
Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia első pályázatának nyertesei 

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) 2016. február 

15. meghirdette az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projektjének első pályázatait. A pályázat 

két kategóriában került meghirdetésre, alább olvashatóak a pályázat értékelésének 

szempontjai és a nyertesek nevei is. 

 

A nyertes pályázók a pályázat futamideje alatt anyagi támogatásban részesülnek, e mellett 

rendkívüli tanulási, továbbképzési lehetőségekben, műhelymunkában és korszerű 

önmenedzselési módszerek elsajátításában vehetnek részt. A KMTG biztosítja a szerzők 

műveinek megjelentetését, író-olvasó találkozók szervezéséről és folyamatos 

médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt. 

 

MENTOROK 

 

A mentor kategóriában a pályázók költői, írói továbbfejlődésének segítésén túl célunk újabb 

mentorok kiképzése, akik az Íróakadémia oktatói mellett részt vesznek a fiatal tehetségek 

gondozásában. A pályázat nyerteseivel a KMTG 1 évre szóló szerződést kötött, havi bruttó 

150.000–250.000 Ft erejéig. Az összeg megállapításánál a következő szempontokat vettük 

figyelembe: a szerző eddigi munkássága; a benyújtott pályázat minősége; a pályázó oktatói 

képességei; az Íróakadémiának nyújtott specifikus tudás. Amennyiben a nyertes a vállalt 

kötelezettségeknek eleget tesz, a szerződést a KMTG 1+1 évre meghosszabbíthatja. 

 

A pályázaton nyertes mentorok: 

 Ármos Lóránd (Budapest, Magyarország) 

 Bálint Tamás (Székelyszentkirály, Románia) 

 Bíró Szabolcs (Dunaszerdahely, Szlovákia) 



 Csender Levente (Budapest, Magyarország) 

 Dobai Bálint (Budapest, Magyarország) 

 Erdős István (Budapest, Magyarország) 

 Kubiszyn Viktor (Budapest, Magyarország) 

 Lőrincz P. Gabriella (Beregszász, Ukrajna) 

 Márkus András (Budapest, Magyarország) 

 Muszka Sándor (Csíkszereda, Románia) 

 Nádasi Krisz (Budapest, Magyarország) 

 Noszlopi Botond (Budapest, Magyarország) 

 Sayfo Omar (Budapest, Magyarország) 

 Szabó Borbála (Budapest, Magyarország) 

 

PÁLYAKEZDŐK 

 

A pályakezdő kategóriába olyan 18 és 25 éves kor közötti pályakezdő tehetségek 

jelentkezését vártuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni 

tehetségüket bizonyító írásműveket. A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló 

tanulmányi ösztöndíjat ítélt meg, havi nettó 40.000–100.000 forint erejéig, mellyel az 

oktatásban való részvétel feltételeit biztosítja. Amennyiben a nyertes pályázó vállalt 

kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását 

a KMTG 1+1 évre meghosszabbíthatja. 

 

A pályázaton nyertes pályakezdők: 

 Ágoston Szász Katalin (Csíkszereda, Románia) 

 Bálint Szilárd (Varsolc, Románia) 

 Bék Timur (Szeged, Magyarország) 

 Bese Bernadett (Komárom, Szlovákia) 

 Birtalan Andrea (Budapest, Magyarország) 

 Csikár Norbert Adrián (Budapest, Magyarország) 



 Dezső Katalin (Rédics, Magyarország) 

 Erdélyi Dorina (Budapest, Magyarország) 

 Fehér Boldizsár (Fót, Magyarország) 

 Hernádi Anna Borbála (Budapest, Magyarország) 

 Huszár Eszter (Budapest, Magyarország) 

 Karkó Ádám (Békéscsaba, Magyarország) 

 Kopriva Nikolett (Munkács, Ukrajna) 

 Liszka Gyöngy (Gara, Magyarország) 

 Mizser Fruzsina (Arnót, Magyarország) 

 Molnár Dóra (Békéscsaba, Magyarország) 

 Nagyházi Márton (Páty, Magyarország) 

 Para Márton (Csíkszereda, Románia) 

 Pataki Tamás (Budapest, Magyarország) 

 Pejin Lea (Zenta, Szerbia) 

 Polgár Kristóf (Szolnok, Magyarország) 

 Szabó István (Szabadka, Szerbia) 

 

 

 

Budapest, 2016. június 6. 

 

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 

és az 

Előretolt Helyőrség Íróakadémia 

vezetősége 


