Magyar

Vári Fábián László átadja a kárpátaljai Együtt-díjat

Könyvkiadók Vörösmarty téri pavilonjában a hagyományoknak megfelelően került sor az
Intermix Kiadó legújabb kiadványainak – szerzők: Dupka György, Lengyel János, Zubánics

November 7-én érkezett Péterfalvára az egész Kárpát-medencét bejáró Héttorony Fesztivál, amely idén – a nagyszabású kultúrműsor bemutatása mellett – Makovecz Imre szü-

László – bemutatójára.
Hová tart, milyen gyökerekből táplálkozik a Kárpát-medencei, ezen belül a mai kár-

letésének 80. évfordulójára is emlékezett. A beszélgetésekkel egybekötött előadássorozat

pátaljai magyar irodalom? Vidékünkön és szerte a régióban miként alakul a magyar nyelv

egyik határon túli állomásának választották a Péterfalvai Képtárat. Egész napos program

presztízse? Vajon végleg megszűnt-e a magyar irodalom évszázadokon át tartó nemzeti

keretén belül sorakoztatták fel a szellemi-kulturális értékeket Kiss Ferenc népzenész vezeté-

szerepvállalása? Ezekre a kérdésekre keresték a választ az Együtt című folyóirat és a Kovács

sével. A rendezvény háziasszonya, Perduk Beáta, a Péterfalvai Képtár igazgatója üdvözölte

Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) legutóbbi összejövetelének résztvevői. Előadást tartott

a vendégeket – a IX. Irodalmi Karaván-Együtt folyóirat szerzőit, résztvevőit – és külön

többek közt Pomogáts Béla, Vári Fábián László és Dupka György.

köszöntötte a Kiss Ferenc társaságában érkező zenészeket, a péterfalvai Kokas-bandát.

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai

A Héttorony Fesztivál november 20-án zárult a Budapesti Zeneakadémián, ahol első ízben

Közössége (MÉKK) közreműködésével megrendezte hagyományos találkozóját: a IX. Együtt

adták át a Makovecz Imre-díjat. A változatos helyszíneken megtartott előadások, vetítések

Írótábort – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napokat. A rendezvénysorozat több magyarlakta

és koncertek célja a magyar népművészet értékmegőrző szerepére felhívni a figyelmet, és

települést, iskolát, könyvtárat érintett. 2015. november 4-én az Együtt szerkesztőbizott-

szélesíteni az azt ápolók körét.

sága, szerzői köre és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagjai látogattak el a Péterfalvai

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a MIKICS Együtt című folyóirata és a Magyar

Községi Könyvtárba, ahol egy író-olvasó találkozóra került sor. Közreműködött többek

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Somi Irodalmárok Emlékmúzeuma szervezésében a

közt Dupka György, Marcsák Gergely, Tímea Shrek, Csordás László, Kertész Dávid, Ráti

Somi Általános Iskolában immár kilencedik alkalommal tartották meg a Sütő Kálmán- és

Emese, Lőrincz P. Gabriella.

Kecskés Béla-szavalóversenyt, amelynek célja a tehetséges gyerekek felkutatásán kívül a falu
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két híres szülötte emlékének ápolása. Évről évre egyre többen jelentkeznek, ami azt bizonyítja,
hogy a tanulók körében élénk az érdeklődés a magyar költészet iránt. Idén 72-en neveztek be.

Közép-dunántúli Írócsoport és
a Vörösmarty Társaság
„Legfőbb célkitűzésünk, feladatunk, a magyar irodalom népszerűsítése, a régió irodalmi
közösségének összefogása szellemében és annak érdekében társaságunk havi átlagban 8-9,
tehát 2015-ben 101 rendezvényt szervezett. Ezeket javarészt a székházunkban, a Kossuth u.
14. szám alatt tartottuk meg. De a város két közművelődési intézményével közösen rendszeres
„beszélgető esteket” szervezünk más helyszíneken is. (Öreghegyi Közösségi Ház, Királykút)
Tavaly 7 alkalommal járt író-küldöttségünk a határon túl, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken. Négy alkalommal nagyszabású műsorral szerepelhettünk a Vörösmarty Színház
Cyrano Cafe-termében, nagy érdeklődés mellett. Már hagyományosan társaságunk kiemelt
szervezője és résztvevője az Ünnepi Könyvhétnek, 11 rendezvényt tartottunk a városban,
Székesfehérváron különböző helyszíneken. Minket bíztak meg a nyitó és záró rendezvé-

Bella István-emlékest Székesfehérváron: Serfőző Simon, Buda Ferenc, Ágh István, Bakonyi István

nyek eseményeinek a megszervezésével. Miként társaságunk volt a Megyei Könyvszemle
házigazdája, lebonyolítója is. Hét képzőművészeti kiállítást rendeztünk (Áron Nagy Lajos

szerepel egy-egy verssel ebben a kiadványban, amit a város önkormányzata támogatott.

Művészetbarát Körünk), 18 könyvet mutattunk be, és két konferencia volt a Vörösmarty

Igazán sikeresnek mondható a folyóiratunk, a Vár, sok dicséretet kap a szerkesztőség, kü-

teremben (Nagy László, Bella István). Megemlékeztünk Szopori Nagy Lajosról, Jávor

lönös tekintettel a régiós szerepre.

