
Pályázat a József Attila Kör Irodalom Egyesület elnökségére 

Nagy Kata 

“Do or do not. There is no try.” 

Yoda 

 

Nagy Kata vagyok, anya, költő, tanár, tanítvány, humán erőforrás és a József Attila Kör 

Irodalmi Egyesület tagja. Csoportokba vagyok sorolható. Azt a csoportot, azt a JAK-ot, 

amelyet leendő elnökként magam előtt látok, ezekkel a szavakkal jellemezném: közösségi, 

befogadó, kísérletező, civil és független.  

Úgy gondolom, hogy a JAK-nak mint civil szervezetnek, mint közösségnek, mint csoportnak 

teljes stratégiai megújulásra, sürgős paradigmaváltásra van szüksége. 

Úgy érzem, hogy jelenleg egy művészi és szociális tettvágyban kiteljesedni kívánó mag 

aktivizálódik a szervezetünkben, amelynek kreatív és reflektált elképzeléseivel 

megvalósítható a szemléletváltás, és a teljes tagság aktivitását növelhetjük. 

 

A szervezetfejlesztés lépései 

A belső szervezeti értékrendszernek közösségi újraértelmezése és erősebbé tétele, a 

motivációs rendszerek átalakítása szükséges ahhoz, hogy a szervezet hatékonyabb működésre 

legyen képes.  

A szervezetben a tagok aktív részvételével munkacsoportokat szeretnék létrehozni, a 

szerepköröket tisztázni, és a szerepekkel kapcsolatos átfedéseket megszüntetni, az önálló 

munkavégzést növelni. A szervezet belső kommunikációját a hierarchikus modellben lévők 

közt felfelé és lefelé, az azonos szervezeti szinten lévők között fejleszteni igyekeznék. 

Rövidebb és hosszabb távon egyaránt szeretném elérni azt, hogy a szervezetet érintő különféle 

munkafolyamatok a tervezéstől kezdve a megvalósításon át a visszacsatolásig szervezettebbek 

és önreflektívebbek legyenek.  

Pályázatomban egy olyan lehetséges pozitív jövőképet szeretnék felvázolni, amelyben a 

József Attila Kör egy erős közösségi hálózatot tud biztosítani tagjainak, amellett, hogy 

megőrzi és szükségszerűen fejleszti nagy múltú szakmaiságát, valamint civil szervezetként a 

társadalmi felelősségvállalásból, a közösség kreatív energiái által, szervezettebben és 

láthatóbban kivenné a részét.  

Céljaim a JAK vezetőjeként 

Az alábbiakban szeretném röviden vázolni stratégiámat, melyet pontokba szedtem. A 

stratégiai pontok nem hierarchikusan épülnek egymásra, azaz az öt stratégiai alappillér 

egymás mellé rendeződik: kohézió, közönség szélesítése, szakmai eredményesség, 

társadalmi felelősségvállalás, pénzügyi stabilizáció – nincs fontossági sorrend, mert úgy 



vélem, a JAK paradigmaváltásához ennek az öt célnak kell teljesülnie a hozzá kapcsolódó 

programtervezetekkel, javaslatokkal. 

I. Kohézió, avagy a belső kötődés kialakítása 

A kohézió alatt elsődlegesen Kurt Lewin pszichológus által definiált csoportkohéziót értem, a 

csoporttagok közti összetartó erőt. A JAK vezetőjeként azt szeretném elsősorban elérni, hogy 

az egyesületünk egy olyan csoport legyen, amelyhez jó tartozni: a szó szociális és anyagi 

értelmében is megérje JAK-tagnak lenni.  

Az erős csoportkohézió, a társas identitás fenntartja a tagok elégedettségét, növeli a morált, 

mivel a csoportba tartozás fontos a tagok számára.  

A József Attila Körnek nevezett csoport elégedettségét, a tagok egymáshoz való pozitív 

viszonyát, a közös céljaink iránti elköteleződést a következő programjavaslatokkal szeretném 

facilitálni: 

1. JAK Klubdélután  

Havi egy alkalommal szeretnék egy olyan közösségi megbeszélést életre hívni, amely egy 

kellemes, meghitt térben zajlana – ezen az összejövetelen mint megjelent JAK-tagok egyrészt 

kötetlenül beszélgethetnénk egymással, megismerkedhetnénk újdonsült tagjainkkal – másrészt 

funkcióját tekintve a tagok elmondhatnák javaslataikat, észrevételeiket a JAK életével, 

szervezésével kapcsolatban, információt cserélhetnénk egymással, az aktuális kulturális 

kérdésekről vitát nyithatnának.  

A Klubdélután eseménykerete a későbbiekben tematizálódhatna a tagok aktuális 

kulturális/szociális/szakmai igényei szerint – gondolok itt például arra, hogy a frissen bekerült 

tagjaink számára a tapasztaltabb tagok eligazítást, útmutatást adhatnának a 

publikálás/debütálás folyamatáról, vagy terítékre kerülhetnének a különféle irodalmi 

ösztöndíjakra való sikeres pályázás stratégiai megoldásai.  

A közönségünk szélesítése szempontjából fontosnak gondolom például azt, hogy fiatal (és 

nem fiatal!), frissen bekerült tagjainknak alkalmanként lehetősége legyen olyan 

beszédtechnikai és előadóművészi gyakorlatok elsajátítására, amelyek segítségével 

fejleszthetik képességeit az irodalmi szerepléseken, és ezáltal műveik felolvasásakor kezdeti 

szorongásaikon túllendülhetnek, a hangzó beszéd prozódiai eszközeinek tudatosabb 

használatával műveik mondandója a befogadó számára több dimenziót nyithatna meg. Célom 

tehát egy támogatói attitűd kialakítása a tagokban ezzel a programmal. 

2. JAK Olvasókör 

 Olvassuk egymást! – kurrens kiadványok, régi JAK-füzetek újraolvasása, vagy asszociatív 

olvasmánylista alapján egy offline olvasócsoport létrehozása, havi-kéthavi találkozók 

rendszeresítése, olvasmányélményeink megosztása lenne a célja. Az Olvasókör nyitott, nem 

JAK-tagok is bekapcsolódhatnak.  

 



3. A JAK- tábor programjainak kibővítése és vonzóvá tétele a fiatalok számára 

A tábor szakmai programján túl szeretném olyan rekreációs programokkal bővíteni a 

repertoárt, amelyek nem, vagy csak közvetetten kapcsolódnak az irodalomhoz. Gondolhatunk 

itt dalszerző előadók fellépéseire, koncertekre, de irányított meditációra, esti tábortűzre, közös 

zenélésre, közös főzésre, és csapatépítő sportversenyre (foci, pingpong, méta ízlés szerint) 

egyaránt.   

Elnökségem alatt különös figyelmet szeretnék szentelni a társművészeti kapcsolatok 

ápolásának (ezért szerepel különálló stratégiai pontként is pályázatomban) – sőt, minél több új 

kapcsolat kialakítását tűzöm ki célul. Nyitott vagyok az experimentális művészeti akciók 

bevonására is. Azt szeretném elérni, hogy szélesebb átjárhatóság legyen kortárs irodalom és 

képzőművészet, irodalom és filmművészet, irodalom és zene, irodalom és színház, irodalom 

és építészet között. Ezért kortárs alkotók munkáira, munkásságára is szeretném ráirányítani a 

figyelmet úgy, hogy beillesztenék a tábori programok közé, filmvetítéseket, a filmvetítéshez 

kapcsolódó szakmai beszélgetéseket, képzőművészeti kiállításokat, tárlatot, színházi 

előadásokat is – természetesen figyelembe véve anyagai kereteink határait.  

A táborok összművészeti jellegét összefogván érdemes lenne tematikussá tenni a következő 

táborainkat. Azért is tartom különösen fontosnak azt, hogy a JAK tábor vonzó nyári 

művészeti- és alkotói programot kínáljon a célközönségnek, hiszen a tábor részvételi díjaiból 

befolyt összeg eddig is nagyban hozzájárult az egyesület pénzügyi egyensúlyának 

fenntartásához. 

4. JAK Íróiskola  

A JAK nagy szakmai hagyományából kiindulva szeretnék egy olyan írói mesterkurzust 

indítani, amelyet tiszteletbeli és aktív, szakmai értelemben tapasztalattal rendelkező JAK-

tagok tartanának líra, próza, dráma szekcióban, havonta két alkalommal, kétszer fél évig a 

jelentkezőknek. A kurzus a résztvevők számára nem ingyenes, a résztvevők a jelentkezési 

díjjal hozzájárulhatnának a JAK Működési Alapjához. 

 

5. JAK Líra- és Prózaműhely működésének kiterjesztése vidéki irodalmi bázisokra  

A JAK líra és prózaműhelyek a budapesti ERŐMŰVHÁZ helyszínén már 2017. február óta a 

tehetséggondozás funkcióját látja el. A műhely ötletgazdái és koordinátorai Borda Réka és 

Ferencz Móni. A foglalkozások célcsoportja a középiskolás korosztály, a líra és 

prózaszemináriumok időtartama fél évet ölel fel.  

A szemináriumok vezetői olyan tapasztalattal rendelkező írók, és költők, akik a 

foglalkozásokon konstruktív kritikai észrevételezéseikkel fejlesztik a résztvevők szöveg-és 

problémaérzékenységét. Ez a programpont a Közönség szélesítése elnevezésű stratégiai célt 

is szolgálná, mégpedig úgy, hogy vidéki középiskolákkal együttműködve kéthavonta egy 

alkalommal az adott vidéki iskolában rendeznénk szövegműhelyeket, amellyel közelebb 

tudjuk vinni az élő irodalmat azok számára, akik felfedeztek írói, költői ambíciókat.  



A meglévő vidéki városokkal a kulturális kapcsolatot ezen műhelyek mintegy 

transzportálásával egyrészt erősíteni tudnánk – gondolok itt Debrecenre, Pécsre, Szegedre, 

Székesfehérvárra és Miskolcra. Másrészt pedig a JAK segítségére lenne a vidéki kulturális 

élet önszerveződési folyamatainak is. A középiskolák fiataljai pedig potenciális JAK-tagokká 

válva biztosítanák a szervezet utánpótlását. 

6. Alkotóház és alkotói szabadságok helyszíneinek felkutatása  

Cél a művészi alkotói munka feltételeinek javítása oly módon, hogy a tagdíjat adott határidőre 

befizetők számára a JAK-kal szerződött belföldi és külföldi szállásadók kedvezményes áron 

biztosítanának a JAK-tagoknak szállást, ellátást.  

Eddig jelenleg egy kétszintes, 15 férőhelyes horvátországi, tengerparti nyaraló tulajdonosával 

állapodtam meg – akinek ajánlata szerint a házban egész évben 10 Euróért szállhat meg 1 fő 

egy éjszakára – tudva levő, hogy egy tengerparti nyaraló szállásdíja ennek a többszöröse. 

Elnöki munkám alatt azt szeretném elérni, hogy több ilyen alkotói szabadság eltöltésére 

alkalmas szállás vezetőjével kössünk kapcsolatot – legalább még 3-4 helyszínnel szeretném 

kibővíteni a listát. A tagdíj határidőre történő befizetésével tehát a JAK-tag motivált lenne, az 

egyesület tagdíjból származó forrása pedig ekképpen kiszámíthatóvá válhatna.  

Szükségesnek tartom egy közös alkotói tér létesítését is – elnöki munkám alatt szert kívánok 

tenni egy Alkotóházra. Ez talán a jelenlegi anyagi helyzetben nagyzoló elképzelésnek tűnhet, 

azonban nem tartom kizártnak, hogy a kiöregedő falvakban ne akadnánk egy olyan üresen 

álló önkormányzati vagy magántulajdonban lévő házra, amelyet időszakosan felhasználhatna 

a szervezetünk csapatépítő, programszervezési, pihenési célzattal, ha az adott falunak 

kínálunk cserealapot – például azzal, hogy kreatív nyári tábort szervezünk fiataljainak. Ehhez 

tárgyalásokat fogok folytatni vidéki önkormányzatokkal, vagy felkutatom az adakozó 

mecénásokat. 

 

II. Közönség szélesítése  

1. Fesztivál-jelenlét 

A szervezet tevékenységének népszerűsítése érdekében alaposan ki kell dolgozni a hazai 

fesztiválokon való megjelenésünket – szeretném, ha a JAK Irodalmi Civil Standja jelen lenne 

évről évre a Bánkitó Fesztiválon, a Volt Fesztiválon, az EFOTT Fesztiválon. Speciális 

műfordítói és nyelvészeti programmal céloznám meg a Sziget Fesztivált. A fesztiválozók 

kortárs irodalommal való megismertetése mellett ez a jelenlét a kapcsolatépítés, kiadványaink 

terjesztése, értékesítése, és nem utolsósorban a csoportkohéziónk miatt is fontos. 

2. Vidéki tehetséggondozás a JAK Műhellyel   

A föntebbiekben már vázolt vidéki bázisainkon a középiskolás korosztály bevonásával 

növelhetjük a közönségünk számát. Ferencz Mónitól kölcsönzött mondattal azt szeretnénk 

elérni, hogy „az ország magyartanárjainak 95%-a tudja, hogy mi az a JAK” és milyen 

feladatot lát el a kortárs irodalmi élet szervezésében. 



3. Határon túli kulturális kapcsolatok ápolása  

A határon túli kapcsolatok ápolását és megerősítését kiemelten fontosnak tartom, ugyanis ez 

egy olyan napirendi pont, amely szintén több Átfogó célhoz kötődik. El szeretném érni azt, 

hogy a JAK-füzetek és egyéb kiadványaink eljussanak a határon túli olvasókhoz is – 

kereskedelmi forgalmazást szeretnék a könyveinkből a magyarlakta kulturális központokban, 

Kolozsváron, Pozsonyban, Szabadkán. 

 

III. Szakmai eredményesség fejlesztése 

Az állandósult forráshiány, a jelenlegi kultúrpolitikai visszásságok dacára bátran kijelenthető, 

hogy a JAK fennállása óta nélkülözhetetlen értéket reprezentál a hazai kortárs kultúrában. 

Elég, ha a taglistánkat végig böngésszük, vagy fellapozzuk valamelyik JAK-füzetünk 

hátuljában az eddigi kiadványok névsorát: olyan prominens szerzők kötődnek az 

egyesülethez, akik ma a kortárs irodalom krémjét alkotják. Úgy gondolom, hogy a szakmai 

eredményeinkre és nagy múltú hagyományunkra nem lehet elégszer hivatkozni, ezek 

láthatóbbá tétele viszont kiemelten fontos célunk. 

1. Műfordítás: hazai és nemzetközi lehetőségek 

Egyesületünk eddigi történetében a nemzetközi kulturális színtéren progresszivitást látok – az 

elkövetkező évek törekvése az lenne, hogy nemzetközi viszonylatban a meglévő 

kapcsolatainkat szorosabbra fűzzük, s emellett újakat is létesítenénk.  

Egyik fontos partnerünk az Akademie Schloss Solitude – de a Lengyel Intézettel, a 

Magyarországi Észt Intézettel és az Osztrák Kulturális Fórummal is közreműködtünk 

különböző programok lebonyolításában. A kulturális intézmények közül szeretném a Cseh 

Intézettel, a FinnAgora finn kulturális, tudományos központtal, és a Camões Intézet - 

Portugál Nyelvi Központtal felvenni a kapcsolatot, és mindkét fél számára kedvező és 

termékeny együttműködést kialakítani – gondolok itt műfordítói workshopokra, szakmai 

konferenciákra, többnyelvű felolvasóestekre.  

A határon túli (magyar) kapcsolatainkon keresztül szomszédos országaink fiatal irodalmat 

képviselő alakjaival, csoportjaival szeretnék nyelvi-kulturális intézményeiken keresztül 

kapcsolatba lépni, Szerbia, Románia, Szlovákia, Szlovénia fiataljaival, és egy művészeti-

műfordítói csereprogramot létrehozni. Pénzügyi stabilizációnk szempontjából különösen 

fontosnak találom a külföldi pályázatokon és a külföldi irodalmi terepen való megjelenését a 

JAK-nak. Ezen felül a Nemzetközi Visegrád Alappal való együttműködés is kiemelten 

fontos terep maradhat, tovább erősítve a V4 országok kulturális, irodalmi cserekapcsolatait.  

A nemzetközi együttműködésnek véleményem szerint már csak azért is kell különös 

figyelmet szentelni, mert A JAK Műfordító Tábora egy magas szakmai színvonalon 

működő, több mint 20 esztendőre visszatekintő rendezvény, amely a magyar kultúra 

különböző nyelvekre való átültetését, terjesztését, népszerűsítését tűzi ki céljának. A 

Táborban évről évre összegyűlt, döntően fiatal és pályakezdő műfordítókkal való 

együttműködésünk egyrészt erősíti a JAK belső szakmai és szociális kötődését, másrészt 



nemzetközi barátságok, szakmai kapcsolatok tartós kialakulásának is kedvez, alapvető célja, a 

magyar irodalmi művek fordítása, közvetítése mellett. 

2. JAK-Díj 

A JAK-Díj egy régi ötlet felelevenítése, amely a JAK saját esztétikai, irodalmi hagyományait 

erősítené. A díjjal alapvetően két célcsoportot támogatnánk: egy debüt-díjjal és egy 

idősebbeknek szóló díjjal jutalmaznánk a kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó rendes és 

tiszteletbeli JAK-tagjainkat. Ez a díj hozzájárulna a JAK pozitív önképének erősödéséhez, a 

saját hagyományok és kánonok kialakításához, valamint belső erőnk növeléséhez. 

3. JAK kiadványok vizuális újratervezése  

A JAK-füzeteink nagy erénye a szövegek stabil művészi színvonala, és talán általánosságban 

elmondható, hogy kiadványaink sikeressége a szakmai berkekben a szerzőkön túl ugyanúgy 

köszönhető a szerkesztőpárosok precíz és áldozatos munkájának. Úgy gondolom azonban, 

hogy a belső tartalom mellett ugyanolyan fontos kiadványaink esztétika külseje is – ezért van 

szükség a JAK-füzetek vizuális újragondolására a megfelelő szakemberek alkalmazásával, 

közönségünk szélesítése miatt is. 

4. Szerkesztői Szakmai Konferencia 

Hagyományteremtő jelleggel szeretnék egy olyan rendezvényt életre hívni a JAK keretén 

belül évente egyszer, ahol a szakmai közönség és olvasók figyelmét felhívnánk arra, hogy a 

szerkesztői munkafolyamat az olvasók számára szinte láthatatlan munka, amelynek csak 

eredményét látják. A konferenciára hazai és határon túli elismert szerkesztőket szeretnék 

invitálni, megvalósítását szépirodalmi művekre való fókusszal képzelem el. A konferenciát 

kortárs témában, egy-egy társszervező-intézménnyel lehetne közösen megrendezni (például 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth Klub). 

 

IV. Társadalmi felelősségvállalás és civil láthatóság kidolgozása  

A paradigmaváltás nem jöhet létre az egyesület életében anélkül, hogy ez a cél 

maradéktalanul ne teljesüljön. Ez egy hosszabb folyamat – terveim szerint ennek elérése 

érdekében ki kell lépnünk a komfortzónából, és a megszokott irodalmi 

szereplehetőségeinkből. Ami a JAK-ban mindig is nagyon erős lesz, és amit nem győzök 

ismételni: a kreatív energia. Úgy gondolom, át kell lépnünk tehát a kortárs irodalom határán 

és bővítenünk kell repertoárunkat – felül kell vizsgálnunk, hogy milyen kategóriákkal tudunk 

hasznossá válni a társadalom tagjai számára, természetesen az irodalom létrehozásán és 

terjesztésén túl.  

1. JAK Kreatív Tábor  

Elsősorban más civil szervezetekkel, vidéki, helyi önkormányzatok bevonásával és 

együttműködésével lehetne megszervezni első lépésként egy gyermek- és ifjúsági tábort, 

amelynek fő profilja lenne a kreatív írás, a meseírás és a dráma/színjátszás, vagy képregény-



rajzolás. Úgy gondolom, hogy más civil szervezetekkel szorosan együttműködve a sokoldalú 

JAK tagság aktív bevonásával képesek lennénk egy ilyen rendezvény kreatív sablonját 

megalkotni. 

V. Pénzügyi stabilizáció 

Az elnöki pályázat egyik legnehezebb stratégiai pontja kétségkívül a szervezet financiális 

kérdése. A bizonytalan állami támogatásokról – gondolok itt az NKA-döntésekre – 

kiszámíthatatlan mivoltuk ellenére, véleményem szerint, nem szabad lemondani. Azonban a 

kiszámíthatatlanság, az átpolitizáltság miatt helyzet feletti panaszkodás nem segít, tehát új 

pénzügyi megoldásokat kell találnunk.  

A JAK-tagságnak kapcsolati tőkéjéből kiindulva jó lenne magánszemélyek vagy cégek, 

vállalatok általi támogatókat találni, ezért magánmecenatúra kialakítására fogok törekedni 

elnökségem alatt.  

Az elnökség munkáját megkönnyítvén, már kapcsolatba kerültem egy pénzügyi ügyintézővel, 

aki leendő elnöklésem alatt a könyvelői tevékenységgel együttműködve a szervezetnek 

gazdasági ügyekben a pályázatok pénzügyi részénél tanácsadást tud majd nyújtani. 

 

1. Csatlakozás a Magnet Bank KAP Programjához  

A közösségi banknak saját definíciója szerint szívügye a társadalmi felelősségvállalás. 

Koncepciójuk lehetőséget biztosít ügyfeleinek arra, hogy könnyedén szerepet vállaljanak jó 

civil ügyekért, a bank ehhez ajánljuk fel évről-évre a nyereségének 10 %-át. 

„ A KAP programban a civil szervezetek pályázat útján vehetnek részt. A Közösségi 

Adományozási Program a teljes ügyfélkört mozgósító társadalmi edukációs kezdeményezés. A 

program célja, hogy a megerősödjön az a munkatársi- és ügyfélréteg, amely felelősséget 

vállal a civil ügyekért. Továbbá nem titkolt célunk az is, hogy ügyfeleink megértsék és 

átérezzék; a több tíz milliós támogatás több tízezer szavazatból jön össze. A KAP program 

keretein belül a bank tulajdonosi köre minden évben lemond az adózott eredmény 10%-áról, 

majd feljogosítja az ügyfeleket, hogy ezzel segítsék a programban résztvevő civil 

szervezeteket.” 1 

2. 1% adó 

A személyi jövedelemadók 1%-ból járó támogatás, a tagok aktív közreműködésével, egy nagy 

ívű és jól felépített kreatív kampányon keresztül, szabadon felhasználható lenne a szervezet 

számára, ezért nagy hangsúlyt szeretnék majd fektetni ennek a kampánynak az elindítására és 

működtetésére, népszerűsítésére különböző felületeken és csatornákon – terveim közt szerepel 

több, pár perces kampány-videó forgatása, közösségi médián való megosztása is. 

3. JAK Támogatói Est  

Évente több alkalommal kerülne megrendezésre ez az esemény, amely tavaly decemberben 

                                                           
1 forrás:Magnet Közösségi Bank honlapja  https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap utolsó 

lekérdezés: 2017. augusztus 4. 

https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap


már az előző elnöki ciklusban megvalósult. A támogatói estre a vacsora mellett olyan 

irodalmi és zenei programmal készülnénk, amely vonzó lenne a szélesebb közönség számára 

is. A támogatói jegy megváltásával a résztvevők a JAK Működési Alapjához járulnának 

hozzá. Az esteken lehetőség lenne különböző fokozatú (arany, ezüst, gyémánt) JAK 

Támogatói Kártya kiváltására is, amellyel a támogató személy az egyesület által 

kedvezményekben részesülne – az ötlet nem újkeletű, JAK közgyűléseken már terítéken volt 

ennek a támogatói formának a kialakítása. 

4. Hazai és nemzetközi civil pályázatok  

Pályázni szeretnék European Cultural Foundation-hoz, valamint a Civil Díjra – ezekhez 

azonban a szervezet közösségi és társadalmi értelemben hasznos funkcióját kell majd a 

tagokkal közösen kidolgoznunk, jobban láthatóvá tennünk a programokon keresztül is.  

 

5. Vidéki önkormányzati támogatások  

Vidéki illetőségű tagjainkon keresztül a JAK Műhelyre, felolvasásokra, könyvbemutatókra 

kiegészítő támogatást lehetne igényelni. 

6. Tagsági díj  

Ahogy azt már fentebb vázoltam, az aktív tagokat a kedvezményes pihenőhelyek 

kialakításával szeretném ösztönözni a JAK tagsági díj – amely jelenleg 5000 Ft egy évre – 

határidőre történő befizetésére. Ha csak 50 fő adott határidőre befizetné ezt az összeget, az 

negyedmillió forintot jelentene az egyesületnek, egy összegben. 

7. Egyéb támogatási formák 

Bár a szó közvetlen értelmében nem jelent pénzforrást, mégis ide sorolnám a Közösségi 

Szolgálat programját is, amely ugyan nem anyagai tőkét jelenthetne szervezetünk számára, 

hanem középiskolás önkéntesek humán erőforrását. Civil kulturális szervezetként 

fogadhatnánk olyan fiatalokat, akik egy évben 50 órában segédkezhetnének olyan egyszerűbb 

feladatok ellátásában, mint a Könyvhéttel kapcsolatos munkák: könyvpakolás – árusítás – 

leltározás, iratrendezés.  

Végül, ez egyéni ízlés és meggyőződés dolga a tagok részéről, azonban nem vetném el azt a 

lehetőséget sem, hogy bizonyos rendezvényekre, például könyvbemutatókra, egy kötet 

megjelenésére, felolvasásokra az adott tagok attitűdjétől függően egyházi támogatást 

igényeljünk az evangélikus, református és katolikus egyházi közösségektől. 

 

 

Az Átfogó célok talapzata: a kommunikációs stratégia 

 



Ami az általam felvázolt elérendő stratégiai célokat összefogja, az a marketing és a 

kommunikációs stratégia. Debütáló szerzőinket a magyar és a nemzetközi médiában és a 

kulturális piacon a lehető legtöbb eszközzel menedzselni szeretném: versvideók, plakátok, 

Facebook-hirdetések, sőt, matricák és egyéb szóróanyagok. Ki szeretném aknázni tagjaink 

offline- és online médiában betöltött szerepe által azt a lehetőséget, hogy a sajtójelenlétünket 

direkt módon és nagy mértékben növeljük. Mivel a médiában és a szakmában való 

megjelenést a könyvek köztudatban való beágyazottsága is adja, ami ezáltal összefonódik a 

kritikaírással - növelhetnénk az olvasók-diskurzusok számát úgy is, hogy JAK-füzetesekről, 

vagy a fiatal irodalomról kritikaíró kurzust tartunk vagy pályázatot hirdetünk fiatal olvasók 

toborzása céljából.  

A tagok menedzselése mellett el szeretném érni, hogy a különböző felületeken a József Attila 

Kör a célközönség számára láthatóvá váljon és tevékenysége világos legyen.  

Egy nagy múltú, és, reményeim szerint, nagy jövőjű fiatal irodalmi szervezet ennyit 

mindenképpen megérdemel.  

 

Nagy vonalakban tehát ezek azok a programjavaslatok, amelyek mentén haladni szeretnék az 

elnöki ciklusomban. Nincsenek naiv képzelgéseim arról, hogy a nehéz egzisztenciális 

helyzetből rövid időn belül sikerül kilábalnunk, azonban alapos és lelkes munkával, más 

szervezetekkel történő összefogással sikerülhet kidugni a fejet a vízből, nagyokat kortyolni a 

tiszta levegőből, és két lábtempó között megszemlélni a tájat. 

Egységben az erő. 

 

 

Nagy Kata 

 

 

  



Szakmai önéletrajz 

 

(fotó: Garam Gergő) 

Személyes adatok 

születés ideje: 1986.06.15 

születés helye: Dunaföldvár 

tartózkodási cím: 1143 Budapest, Stefánia út.39 

elérhetőség: 06203522176 

e-mail: g.nagy.katinka@gmail.com 

2005 óta rendszeresen jelennek meg verseim nyomtatásban, és online folyóiratokban többek 

közt a Magyar Naplóban, a Puskin utcában, a Beszélőben, Kortársonline-on, a Mozgó Világban, 

a Praeben, a Műútban, az Élet és Irodalomban.  

2008-ban Szentmártoni János három versemet beválogatta Az év versei 2008 antológiába. 

2009-ben tagja lettem az Újhormon Csoportnak, többek közt Izsó Zitával, Kerber Balázzsal, 

Németh Bálinttal, Nagypál Istvánnal, Karádi Mártonnal együtt. Az Újhormon Csoporttal több 

felolvasóestet is szerveztünk, önálló felolvasóestre szintén ebben az évben, a Keret Klubban 

került sor Horváth Előd Benjáminnal közösen. 

2011-2012-ig a Café Creativ Reklámügynökségnél dolgoztam mint szövegíró munkatárs, ahol 

angol és német nyelvű hirdetések és reklámszövegek magyar nyelvre fordítása és adaptálása 

volt a feladatom. Szlogenírás mellett a reklámkampányok kreatív ötletelésében is részt vettem, 

szövegeket írtam. 

2012-ben tagja lettem a József Attila Körnek, majd ebben az évben a Rovarokkal suttogó című 

felolvasóest-sorozatba kaptam meghívást, ahol Fenyvesi Orsolyával olvastuk fel verseinket – a 

moderátor Borsik Miklós volt.  



2013-ban meghívtak a JAK Kötet előttiek című est-sorozatába, ahol beszélgetőpartnerem 

Csuhai István volt. 

2014-ben az Agon online irodalmi folyóirat antológiájában szerb fordításban jelent meg nyolc 

versem Sandra Buljanović fordításában. 

2015-ben Szegő János Északi Összekötő és Az erőszak ornamentikája című verseimet 

beválogatta a Szép versek 2015-ös antológiájába. 

2015 szeptemberében a Budapest 100 szóban című pályázaton Rendőrálom című kisprózámat 

a legjobb 12 alkotás közé került, amelyhez Édes Piroska készített illusztrációt. 

2016  júniusában jelent meg első verseskötetem Inkognitóablak címmel a József Attila Kör 

JAK-füzetek sorozatának kiadásában, amelynek szerkesztői Balajthy Ágnes, Borsik Miklós és 

Orcsik Roland voltak.  

2016  novemberében az Inkognitóablak című kötetemet válogatták be a Horváth Péter Irodalmi 

Ösztöndíj három legjobb könyve közé.  

2017 januárjában az ELTE-BTK-n abszolváltam magyartanári és nyelvfejlesztő mesterszakon, 

ahol 2012-ben magyar nyelv és irodalom – filmelmélet és filmtörténet szakos BA diplomát 

szereztem, szakdolgozatom tárgya Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényének 

trauma- és gyászközpontú elemzése volt.  

2017 júliusában a Bánkitó Fesztivál keretén belül JAK civil sátor koncepciójának 

megtervezését és koordinálását és lebonyolítását fogtam össze Borda Réka, Ferencz Móni, 

Kopcsányi Lilla aktív közreműködésével. 

 

Budapest, 2017. augusztus 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publikációs lista  

 

Kritikák az Inkognitóablak című kötetemről 

 

Kortársonline 2017. január 9. Nagypál István: A kis(s)család purgatóriuma 

http://www.kortarsonline.hu/aktual/irodalom-nagy-kata.html  

2016. december Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj-jelölés 

http://www.litera.hu/hirek/megvan-a-horvath-peter-osztondij-idei-harom-jeloltje  

Élet és Irodalom 2016. október 28. Ex Libris- Visy Beatrix 

http://www.es.hu/cikk/2016-10-28/visy-beatrix/ex-libris.html 

 

Élet és Irodalom 2016.szeptember 30. Ex Libris – Svébis Bence 

http://www.es.hu/cikk/2016-09-30/svebis-bence/ex-libris.html  

 

Élet és Irodalom 2016. október 14 . Ex Libris - Branczeiz Anna  

http://www.es.hu/cikk/2016-10-14/branczeiz-anna/ex-libris.html 

 

Élet és Irodalom 2016.augusztus 14. Hutvágner Éva:  Kitalált személy 

 http://www.es.hu/cikk/2016-08-12/hutvagner-eva/a-kitalalt-szemely.html  

 

 Vers és próza   (válogatás) 

Irodalmi Szemle – Irodalom és anyaseb. Versek 

Szép Versek 2017. szerk. Szegő János A helyi mágia szabályai, Kedvezőtlen jelek a 

meneküléshez 

Inkognitóablak. JAK-füzet 2016. június Szerkesztők: Balajthy Ágnes, Borsik Miklós, 

Orcsik Roland 

Műút  2015.12.20  Egyedül hagytam a lakást ( A szövegmutatványban: A látogató 

címmel.Kispróza)  http://www.muut.hu/?p=16460  

Kulter  2015. 12.03  Egy rokonunk látogatása  http://kulter.hu/2015/12/nagy-kata-verse-2/ 

http://www.kortarsonline.hu/aktual/irodalom-nagy-kata.html
http://www.litera.hu/hirek/megvan-a-horvath-peter-osztondij-idei-harom-jeloltje
http://www.es.hu/cikk/2016-10-28/visy-beatrix/ex-libris.html
http://www.es.hu/cikk/2016-09-30/svebis-bence/ex-libris.html
http://www.es.hu/cikk/2016-10-14/branczeiz-anna/ex-libris.html
http://www.es.hu/cikk/2016-08-12/hutvagner-eva/a-kitalalt-szemely.html
http://www.muut.hu/?p=16460
http://kulter.hu/2015/12/nagy-kata-verse-2/


Budapest 100 szóban legjobb 12 szövege 2015 szeptember Rendőrálom (kispróza) 

Szép versek 2015 szerk. Szegő János 2015. június  Az erőszak ornamentikája, Északi 

Összekötő  

Félonline (http://felonline.hu/), Svéd felnőttvers (megjelenés előtt) 

Hévíz, 2015/X, A háborús évek, A háborús évek vége (megjelenés előtt) 

Irodalmi Centrifuga, 2015.február 6. Fem-X, Beszédes melankólia – Miklya Anna verseiről  

http://centrifuga.blog.hu/2015/02/06/fem-x_miklya_anna_ii  

Élet és Irodalom, 2014. december 12.  Az erőszak ornamentikája, Északi Összekötő, 

Tájékozódás bajban, Ülj le, tragédia 

Kulter, 2014. 09. 21., Kényelmes válaszok a félelemről, http://kulter.hu/2014/09/nagy-kata-

verse/  

Prae 2014/2 Fénypecázás – idézet Bach Máté fotójához a Kényelmes válaszok a félelemről c. 

versből 

 

Agon folyóirat online versantológia 2014. március – Najduži mesec [A leghosszabb hónap], 

Gledajući u budućnost [Jövőbe néző], Neka bude smešno [Legyen nevetsége],Varijacije na 

temu: leto [Variációk tavaszra],  Varijacije na temu: proleće [Variációk nyárra], Opraštanje 

od kućnog ljubimca [Házikedvenc búcsúztatása], Kuhinjski dnevnik [Konyhanapló] Players 

[Players]  - fordította Sandra Buljanović 

Mozgó Világ 2013. október - Melyik isten, A leghosszabb hónap, Legyen nevetséges, Players, 

A merülés fokozatai 

Élet és Irodalom 2013. szept.13 - Variációk tavaszra, Variációk nyárra, Jövőbe néző 

Műút  2013039 Rekonstrukciós gyakorlatok 

Prae 2012/4 Őszi kép, Házikedvenc búcsúztatása, Viselet 

Litera szabadnapló 2012.júl.23-29 - http://www.litera.hu/netnaplo/eljutni_az_oceanig 

Élet és Irodalom 2012.jún.22 Kirándulás, Szívkórház http://www.es.hu/lapszam/564 

Beszélő 2011. december – Teremőr http://beszelo.c3.hu/szamok/2011-december 

Műút 2011029 - Ekrazit, Útleírás http://muut.hu/korabbilapszamok/029/index.html 

Földvári Helikon antológia 2011 (szerk.Lukácsi Pál): Tárnák  

 

Prae 2008/3 - Mihez http://prae.hu/prae/journals.php?menu_id=39&jid=83&year=2008 

Az év versei 2008, Magyar Napló, Bp. (szerk. Szentmártoni János) antológia : Ez egy, Miért, 

hogy átragyogsz 

 

http://felonline.hu/
http://centrifuga.blog.hu/2015/02/06/fem-x_miklya_anna_ii
http://kulter.hu/2014/09/nagy-kata-verse/
http://kulter.hu/2014/09/nagy-kata-verse/
http://www.litera.hu/netnaplo/eljutni_az_oceanig
http://www.es.hu/lapszam/564
http://beszelo.c3.hu/szamok/2011-december
http://muut.hu/korabbilapszamok/029/index.html
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