
Bakonyi István (1952,
Székesfehérvár) iroda lom   -
történész. A Pécsi Tanár -
kép  ző Főiskola magyar–
angol szakán, majd az
ELTE kiegészítő magyar
szakán végzett. 2004-ben
szerzett PhD-fokozatot.

Legutóbbi kötetei: (H)arcok és művek (tanulmá-
nyok, 2008), Írók, költők, bolygópályák (2011).

Berta Zsolt (1966, Buda -
pest) író, zenész. Az Egy -
kutya zenekarral játsza saját
dalait. Regénye, a Jancsi -
szög (2008) a Magyar Nap -
ló regénypályázatán 2007-ben
különdíjat nyert. Legutóbbi
kötete: Visszajátszás (2011).

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. A Magyar
Nemzet publicis tájaként
dol  gozott, utóbb a Nagyí -
tás főszer kesz tő je ként.
Leg utóbbi kötete: Delelő –
össze gyűjtött versek
2002–2010 (2011).

Deák-Sárosi László (1969,
Székelyudvarhely) költő.
1990 óta Budapesten él,
jelenleg a Magyar Nemzeti
Filmarchívum munkatársa.
Az ELTE magyar–filmel-
mélet szakán végzett, jelen-
leg az ELTE nyelvtudomá-

nyi doktori iskolájának hallgatója Öt önálló
kötet szerzője, valamint egy szóló klasszikusgi-
tár CD-t is kiadott előadóként. 

Fecske Csaba (1948,
Szögliget) költő. 1968 óta
publikál. Szabó Lőrinc-,
Pro Literatura- és József
Attila-díjas. Legutóbbi kö -
tetei: Tolvaj szél (gyermek-
versek, 2008), Akinek arcát
viselem (versek, 2009),

Bib    liai történetek gyermekeknek (2011).

Ferdinandy György (1935,
Budapest) író. 1964-től a
Puerto Ricó-i Egyetem
tanára. 1976-tól 1985-ig a
Szabad Európa Rádió kül -
ső munkatársa. A fran cia
írószövetség és a Nemzet -
közi Magyar Filo lógiai

Társaság tagja. József Attila- (2000) és MAOE
Életműdíjas (2006). 2011-ben kitüntették a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt-
jével. Legutóbbi kötete: Pók a víz alatt (2012).
Legújabb, Mélyebbre című novelláskötete az idei
Könyvhétre jelenik meg kiadónk gondozásában. 

Gy. Szabó András (1953,
Balassagyarmat) irodalom-
történész. Az ELTE ma -
gyar–népművelés szakán
vég zett, tanulmányaiban a
ma gyar irodalom kevésbé
számon tartott értékeivel, a
régiség feledésbe merült

íróegyéniségeivel foglalkozik. Radnóti- és
Kazinczy-díjas előadóművész. Legutóbbi köte-
te: „Minden nípnek az ű nyelvín” – Válogatás a
régi magyar irodalomból (2007).

Hauser Beáta (1956, Bu -
dapest) kárpitművész és
grafikus, a Magyar Köztár -
saság Érdemes Művésze
(2011). Kiállításai a nyolc-
vanas évektől vannak Ma -
gyarországon és külföldön.
Legutóbbi kiállításai: Grafi -

 kák (Budapest, 2012), Szövedékek (Pécs, 2013).

Hemera Annette (1969,
Budapest) az Open Uni -
versity valamint a Univer -
sité Paris Ouest – Nanterre
La Défense egyetemeken
szerzett menedzsmentből
és nemzetközi vállalati
gazdálkodásból diplomát.

Itthon, illetve Európa-szerte, Ázsiában és az
Egyesült Államokban vállalatvezetőként–taná-
csadóként dolgozott több mint tíz évet. Jelenleg
saját tanácsadó cégét vezeti. A Magyar Írószö-
vetség Íróiskoláján végzett hallgatója.

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron él,
Radnóti-díjas. Leg utób bi
kötetei: Olvasó (esszék,
2008), Föltett igaz (váloga-
tott versek, 2010), Égni
másért se (válogatott
esszék, 2012).

Kibédi Varga Áron (1930,
Szeged) költő, irodalomtör-
ténész, 1981 óta a Holland
Királyi Tudo mányos Aka -
démia tagja, 1990-ben az
MTA külső tagjává válasz-
tották. 1979–1981-ben a
Nemzet közi Retorika törté -

neti Társaság alelnöki, 1987–1993-ban a Szó- és
Képtudományok Nemzet közi Egyesülete elnöki
tisztét töltötte be. Emellett alapító tagja a hollan-
diai magyarok közművelődési egyesületének, a
Hollandiai Mikes Kelemen körnek. 1978-ban a
Francia Akadémia Pálmarendjének tisztikereszt-
jével, 2000-ben pedig a Pro Cultura Hungarica-
díjjal tüntették ki. 1993-ban a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem díszdoktorává
avatták. Legutóbbi kötetei: Történések (versek,
2008), Szép napok (próza, 2011).

Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo nista,
törté nész, a Ki lencek költő -
 csoport tagja. József Attila-
és Babérkoszorú-díjas és a
Magyar Érdemrend közép-
keresztje kitüntetettje. Leg -
utóbbi kötetei: „Egy a len-

gyel a magyarral” (történelmi esszék, 2008,
2013), Edward Stachura: Sze ker ce lárma avagy
emberek a téli erdőn (fordítás, 2012), Csoda a
Visztu lánál és a Balti-tengernél. A XX. századi
lengyel történelem sorsfordulói (tanulmány,
2012). Idén a krakkói Lengyel Tudományos
Akadémia külföldi tagjává választották. 

Luzsicza István (1975,
Budapest) költő, újság -
író, kritikus. A FótCafé
újság szerkesztője, bírósá-
gi tiszt viselő. Első kö tete:
Az artista estére haza megy
(versek, 2006).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító. A Kilencek költő-
csoport tagja. A Szép ha -
lom Könyv műhely igaz -
ga tója, 1992-től 2008-ig
az Írók Szak szer veze -
tének főtit ká ra. Töb bek

közt József Attila- (1993), Prima- (2007) és
Bethlen Gábor-díjas (2009). Legutóbbi kötete:
Válogatott versei (2008), Bolygópályák (Új
versek, 2010).

Mirtse Zsuzsa (1967,
Budapest) író, költő, szer-
kesztő. 2000 óta publikál.
Öt kötete jelent meg
eddig: Égforgató csoda-
gyűrű (2004), Lovagkór –
játék nemekkel és igenek-
kel (2007), Fogadó a négy

macskához (2010), Idő és mérték – szabályta-
lan versek (2010), Kondenzcsík – főbenjáró
versek (2011).

Pollágh Péter (1979,
Tatabánya) költő, író, újsá-
gíró. 1995 óta publikál.
Ver seit eddig szerb, bolgár,
szlovák és horvát nyelvre
fordították le. Volt a JAK-
füzetek társszerkesztője, a
Zipp.hu alapító-szerkesztő-

je, jelenleg a Prae folyóirat versrovatát gondoz-
za. Tanulmányok: szociális munkás (GYTF),
népművelő (BPTIF, NYME-ATFK) és magyar
(ELTE-BTK, PTE-BTK) szakokon. Díjak:
„Negyvenhetedik szélességi kör” országos vers-
pályázat, Első Díj (2000), NKA-ösztöndíj
(2009, 2012), Móricz-ösztöndíj (2010), Leg -
utóbbi verseskötete: A Cigarettás (2010). 
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Sárándi József (1945,
Cserepesmajor) költő, író,
újságíró. Az ELTE BTK
magyar–történelem szakán
szerzett diplomát 1972-
ben. Volt a Rádió irodalmi
szerkesztője, az Új Forrás
főmunkatársa. József Attila-

díjas (1977). Legutóbbi kötete: Birtokviszony
(versek, 2007).

Szabó A. Ferenc (1943)
Az ELTE BTK-n szerzett
történész, politológus és
demográfus diplomát. A
történelemtudomány kan-
didátusa. A Nemzeti Köz -
szolgálati Egyetem pro-
fesszora. A 20. századi

magyar népesedéstörténet és Kovács Imre
munkássága foglalkoztatja. Fontosabb köny-
vei: Társadalom, népesedés, politika (1990),
Egymillióval kevesebben (1998), Demográfiai
problémák biztonságpolitikai vonatkozásai
egykor és ma (1999), Az ismeretlen ’56 (2003)
Politikatörténeti tanulmányok (2005), A nem-
zetközi migráció és korunk biztonságpolitikai
kihívásai (2006).

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész, kritikus. Kor társ
magyar iroda lom mal, kü -
 lönös tekintettel a határon
túli magyar lite ratúrára,
vala mint szín ház- és kép ző -
művészet tel foglal ko zik.

Bu dapesten él. Kölcsey- (1995) és József Attila-
díjas (1996). Leg utóbbi kötetei: Ne künk ilyen
sors adatott (Csoóri Sándor – interjú, versek,
fotók, 2006), Ameddig temetetlen holtak lesznek
(Nagy Gáspár – interjú, versek, fotók, 2008),
Párbeszédek és per beszédek (interjú kötet,
2010), Határtalan (2011), Sorsszerűség, álom,
etika (2012).

Szentgyörgyi Rudolf
(1969, Pincehely) nyelvész.
1994-től középiskolai tanár,
2003-tól az ELTE Magyar
Nyelvtörténeti, Szocio ling -
visztikai, Dialek tológiai Tan -
székének oktatója. 2011-ben
szerzett doktori (PhD) foko-

zatot. Főbb kutatási területei: a korai Árpád-kor
nyelvtörténete, középmagyar kori boszorkány-
perek, nyelvjárástörténet.

Szigeti Lajos (1940, Sza -
bad hídvég) költő. Az ELTE
magyar–an gol szakán vég-
zett, 1964-től felsőoktatási
intézményekben tanított, az
idegennyelvi intézet mun-
katársa volt. Legutóbbi kö -
tete: Barbár téridő (2006).