Ottóról, Takács Imréről, Álmos Istvánról és Gáspár Lászlóról. Ezeken a társaság tagjai
működtek közre.

Föltétlen meg kell említeni, hogy példamutató kapcsolat van a két megyei jogú város
között, Dunaújvárosi kollégáinkkal szinte havi rendszerességgel szervezünk közös irodalmi

Az Írószövetséggel és a Honvédelmi Minisztériummal közösen kiadtuk a Requiem a

esteket. Hasonló a kapcsolatunk a győri kollégákkal is. Mindkét közösség tagjai több alka-

Don hőseiért című antológiát, amit folyamatosan mutathatunk be itthon és határon túl is.

lommal látogatták meg egymást. Megújult a Somoggyal is a kapcsolatunk, most törekszünk

Ezen kívül 9 könyvnek volt a Vörösmarty Társaság a kiadója.

az Életünk szerkesztőit is vendégül látni. A különböző folyóiratok szerzőivel, szerkesztőivel

Immár 15. alkalommal szerveztük és rendeztük meg a Határon túli magyar irodalom
napjait közel harminc résztvevővel, amelynek témája idén a társadalmi és politikai válto-

hosszú évek óta remek munka- és baráti kapcsolat van. (Pannon Tükör, Életünk, Aracs,
Hitel, Új Ember, Agria, Tempevölgy, Magyar Szó, Együtt)

zások, események hatása az irodalomra a Kárpát-medencében. Ezeknek a találkozóknak

Megtiszteltetés, hogy a megye különböző településeire hívnak minket avatókra, ünnepi

a következménye a sok határon túli meghívás, és hogy a társaság tagjainak alkotásai rend-

beszéd megtartására, zsűrizni, könyvbemutatókra, író-olvasó találkozókra. A költészet

szeresen megjelennek a különböző külhoni folyóiratokban.

népszerűsítésére folytatjuk a képeslapok készítését költőink portréfotójával és egy kézzel

November második felében vendégül láttuk a Lengyel Írók Egyesületének három kiváló
írónőjét, akik a Magyar Írószövetség koordinálásával több helyszínen is felléptek.
Év végén jelent meg a Ki válaszol? című antológia a fehérvári költők verseivel. Nagy

írott versével.
Tehát elmondható, hogy sikeres esztendő volt 2015. Úgy érzem, méltó módon szolgáljuk a város, a megye és az ország irodalmi közösségét.”
Bobory Zoltán

eredménynek tartjuk, hogy hat fiatal, akik a Vár Trambulin rovatában már helyet kaptak,
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Ughy Szabina
Sajtókapcsolatainkról

A jövőre tekintvén igen biztató, hogy hosszú idő után, úgy tűnik, révbe ér együttműködésünk a Terézvárosban működő, de országos lefedettségű Hatoscsatornával, amelynek
stábja a jövőben rendszeres ajánlókat és portréműsorokat készít programjainkról, jelesebb
eseményeinkről.

AZ EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány a Magyar Írószövetség székházában, annak Könyvtárán belül
működik. Állománya teljes egészében megtalálható
a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben.

2015-ben elhunyt tagjaink

„…fontos törekvésünk az, hogy,
a könnyen elérhető információ mellett,
a különféle online és nyomtatott médiumokban is folyamatosan jelen legyünk…”

Sokat lehet szidni a közösségi oldalakat, annak elidegenítő, káros vagy épp frusztráló
szerepét kapcsolatainkban és informálódásunkban, az azonban biztos, hogy egyre többen
használják. Aki nincs fönt a Facebookon, nincs honlapja, az a fiatal generáció érdeklődési
köréből egyszerűen kimarad, holott a Magyar Írószövetségnél fontos célunk az, hogy minden programunkról naprakészen tájékoztassuk és bevonzzuk a fiatalabb korosztály tagjait is.
Másik fontos törekvésünk az, hogy, a könnyen elérhető információ mellett, a különféle
online és nyomtatott médiumokban is folyamatosan jelen legyünk. Állandó médiapartnerünk
a Magyar Nemzet, a mandiner.hu, a Kossuth Rádió és a Katolikus Rádió, de a prae.hu, a
kulter.hu, a barkaonline, tiszatajonline, a webradio, a hirado.hu, az irodalmijelen.hu, az
origo.hu, az inforadio.hu, a Népszava, a Népszabadság, a Lyukasóra folyóirat, a Magyar
Idők és a Magyar Televízió is közölt rólunk anyagot, tudósított rendezvényeinkről, készített
tagjainkkal interjút. A Magyar Napló folyóirat rendszeresen közli hirdetéseinket.
Másik fontos csatornánk az MTI, közleményeinkben mindig az aktuális, kiemelt jelentőségű, a széles nyilvánosságot érintő történéseinket közöljük, melynek köszönhetően a
média azonnal értesül minden jelentős hírünkről.
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Antall István
Barabás Zoltán
Csávossy György
Csűrös Miklós
Ébert Tibor
Erdődy Edit
Fejes Endre
Ferenczi (Fischer) László
Gereben Ágnes
Göncz Árpád
Győrffy Rózsa
Hankiss Elemér
Jánosházy György
Juhász Ferenc
Karátson Gábor
Kondor Ilona
Kőváry E. Péter
Lászlóffy Csaba
Oláh Zoltán
Prágai Tamás
Pusztaszeri László
Rékasy Ildikó
Simándi Ágnes
Soós Zoltán
Tamás Attila
Tóth Imre
Turcsány Péter

A Magyar Írószövetség Könyvtára irodalom
és nyelvtudományi szakkönyvtár. Speciális
igényeknek is képes megfelelni. Állományának
nagy része cédulakatalóguson van.
Honlapunkról közvetlenül elérhető mindkét
könyvtár katalógusa.
Távközlési dolgozóknak és a Magyar Írószövetség
tagjainak a beiratkozás díjtalan!
Könyvbemutatóinkra, zenés könyvtári estéinkre,
olvasókörünkre, origami foglalkozásainkra
szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Könyvtárvezető: Oroszi Evelin
Nyitva tartás:
hétfő: 9-17
kedd: 9-18
szerda: 13-18
csütörtök: 9-18
péntek: zárva

2015-ben felvett tagjaink:
Limpár Ildikó
B. Tóth Klára
Máriás József
Baley Endre
Nyulász Péter
Becsy András
Rácz Gábor
Benkő László
Simon Adri
Bodnár István
Szemes Péter
Burján (Gál) Emil
Szenkovics Enikő
Deme Tamás
Szilágyi-Nagy Ildikó
Fátyol Zoltán
Julianna
Gágyor Péter Imre
Ugron Zsolna
Gazda József
Vitéz Ferenc
Jakab-Köves Gyopárka
Zágorec-Csuka Judit
Lajtos Nóra
Zsirai László
Lengyel Géza
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Megújult
a Tokaji Írótábor

atmoszférájának megteremtése, továbbörökítése, ott egy hozzám hasonló – értékközpontúságban gondolkodó, bízó – ember, alkotó csakis jól érezheti magát. Így azt hiszem,
az előbb említettek fontos sajátságai ennek a közösségnek. A személyes találkozásokat
író ismerőseimmel, barátaimmal már nem is említem, mert ez legalább annyira fontos.
Másfelől pedig azért, mert az írótábor olyan értéket képvisel a magyar irodalomban, amely
megkülönbözteti a többi írótábortól. A Tokaji Írótábor ujjlenyomata tisztán kivehető az
irodalomtörténet újabb korszakán. És van még egy igazán fontos, kihagyhatatlan mozzanat:
az alapos és részletes dokumentáció. Minden egyes előadás rögzítésre kerül, és ebből az
anyagból minden évben megjelenik a Tokaji Írótábor évkönyve.

„Fontos feladatomnak tekintem
továbbá, hogy az idősebb írók
mellett és segítségével közelebb
hozzam, vonzóbbá tegyem a
tábort a fiatalabb írók, költők,
érdeklődők számára.”

Mi tette szükségessé a változásokat?
A Tokaji Írótábor Egyesület megújítását a legújabb egyesületi és a 211-es civil törvény tette
szükségessé. Ez utóbbi végső határideje 2016 júniusa volt, a megújítást ez év áprilisában
tehát időben elkezdtük. Ennek értelmében a Tokaji Írótábor Egyesület döntéshozó testülete
ezentúl nem a huszonöt tagú kuratórium lesz, amelybe a reprezentatív írószervezetek delegáltak képviselőket, s két oszlopos tagjától, Antall Istvántól és Barabás Zoltántól nemrég
fájdalmas végső búcsút kellett vennünk – hanem az évente összehívott közgyűlés, amelynek
jelenleg 39 tagja van; alapítók, volt kurátorok és új belépők alkotják. A közeljövőben ki kell
dolgoznunk egy szakmai kritériumrendszert, hogy mi alapján válhat valaki az egyesület

Aki hallott már a Hajdúböszörményi Írótáborról, bizonyára a
kezdeményezés motorjának, Papp-Für Jánosnak a nevét is ismeri. 2015 tavaszán ő vette át Sáray Lászlótól a Tokaji Írótábor
titkári tisztségét. A tehetséges fiatal költő, a Magyar Írószövetség választmányának tagja, a tavalyi Bella István-díj kitüntetettje nemcsak az írásban és az irodalomszervezésben jeleskedik,
hanem képzett muzsikus és zenekar-alapító is, és értelmileg
akadályozott gyerekeknek tart hangszeres irodalomórákat.

tagjává, s vehet részt a döntéshozatalban. Továbbá azt is, hogy kik, milyen formában és
milyen költségen vehetnek részt a táborban, hiszen az egyesület anyagi lehetőségei végesek.
A közgyűlés választ 3 tagú elnökséget és egy ügyvezető titkárt. Az elnökséget jelenleg Erős
Kinga, Mezey Katalin és Szentmártoni János alkotják.
Költősége mellett a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör elnöke és a Magyar
Írószövetség Hajdú-Bihar megyei Írócsoportjának titkára; az immár negyedik alkalommal megrendezett Hajdúböszörményi Írótábor szervezője, valamint zenésztársaival évek óta járja a megyéket, rendhagyó zenés irodalomórákat tartva értelmileg akadályozott gyerekeknek, és akkor az irodalmi kör egyéb rendszeres

A Tokaji Írótábor Egyesület tavaszi közgyűlése Önt választotta meg a rendezvény

rendezvényeiről, illetve az Erzsébet és a Talentum Táborról még szót sem ejtet-

titkárául, miután Sáray László lemondott erről a tisztségről, amelyet negyvenkét

tünk. Miért döntött úgy, hogy ennyi kezdeményezés mellett még a Tokaji Írótábor

éven át betöltött. Mióta látogatja az írótábort, és a tapasztalatai, élményei alapján

titkári teendőit is vállalja?

miben látja a lényegét, az egyedüliségét?

Olyan személyek helyezték belém a bizalmukat, mint az eddigi titkár Sáray László, akiről

Több éve járok az írótáborba, mint írószövetségi tag és mint költő egyaránt. Egy olyan

mindenki tudhatja, hogy negyvenkét éven keresztül az ő vállán nyugodott az írótábor.

közegben, ahol elsőszámú cél az irodalmi életről való párbeszéd, a közös gondolkodás

Azért használom azt a szót, hogy „nyugodott”, mert a szó szoros értelmében nyugodt
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Az elnökségen kívül ki mindenkire számíthat még a szervezési munkában és abban, hogy az írótábor lehetőleg zavartanul folyjon?
Ebben az évben főként Sáray Lászlóra támaszkodtam az elnökségen kívül. Az ő tapasztalata, jártassága pótolhatatlan számomra. Nagyon sokat köszönhet neki a Tokaji Írótábor és jómagam is. Úgy érzem, a nagy korkülönbség ellenére is igazán közel kerültünk
egymáshoz, és remélem, László egyetért velem abban, hogy baráti szálak is összefűznek
bennünket. Nagyon örülök, hogy többé-kevésbé elégedett volt az idei írótáborral. Ez nagyon sokat jelent nekem. És ott vannak azok a segítők, akikkel eddig is együtt dolgozott
a vezetőség. Rájuk most is számíthatunk. Nem említettem még a böszörményi társaimat,
akikkel a Hajdúböszörményi Írótábort is együtt vittük végig. Erre a pár napra tokajiak
leszünk mindannyian.
Mi az, amiben meg szeretné újítani a nagy hagyományú rendezvényt?
A legelső, amit szeretnék megerősíteni, az az online térhez való szorosabb kapcsolódás. Értem
ezen a honlap megújítását mind menürendszerében, mind megjelenésében és interaktivitásában. A Facebook-profilunk már elkészült, innen is elérhető a honlap. Az arculatváltozást
természetesen nem csupán a virtuális térben képzelem el másként, hanem a gyakorlatban is:

Papp-Für János és elődje, Sáray László

plakátokon, meghívókon, kiadványokon, sajtóban egyaránt. Fontos feladatomnak tekintem

lehetett a tábor múltja, jelene, jövője egyaránt. Meg sem határozható nagyságú annak a

továbbá, hogy az idősebb írók mellett és segítségével közelebb hozzam, vonzóbbá tegyem a

munkának a súlya és minősége, amit ő végzett a Tokaji Írótáborért. A másik személy pedig

tábort a fiatalabb írók, költők, érdeklődők számára. Ez a munka már elkezdődött, de min-

Szentmártoni János, a Tokaji Írótábor Egyesület és a Magyar Írószövetség elnöke, akihez

denképpen tovább kell vinni a jövőben is.

a barátság szálain kívül legalább olyan erős és értékes munkakapcsolat is fűz.
Mi az, amihez mindenképpen ragaszkodni fog?
Pontosan milyen feladatokkal jár ez a tisztség?

A Tokaji Írótábor Egyesület nyári székhelye változatlanul Tokaj város marad. A közgyű-

A legelső pillanattól kezdve tudtam, hogy életem eddigi legnagyobb feladata, kihívása, de

lésnek ez a döntése lehetőséget ad számunkra és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint

főként felelőssége ez a megbízás. Az imént említett két személy bizalma kellett ahhoz, hogy

Miskolc város részére is a kapcsolat további fenntartására, ápolására. Fejlesztése pedig a két

az egyesületnek és saját magamnak is nyugodt szívvel igent mondhassak. Nagyon sokrétű

fél szándékán múlik. Az írótábor vezetősége az új ciklusban vállalja a lehetőségek közös

ez a feladat. Közel sem a tábor három napjáról szól, talán az teszi ki a munka legkellemesebb

számbavételét, az együttműködés újabb formáinak kialakítását. A tábor struktúráján sem

részét. Ősszel kiírják a pályázatokat, ezzel kezdődik minden. A pályázatok is két részből

szeretnék változtatni. Hatékonynak, jól működőnek és érvényesnek tartom, ami természe-

állnak. Az egyik a szakmai rész, amelyben meg kell fogalmaznunk, indokolnunk, hogy

tesen az elődöm erénye, én pedig ezt szeretném változatlanul továbbvinni.

mit szeretnénk megvalósítani, a másik pedig a rendezvény gazdasági, pénzügyi felépítése.
Bíró Gergely

A pályázatokat szeptembertől egészen a következő év nyaráig írják ki. Aztán következik maga
a tábor – majd szinte szünet nélkül az elszámolás igazán nehéz, precizitást követelő munkája.
Majdnem az egész évet kitölti a könyvelési munka, a közhasznúsági mellékletek elkészítése,
az adminisztráció az egyesület életéről, a közgyűlések, megbeszélések, adóbevallások stb.
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Szemelvény a székházban
rendezett programokból

Ünnepi Könyvhét a Vörösmarty téren

Budapest-Zágráb: oda-vissza c. új esszékötetének bemu-

F E B R U ÁR

tatója. Az estet Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke nyitotta meg. Köszöntőt mondott Lezsák

Kirják Miklós festő- és grafikusművész Kisvizit

Sándor költő, író, az Országgyűlés alelnöke, Bíró Zoltán

című kiállításának megnyitója. A kiállítást Szentmár-

irodalomtörténész, a RETÖRKI főigazgatója, Kovács

toni János nyitotta meg.

Mezey Katalin, Nagy András, Oláh János, Kulcsár Katalin, Ferdinandy György

István költő, író, történész, Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó

A SF Irodalmi Szakosztály estje. Beszélgetés Isaac

igazgatója, Gróh Gáspár irodalom- és művelődéstörté-

Asimovról az író születésnapjának apropóján. Előa-

nész, Zsille Gábor költő, műfordító. A kötetet Lukács B.

dást tartott Kozák Tibor. A beszélgetésben részt vettek:

György történész mutatta be. Közreműködött Péterváry

S. Sárdi Margit, Vancsó Éva és az előadó.

Ádám zongoraművész és Oberfrank Pál színművész.

MÁRCIUS
Filmklub. Bemutattuk Krzysztof Kieslowski Tízparancsolat 1-2. című filmjét. A vetítést követően Csejk
Miklós filmtörténész Zsille Gábor költővel beszélgetett
Közönség

Tallián Mariann verset mond

Árkossy István, Tamás Menyhért

a filmről.
Győrffy-Kovács Adrienn festőművész Kilépve az
ég alá című kiállításának megnyitója. A kiállítást
Szakolczay Lajos művészeti író nyitotta meg. Közre-

Versadvent a Józsefvárosi Galériában

Kiss Gy. Csaba és Lezsák Sándor

működött a Bajdázó együttes.

Az Avantgárd Szakosztály rendezvénye – a Mand-

KultúrRing – Szorítóban a kulturális folyóiratok.

ragóra Irodalmi Kör felolvasóestje, melynek során be-

A beszélgetésben részt vett Doncsev András, a Nem-

mutatkoztak a Kodolányi János Főiskola szépírói kur-

zeti Kulturális Alap alelnöke, Hoppál Péter kultúrá-

zusának szerzői. Az est moderátora Petőcz András volt.

ért felelős államtitkár, Szentmártoni János, a Magyar

A Magyar Írószövetség Kosztolányi Dezső és a

Írószövetség elnöke, Mészáros Sándor, a Kalligram

Nyugat költői szavalóversenyének döntője, illetve a

főszerkesztője, Oláh János, a Magyar Napló főszer-

Magyar Írószövetség költészet napi műsora, melyen

kesztője. A beszélgetést Pápay György kultúrpolitikai
szakértő vezette.

Huzella Péter zenélt.

ÁPRILIS

Köszöntőt mondott Szentmártoni János. A kiállítást

A „20 év Parnasszus” kézirat kiállítás megnyitója.

Jókai Anna

Mezey Katalin és Turczi István nyitotta meg.
Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalom- és műSzakály Sándor

Ughy Szabina

velődéstörténész 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi köszöntő műsor, valamint az ünnepelt

Közönség
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Tamás Menyhért Babérkoszorú-díjas költő, író,

MÁJUS

műfordító 75. születésnapja alkalmából rendezett
A Hét Krajcár kiadó könyvbemutatója. Gombár

ünnepi műsor. Az ünnepeltet köszöntötte Szentmár-

Endre Végítélet előtt című regényét bemutatta Dr. Na-

toni János, a Magyar Írószövetség elnöke, Mezey Kata-

novfszky György nyugalmazott nagykövet, író. A ven-

lin, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője, Sebestyén

dégeket köszöntötte Benke László kiadóvezető.

Ilona, a Nap Kiadó igazgatója. Tamás Menyhért Elfelé

Bahget Iskander Íróportrék című kiállításának meg-

utak I-II. című gyűjteményes köteteit bemutatta Gróh

nyitója. A vendégeket köszöntötte Szentmártoni János.

Gáspár irodalom- és művelődéstörténész. Közreműködött Miskolczi Anita gordonkán és Devich Benedek

A kiállítást Zalán Tibor költő nyitotta meg. Hegedűn

Monostori Imre és Bertha Zoltán

közreműködött Tallián Mariann.
A Nap Kiadó estje - Ágh István és Tóth Erzsébet

Monostori Imre József Attila-díjas irodalomtörté-

új köteteinek bemutatója. A könyveket Gróh Gáspár

nész 70. és Bertha Zoltán József Attila-díjas iroda-

ismertette. Közreműködött Kakasy Dóra és Papp Zol-

lomtörténész 60. születésnapja alkalmából rendezett

tán színművész. Az est háziasszonya Sebestyén Ilona

ünnepi műsor. Az estet megnyitotta Szentmártoni Já-

kiadóvezető volt.

nos, a Magyar Írószövetség elnöke. Az ünnepelteket
köszöntötte Soltész Márton irodalomtörténész és Babus
Antal irodalomtörténész. Közreműködött Papp János
színművész, valamint Jámbor Janka gordonkaművész
és Balogh Máté zeneszerző-zongoraművész.

nagybőgőn, valamint Lázár Balázs színművész.

Írók Éjszakája a Misztrállal

Alexa Károly József Attila-díjas irodalomtörté-

A Magyar Írószövetség íróiskolás hallgatóinak

nész 70. és Ambrus Lajos József Attila-díjas író 65.

félévzáró estje. Az estet megnyitotta Mezey Katalin

születésnapja alkalmából rendezett ünnepi műsor.

és Szentmártoni János. Közreműködött Lázár Balázs

Az estet megnyitotta Szentmártoni János, a Magyar

és Tallián Mariann.

Írószövetség elnöke. Az ünnepelteket köszöntötte Erős
Kinga, az Orpheusz Kiadó vezetője és Thimár Attila, a

SZEPTEMBER

Kortárs folyóirat főszerkesztője. Közreműködött Alexa
Júlia zongoraművész, Kovács Misi és Barátai, Major

Negyedszázad a magyar kultúráért – A Kölcsey

Róbert színművész.

Társaság estje. Köszöntőt mondott Szentmártoni Já-

Az Esztrád Színház gyermekműsora. Közreműköd-

nos, a Magyar Írószövetség elnöke. A rendezvényt

tek az Esztrád Színház tagjai.

Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok

Szentmártoni János köszöntötte. Emlékező beszédet

Igazgatóságának vezetője. A szervezetet bemutatta

mondott Dr. Hóvári János történész, diplomata és

Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Társaság elnöke,

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az Ala-

levetítésre került Kántor István a Himnusz képekben

pítvány Kuratóriumának elnöke. Átadásra kerültek

című filmje, bemutatták az Ugyanaz a föld című vers-

a 2015. évi Teleki Pál érdemérmek. Közreműködött
Bahget Iskander és Zalán Tibor

megnyitotta Dr. Gróh Gáspár irodalomtörténész, a

A Bethlen Gábor Alapítvány estje. A vendégeket

Kovács Krisztián előadóművész.

antológiát, a Partiumi kutatóközpontot, végül Kerekes

Ambrus Lajos és Alexa Károly

Elek festőművész Kölcsey Ferenc: Hymnus című triptichonját tekinthette meg a közönség.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társa-

JÚNIUS

Az „Uram, a Te szemeid e házra nézzenek” – 110

ság estje – a Somogy folyóirat lapszámbemutatója.

éves a Fasori Evangélikus Templom című fotókiállí-

A folyóiratot bemutatta dr. Szakály Sándor, a társaság

A Felsőmagyarország Kiadó könyvhétre megjelent

tás megnyitója. Fotó: Kérges Máté, Grafikai tervezés:

elnöke és Bába Iván, a lap főszerkesztője.

könyveinek bemutatója. Gál Sándor Kitágult Nap (es�szé-napló), Hegedűs Imre János Benedek Elek monográfia

Írók Éjszakája. Fellépett Palya Bea, a Buzsoo trió, a

és Jánosi Zoltán Kutyák a babakocsiban (esszék, tanul-

Misztrál zenekar, Turóczi Éva Anna színművész, Lá-

mányok) című kötetét bemutatta Pécsi Györgyi iroda-

zár Balázs és Tallián Mariann színművészek, Horányi

lomtörténész. Az est házigazdája Serfőző Simon volt.

László színművész. Az irodalomtörténeti barangolást

Az Orpheusz Kiadó estje. Lázár Balázs Bomlik a volt

a székházban Erős Kinga, a játszóházat Pánczél András

című válogatott verseskötetének bemutatója. A szerző-

óvodapedagógus vezette. Volt kézműves foglalkozás

vel Erős Kinga kiadóvezető beszélgetett.

gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Gyereknapi műsor az Esztrád színházzal

30

Novotny Dóra. A kiállítást megnyitotta Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök, Sáry László Ludus choralis
művét előadták a Qaartsiluni Ensemble tagjai: Rákóczy Anna – fuvola, Petrovics Anna – fuvola, Rozmán
Lajos – klarinét.
Kovács István József Attila-díjas költő, író, műfordító, történész, polonista 70. születésnapja alkal-
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mából rendezett ünnepi műsor. Köszöntőt mondott

NOVEMBER

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke,
Mezey Katalin, a Magyar Művészeti Akadémia Irodal-

Három hang, közös nyelv – Lengyel írónők estje.

mi Tagozatának vezetője. Az ünnepelttel beszélgetett

Bemutatkozott Anna Piwkowska Georg Trakl-díjas köl-

Hermann Róbert történész és Zsille Gábor költő, mű-

tő, esszéista, Anna Nasiłowska költő, író, irodalomtörté-

fordító. Közreműködött Szabó András előadóművész,

nész, Małgorzata Karolina Piekarska próza- és újságíró,

Kovács Misi és a FolkEmbassy Zenekar tagjai.

a Lengyel Írók Egyesülete Varsói Tagozatának vezetője.
A szerzőket Zsille Gábor költő, műfordító, polonista és
Konrád Sutarski költő, műfordító faggatta.
KultúrRing – Szorítóban a migráció kulturális
hatásai. Schmidt Mária történésszel, a Terror Háza
főigazgatójával és Kozma Imre atyával, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapítójával Horkay Hörcher Ferenc
eszmetörténész, egyetemi tanár beszélgetett.

DECEMBER
Végh Attila A víz könyve c. fotókiállításának megnyitója és az azonos című album (Orpheusz Kiadó)
Kovács István unokájával

bemutatója. A kiállítást Szőcs Géza Kossuth-díjas költő,

OKTÓBER

Erős Kinga kiadóvezető beszélgetett.

miniszterelnöki főtanácsadó nyitotta meg, a szerzővel
Márkus Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész

Ferdinandy György József Attila-díjas író 80. szü-

70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi műsor

letésnapja alkalmából rendezett ünnepi műsor. Az

és köszöntés. Köszöntőt mondott Szentmártoni János,

estet megnyitotta Szentmártoni János költő, a Magyar

az ünnepelttel Imre László irodalomtörténész beszél-

Írószövetség elnöke. Az ünnepeltet köszöntötte Oláh

getett. Közreműködött Lázár Balázs és Tallián Mari-

János költő, író, a Magyar Napló Kiadó igazgatója, a

ann. Az esten átnyújtották az alkalomra szerkesztett

Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Csender

antológiát is.

Levente író. Közreműködött Lázár Balázs színművész.
Az est házigazdája, moderátora Bíró Gergely író volt.
Az Orpheusz Kiadó estje – Doina Ruşti Lizoanca
tizenegy évesen c. regényének bemutatója. Közreműködött a szerző, Szenkovics Enikő műfordító, Király
Farkas szerkesztő, Lázár Balázs színművész és Erős
Kinga kritikus, az Orpheusz Kiadó vezetője.

Ferdinandy György

Díjak, kitüntetések 2015-ben, melyeket szövetségünk tagjai kaptak
(Az összeállítás a sajtó illetve a tagok bejelentése alapján készült.)
Kossuth-díj: Albert Gábor, Mezey Katalin, Szőcs Géza
Széchenyi-díj: Márkus Béla, Tellér Gyula
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj: Ferenczes István, Tamás Menyhért
József Attila-díj: Bakonyi István, Cs. Nagy Ibolya,
Csontos János, Fenyvesi Ottó, Gálfalvi György,
Szondi György, Zsille Gábor
Táncsics Mihály díjban részesült Filippinyi Éva és Körmendi Zsuzsa,
akik bár nem tagjai a szövetségünknek, de nagyon sokat köszönhetünk nekik
a kortárs irodalom és a Magyar Írószövetség népszerűsítésében.
A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja: Kallós Zoltán, Tornai József
A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérem kitüntetését Nagy Elek üzletember kapta,
akinek vendéglakásainkat köszönhetjük.
Az MMA Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díja: Szepesi Attila
Az MMA Irodalmi Tagozatának Az Év Legjobb Könyve-díja: Tőzsér Árpád
Az MMA Irodalmi Tagozatának Nívódíja: Csender Levente, Mács József
Prima Primissima-díj: Kodolányi Gyula
Prima-díj: Marosi Gyula
Magyar Érdemrend középkeresztje: Kibédi Varga Áron
Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Alexa Károly, Bertha Zoltán,
Tóth-Máthé Miklós, Vathy Zsuzsa,
Faragó Laura (nem tagunk, de sokat köszönhet neki szövetségünk)
Magyar Érdemrend lovagkeresztje: Alföldy Jenő, Kocsis István,
Mátyus Aliz, Scholcz László,
Sutarski Konrád, Szentmártoni Szabó Géza
Magyar Arany Érdemkereszt: Fábián László, Lukácsy András,
P. Horváth László, Rónaszegi Miklós, Ruva-Farkas Pál, Szöllősi Zoltán
Magyar Bronz Érdemkereszt: Jenei Gyula
Tokaji Írótábor-díj: Karácsonyi Zsolt
Tokaji Írótábor Nagyhordó-díja: Szörényi László
Tokaji Írótábor Hordó-díja: Csontos János,
Kiss Benedek, Vári Fábián László
Balassi Bálint-emlékkard: Kiss Anna
Magyar Írószövetség Örökös Tagja: Csukás István, Szakolczay Lajos, Tőzsér Árpád
Magyar Írószövetség Posztumusz Örökös Tagja: Fodor András
Arany János-díj: Ferdinandy György
Bella István-díj: Falusi Márton
„Az év legsikeresebb szerzője”-díj: Jókai Anna, Ughy Szabina
Ráth Mátyás Életműdíj: Pósa Zoltán
Napút-díj: Kiss Anna
Tiszatáj-díj: Kiss Anna
Arany évszázad-díj: Szondi György
Ezúton is szívből gratulálunk a díjazottaknak, akikre büszkék vagyunk!
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Nagy LÁSZLÓ-EMLÉKÉV 2015
A Magyar Írószövetség SZAVALÓVERSENYT
hirdet 9-12. osztályos középiskolás diákok számára.
Téma:
Gérecz Attila és a forradalom
költészetének klasszikusai

Tokaji Írótábor
( Tokaj, augusztus 12-14. )

Bezerédi Zoltán verset mond

Nevezni Gérecz Attila egy szabadon választott költeményével,
valamint egy, a www.iroszovetseg.hu/szavaloverseny.doc
honlapon közzétett versgyűjteményből választott művel lehet.
A versenyre egy iskolából legfeljebb öt diák nevezhet!
Egyéni nevezéseket nem fogadunk el,
az adatokat iskolánként kérjük elküldeni a következő e-mail címre:
szavaloverseny@iroszovetseg.hu
Nevezési határidő: 2016. február 22.
Az e-mailben kérjük elküldeni: az iskola nevét, a versenyre nevező diákok nevét,
születési évét, diákonként a két választott vers pontos címét.
A márciusi válogatók pontos dátumáról a nevezési határidő lejártát követően
az érdekelteknek e-mailben értesítést küldünk.
A verseny döntőjének időpontja: 2016. április 11., költészet napja.
Mind a válogatók, mind a döntő helyszíne a Magyar Írószövetség díszterme.

Sebő-koncert 			

Győrfi Lajos és alkotása 		

Nagy András

Nagy László-ünnepségek Bulgáriában
( Szófia, Szmoljan, október 6-7. )

A szavalóversenyt támogatja

Tisztelt Írótársam!

SZJA 1%

Ezúton értesítelek, hogy a Magyar Írószövetség
2015. december 21. és 2016. január 31.
között zárva tart, munkatársai nem lesznek
elérhetőek. Nyitás február 1-én, hétfőn.

Kérjük kedves Tagjainkat, hogy ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át a Magyar Írószövetségnek
vagy az Arany János Alapítványnak!
Magyar Írószövetség adószáma:
19666244-2-42
Arany János Alapítvány adószáma:
19020381-1-42
Köszönjük!

Együttműködésedet megköszönve,
üdvözlettel,
Szentmártoni János
elnök

Koszorúzás Szófiában 		

Szoboravatás Szmoljanban 		

A szmoljani Nagy László Emlékháznál

„Az újrateremtés indulata” –
Nagy László a legifjabb nemzedék szemével című konferencia
( Magyar Írószövetség, november 18. )

Tisztelt Tagság!
Tagdíjukat a következő módokon rendezhetik:
– személyesen, nyitva tartási időben, a Magyar Írószövetség Bajza utca 18. sz. alatt található
székházában, Peller Zsuzsánál, telefonszám: 061-322-8849
– banki átutalással, a Magyar Írószövetség részére, a 10200823-22221324-00000000 bankszámlaszámra (K&H Bank) befizetve (kérjük a közleményben feltüntetni: tagdíj)
– csekken, mely személyesen igényelhető a székházban, vagy kérésre kipostázzuk
Az éves tagdíj összege 3.000 forint, nyugdíjas tagjainknak 2.500 forint. Esetleges nagyobb összegű
elmaradás esetén részletfizetés is kérhető.
Bártfai Borbála előadása 		
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Közönség 			

Korpa Tamás előadása

OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉGÜNK
Idei ünnepségünk díszbeszédét szövetségünk

Ezt követően került sor az Arany János-díj át-

volt titkára, L. Simon László költő, parlamenti

adására, amelyet idén a kuratórium Ferdinandy

államtitkár tartotta. Közreműködött Oberfrank Pál

Györgynek ítélt oda, aki a pénzjutalom és okle-

színművész. Az 1956-os és a Gérecz Attila emlék-

vél mellett Kő Pál Arany János-szobrát vehette át.

táblákat a Magyar Írószövetség mellett koszorúzta

Az ünneplőket köszöntötte Oláh János kuratóriumi

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar

elnök, a díjazottat Szentmártoni János laudálta.

Művészeti Akadémia, a Petőfi Irodalmi Múzeum,

Csukás István a Magyar Írószövetség Örökös

a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit

Tagja kitüntetését a Magyar Kultúra Napján beteg-

Kft, a P.E.N. Klub, az Írók Szakszervezete, a Fia-

sége miatt nem vehette át személyesen, ezért ennek

tal Írók Szövetsége, a József Attila Kör, a Magyar

átnyújtására is az október 23-i ünnepség keretében

Írók Egyesülete.

került sor.

L. Simon László 			

Gyülekezés az emléktábláknál

				

Oberfrank Pál 			

Oláh János

Lobogónk