Szabadhídvég díszpolgára (1993).

Urbán Péter (1979, Bu da -
pest) újságíró, a Magyar
Napló szerkesztője. A
PPKE Doktori Iskolá jának
hall  gatója. Köte te: Ki írta?
Irodalmi művek névlexiko-
na (2004).

Vasi Ferenc Zoltán (1966,
Tata) költő. A Hova tovább
(1988), az Időjelek (1992)
és az Asztalodon üvegróka
(2001) című antológiák
kö zöl ték verseit. Az Egye -
dül al ko tó csoport alapító-
tagja. Kötete: Gyógyulás

kertje (2002).

Fizessen elő Ön is a Magyar Napló folyóiratra!
E-mail:  szentmartonia@magyarnaplo.hu • Telefon: 413-6672

Előfizetés egy évre (12 lapszám) 7390 Ft • Előfizetés fél évre (6 lapszám) 3870 Ft 



72 Magyar
Napló 2013. május   www.magyarnaplo.hu

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és az Írók Alapítványa –
Széphalom Könyvműhely A teljesség felé – idős-
ügyi koncepció keretében pályázatot hirdet a
városrész közelmúltjának személyes sorsokban
tükröződő megírására, az itt élő vagy valamilyen
életeseményük révén ide kötődő emberek sorsá-
nak, fontos életeseményeinek bemutatására, a
személyes életutakban feltáruló történelem
továbbörökítésére. Pályázatunk célja egyszers-
mind, hogy a személyes történetek elbeszélése,
megismerése segítségével felébressze a fiatalabb
generációk érdeklődését, megértését és megbe-
csülését az idősebb nemzedékek iránt, és ezáltal
erősítse a társadalmi összetartozás-tudatot, az
egymásra utaltság érzését.

Pályázati témakörök:
– a személyes életút egy-egy eseményének a meg-

írása,
– a személyes életútnak a megírása,
– egy átélt történelmi pillanatnak a megírása,
– az életút egy emlékezetes pillanatának megírása.

Pályázók köre: 60 év feletti természetes szemé-
lyek, akik vagy ferencvárosi lakosok, vagy akik-
nek élete valami módon a IX. kerülethez,
Ferencvároshoz kötődik.

A pályázat úgy is benyújtható, ha azt az elbeszé-
lő valakinek „tollba mondja”. Ebben az esetben a
fenti témakörökben készült interjút is elfogadunk,
ha azt az érintett idős személy adataival (név, lak-
cím, telefonszám vagy e-mail cím) és aláírásával
hitelesíti, és ő maga küldi be pályázatunkra.

Beadható pályázatok száma: pályázónként egy
pályázat.

Beadás módja: a papíron benyújtandó pályáza-
tokat egy példányban, postai úton az Írók
Alapítványa részére az alábbi címzéssel várjuk:

Írók Alapítványa
Budapest, 9. Posta – „postán maradó” 1450 
Vagy személyesen is benyújthatók a pályamű-
vek péntek kivételével hétköznaponta 10–15
óra között a 1097 Budapest, Lónyay utca 43.
fsz. 1. címen (telefon: 06-1-351-0593).
Formátum: kézzel vagy géppel írt.
Terjedelem: kézzel írt dokumentum esetén maxi-
mum 20 A/4-es oldal (a szabályos fénymásoló
papír nagysága) terjedelemben.
Géppel írt dokumentum esetén maximum 16 A/4-es
oldal (a szabályos fénymásoló papír nagysága),
14-es betűméret, 1-es sorköz formátumban.
Beadási határidő: 2013. július 1.
Eredményhirdetés: 2013. október 1.

További tudnivalók
A beérkezett műveket szakmai bíráló bizottság
bírálja el. A legjobb pályaművek díjazása: a leg-
jobb pályázatot beküldők értékes könyv- és aján-
dékcsomagban részesülnek.

Előre jelezzük pályázóinknak, hogy a 12 legjobb
pályaműből az Írók Alapítványa – Széphalom
Könyvműhely Ferencváros Önkormányzatának a
felkérésére könyvet kíván szerkeszteni és megjelen-
tetni. A beküldött pályázat szerzői jogait a kiadó
a megjelenő könyv pályázónként 10–10 db tisz-
teletpéldányának a felajánlásával tudja ellentéte-
lezni. A pályázók könyvben való megjelentetés
jogát az írásuk  pályázatra történő benyújtásával
automatikusan átadják az Írók Alapít ványának,
és azt a rendezők (az Írók Alapítványa ill. a
Ferencvárosi Önkormányzat) a pályázók külön,
további engedélye nélkül a szerző nevének feltünte-
tése mellett nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti.

Minden érdeklődőnek jó munkát kívánunk!

Budapest, 2013. március 14.
Ferencváros Önkormányzata

Írók Alapítványa 

Önéletírói pályázat időseknek

„FERENCVÁROSI ÉLETUTAK” címmel pályázatot hirdet
a Budapest IX. Ferencváros Önkormányzata 

és az Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely


