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Ágh István (1938,
Felsőiszkáz) költő, író,
műfordító. A Hetek alko -
tócsoport tagjaként indult.
1975-től az Új Írás folyó -
irat munkatársa, jelenleg a
Hitel szerkesztője. József
Attila- (1969, 1980) és

Kossuth-díjas (1992). Legutóbbi kötete: Ki -
dön tött fáink suttogása (életrajzi regény, 2008).

Alföldy Jenő (1939,
Budapest) irodalomtörté-
nész, kritikus, a Nemzeti
Tankönyvkiadó nyd. fő szer -
kesztője; József Attila-díjas.
Kecskeméten él. Legutóbb
megjelent kötetei: Temp -
lom építők (tanulmányok,

2006). Csanádi Imre költői világa I–II.
(Pályakép, Huszonöt verselemzés, 2009).

Bíró Gergely (1979, Bu -
dapest) szerkesztő. A Páz -
mány Péter Katolikus
Egye tem magyar–kommu -
nikáció sza kán végzett
2003-ban. Azóta a Magyar
Napló belső munkatársa.
Budapesten él.

Czakó Gábor (1942,
Decs), író, kritikus, képző -
művész, a magyar kato likus
újságírás meg szer vezője, a
Duna Televízió Beavatás
című esszésorozatának
szer zője. Jogi diplomája
megszerzése után szer -

kesz tőként dolgozott a Mozgó Világnál
(1978–1983), az Igennél, a Magyar Szem -
lénél. Békásmegyeren él. József Attila-díjas.
Legutóbbi kötetei: 99 magyar rémmese
(2007) Beavatás VI. – Isten családja (2008).
2009 májusában Stephanus-díjat kapott.

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő. Jelenleg a
Hitel folyóirat versszer -
kesztője, valamint a Ma gyar
Napló Európai Fi gyelő és
Lapszemle rovatát gon doz za.
Legutóbbi kötete: Rád nyitva
ablak, ajtó (2007). Gérecz

Attila-(2004) és Junior Prima-díjas (2008).

Ferdinandy György (1935,
Budapest) író. 1964-től a
Puerto Ricó-i Egyetem
tanára. 1964 és 1970 között
a Szomorú Vasárnap című
lap kiadója. 1976-tól 1985-
ig a Szabad Európa Rádió
külső munkatársa. A francia

írószövetség és a Nemzetközi Magyar Filológiai

Társaság tagja. József Attila- (2000) és MAOE
Életműdíjas (2006). Legutóbbi kötete: Csak egy
nap a világ (2008). Az idei könyvhétre jelenik
meg az Amerikai menekült című, három 56-os
fiatal életútjáról szóló könyve. 

Hováth (EÖ) Tamás
(1959, Szentgotthárd) író.
Éneket tanít a budapesti
Szinyei Merse Pál Gim -
náziumban, ahol a Németh
László Önképzőkör mun -
káját is segíti. Tanít vá -
nyai val közösen adja ki a

VITA című folyóiratot. Írásai 2000 óta jelen-
nek meg. Legutóbbi kötete: Vizek fészke
(elbeszélések, 2005).

Iancu Laura (1978, Ma -
gyarfalu) költő. PhD-hall -
gató a Pécsi Tudo mány -
egyetemen. 2006-tól a
Mol d vai Magyarság buda-
pesti szerkesztője. Arany
János kutatói ösztöndíjban
és Mó ricz-ösztöndíjban

részesült (2006). Leg utóbbi verseskötete:
Karmaiból kihullajt (2007). 

Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo nista,
törté nész, a Ki lencek költő -
csoport tagja. Az MTA
Törté nettudományi Inté ze -
tének főmunkatársa. József
Attila-díjas. Legutóbbi kö -
tetei: Az idő torkában (válo -

gatott versek, 2007), A ba rát  ság ana tómiája I.
(Írások a magyar–lengyel kapcsolatokról és a
lengyel kultúráról, 2007). „Egy a lengyel a
magyarral” (A szabadságharc ismeretlen len-
gyel hősei (történelmi esszék, 2008).

Ködöböcz Gábor (1959,
Vásárosnamény) iroda -
lomtörténész, 1983-ban
végzett a KLTE magyar
–történelem szakán, majd
PhD fokozatot szerzett.
Jelenleg az Eszterházy
Károly F ő iskola magyar

irodalomtudományi tanszékének doncense.
Egerben él. Kutatási területe az 1945 utáni
magyar irodalom. Művei: Hagyomány és
újítás Kányádi Sándor költészetében (2002);
Értékvilág és formarend (2003).

Léka Géza (1957): író,
költő. Budapesten él.
Legutóbbi verseskötete:
Visszajársz a Hegyre
(2002), prózakötete:
Hegyvidéki beszéd (2005). 

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen -
cek alkotócsoport tagja -
ként indult az Elér he tetlen
föld antoló giával. Az Új
Kézirat Kiadó vezetője,
majd 1994-től a Magyar
Napló folyóirat főszer-

kesztője. Greve- (1992) és József Attila-
díjas (1994). Fontosabb kötetei: Kenyér  -
pusztítók (hang- és színjátékok, 1993),
Vérszerződés (novellák, 2001), Por és hamu
(versek, 2002).

Somos Béla (1938,
Sándorfalva) évtizedeken
át külföldieknek tanított
ma gyar nyelvet, jelenleg
a budapesti Katona József
Gimnázium magyar taná -
ra. Több nyelv köny vet írt
(Ezer szó magya rul, Ma -

gyar or szágról magyarul), tankönyveket
(gimnazisták és szakközépiskolások számá -
ra), monográfiát (Magunk keresése címmel
Beke Györgyről). A Határok fölötti magyar
irodalomról szóló (Sárkány Annával közös)
kötetét 2003/2004-ben folytatásokban
közölte a Ma gyar Napló. Kötetei: Felelni a
csöndnek (versek, 2004), A csendes európai
(prózák, 2005).

Szakály Sándor (1955,
Törökkoppány) had tör -
ténész, az MTA doktora.
Előbb a Hadtörténeti Inté -
zet és Múzeum főigaz -
gatója, majd a Duna
Televízió alelnöke, jelen -
leg a Sem melweis Egye -

tem Testne velési és Sporttudományi Karán
egyetemi tanár. Ku tatási területe az 1868 és
1945 közötti magyar hadtörténelem,
társadalom-, illetve sport történet. Legutóbbi
kötetei: Múltunkról – kri ti kusan? (2005);
Katonák, csendőrök, ellen állók (tanul-
mányok, 2007).

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész, kritikus. Kor társ
magyar irodalommal, külö-
nös tekintettel a határon túli
magyar lite ratúrára, vala -
mint színház- és képző -
művé szettel foglal kozik.

Bu da pesten él. Kölcsey- (1995) és József
Attila-díjas (1996). Legutóbbi kötetei: Erdélyi
ősz (tanulmányok, esszék, 2006), Kikötő.
Ezredvégi napló irodalomról, képzőművészet-
ről, színházról, operáról. (2006). Nekünk ilyen
sors adatott (Csoóri Sándorral, 2006),
Ameddig temetetlen holtak lesznek (Nagy
Gáspárral, 2008), Tollas Tibor válogatott versei
(szerk. 2009).

június szerzõink
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Szentmártoni János
(1975, Budapest) költő, író.
1989 és 1996 között a
Stádium Fiatal Írók Kö -
rének tagja, 2000 óta a
Magyar Napló szerkesztő-
je. 2006-tól 2009-ig a
Könyves Szövetség elnöke.

Gérecz Attila- (1995), Édes Anyanyelvünk-
(2004) és József Attila-díjas (2007). Legutóbbi
kötete:Ulysses helikoptere (2008).

Vasy Géza (1942,
Budapest) irodalomtör té -
nész, az ELTE modern ma -
gyar irodalomtörténeti tan-
székének docenseként taní-
tott. Az 1945 utáni magyar
irodalommal foglalkozik.
Buda pesten él. József

Attila- és Arany János-díjas. A Magyar
Írószövetség elnöke. Legutóbbi kötete: Tíz
kortárs költő (2007).

Végh Attila (1962,
Budapest) költő, esszé-
író. Tanulmányait a
Gödöllői Agrár tudo má -
nyi Egye temen (1989)
végezte. 2004-ben a
Debreceni Egyetem filo-
zófia szakán szerzett

diplomát. Nagy maroson él, a Magyar Hírlap
munkatársa. Legutóbbi kötete: Hamuszáj
(versek, 2008).

A NAGY GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Az Alapítvány emlékház kialakítását tervezi Nagy Gáspár bérbaltavári szülőházában, amelyben emléket állít alkotói, szer-
kesztői (HITEL folyóirat és a Katolikus Rádió) és közéleti (Bethlen Gábor Alapítvány) munkásságának. Az emlékházat
kulturális központként, irodalmi táborok színhelyeként kívánja működtetni. Az Alapítvány őrzi Nagy Gáspár költő, író,
folyóirat- és rádiós szerkesztőnek a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő élet-
művének szellemiségét. Az Alapítvány célja, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyomá-
nyává váljon.

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 10918001-00000086-00100014
Postacím: Nagy Gáspár Alapítvány

2092 Budakeszi, Felkeszi u. 17.
E-mail: bela.petrik@t-online.hu 
Honlap: www.nagygaspar.hu

Az Alapítvány a Nagy Gáspár-i életmű teljesebbé tétele érdekében felkérte leányát, Nagy Rékát, hogy összegyűjtött leveleit
rendezze sajtó alá. Kérünk ezért minden barátot, ismerőst, hogy a birtokában lévő Nagy Gáspár által írott levele/ke/t és a
szükségesnek ítélt megjegyzéseit a fenti címre eredetiben vagy másolatban küldje meg. Az Alapítvány gondoskodik a leve-
lek archiválásáról, digitalizálásáról, szakszerű feldolgozásáról és kötetbe rendezéséről. 

Köszönjük segítségét és kérjük támogatását!
Nagy Gáspár Alapítvány

A Magyar Napló Kiadó dedikálói a 80. Ünnepi Könyvhéten
(Budapest V., Vörösmarty tér, 119-es pavilon)

JÚNIUS 5., PÉNTEK

15.00-16.00 Ferdinandy György
Az amerikai menekült (elbeszélések)

16.00-17.00 Berta Zsolt Jancsiszög (regény)
17.00-18.00 Kiss Judit Ágnes A keresztanya

(regény)

JÚNIUS 6., SZOMBAT

13.00-14.00 Bányai Tamás
Mire minden jóra fordul (regény)

14.00-15.00 Tompa Z. Mihály
Az állomásfőnök megkísértése (regény)

15.00-16.00 Nagy Gábor
Ki a konkolyt vetette (regény)

16.00-17.00 Kontra Ferenc
Drávaszögi keresztek (regény)

17.00-18.00 Cseke Péter
A magyar szociográfia erdélyi műhelyei 
(tanulmánykötet)

ÉJSZAKAI DEDIKÁLÁSOK A KÖNYVEK ÉJSZAKÁJÁN

21.00-22.00 Berta Zsolt
Jancsiszög (regény)

22.00-23.00 Tompa Z. Mihály
Az állomásfőnök megkísértése (regény)

JÚNIUS 7., VASÁRNAP

11.00-12.00 Kondor László
Csak néhány év (regény)

16.00-17.00 Ferdinandy György
Az amerikai menekült
(elbeszélések)



71

június hirdetés

ALT-ENERGO INVEST KFT

– CH FÚRÁSI KŐZETMINTÁK CT VIZSGÁLATA
– KŐZETMINTÁK TÁROLÁSA, ANALIZÁLÁSA
– GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁS
– PROJEKT MENEDZSELÉS 

www.altenergo.hu



72

magyar naplóhírek

A budakeszi Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár júniusi programjából

Június 11., csütörtök, 18 óra
Mesterhármas címmel Mester
Györgyi három novelláskötetének a
bemutatója. A szerzővel Mantz
László irodalmár beszélget. A köny-
vek ismertetői és a szerző önéletrajza
megtalálhatók a www.ngvk.hu
honlapon. (Cím: Buda keszi, Fő u.
108.)

Az érdi Csuka Zoltán Városi
Könyvtár júniusi programjából

Június 3., szerda, 17 óra
Zsille Gábor Bella István-díjas költő
Amit kerestünk című, a Duna-part
könyvek sorozatban megjelent
verseskötetének bemutatója. Kö -
szöntőt mond: Büki Attila költő, a
Duna-part folyóirat főszerkesztője és
T. Mészáros András, Érd Megyei
Jogú Város polgármestere. A kötetet
bemutatja és a költővel beszélget
Vasy Géza irodalomtörténész, a

Magyar Írószövetség elnöke. Köz re -
működik Ács József költő. A rendez-
vény háziasszonya Bazsóné Megyes
Klára, a Csuka Zoltán Városi
Könyvtár igazgatója, a Duna-part
folyóirat felelős kiadója. (Cím: Érd,
Hivatalnok u. 14., tel.: (23) 365-470,
www.csukalib.hu)

A Pest Megyei Múzeumok
Igaz ga tósága
intézményeinek tárlatai

A kora bronzkori leletekből összeállí-
tott Stonehenge-től a Csepel-szigetig
című régészeti tárlat 2009. június 12-
ig látogatható a Szentendrei
Képtárban (Szentendre, Fő tér 2–5.).

A Lombard reneszánsz – Képek a
bergamoi Accademia Carrara gyűjte-
ményéből című kiállítás 2009.
augusztus 31-ig tekinthető meg a
Ferenczy Múzeumban (Szentendre,
Fő tér 6.).
További információk a kiállításokról:
www.pmmi.hu

Az Austeria Könyvesbolt júniusi 
programjából

Június 11., csütörtök, 19 óra
A kortárs költők verseit megzenésítő
Göncölszekér együttes koncertje.
(Cím: Budapest VII., Nagydiófa u.
30–32.)

Szavazzon a hónap versére!

Honlapunk VERSEK rovatába
minden hónap közepén fölkerül
néhány vers név nélkül, me -
lyekre Olvasóink szavaz hatnak
egy hóna pon keresz tül. A leg több
sza va zatot kapó verset megje len -
tetjük a Magyar Naplóban!
A júliusi lapszámhoz 2009.
június 22-ig lehet szavazni. 
A legutóbbi versszavazás győztese
Somos Béla Nagysomkút című ver -
se, amely lapszámunkban olvas ható.
A Szerzőnek ezúton is gratulálunk!

www.magyarnaplo.hu

Kulturális hírek, események

30 oldal műnyomó-papíron, A/2, kézi félbőr-kötésben
A neves képzőművész közel tízéves (1978–1985) munkájának gyümölcse ez a reprezentatív album. Somogyi Győző a het-
venes években bejárta szinte az egész Kárpát-medencét és útjai során készítette vázlatait a fontosabb épületekről, várakról,
templomokról. Így állt össze a nagy mű, amelyen a magyar kultúra és történelem nevezetes színterei láthatók a Drávától
Moldva csángók lakta vidékéig. A könyvészetileg is magas szintű, kézzel kötött kiadvány nemcsak grafikai különlegesség
és történelmi, művelődéstörténeti segédeszköz, hanem a régi térképészeti technikák és hagyományok művészi
megelevenítése is egyben. Az album ára: 29.990 Ft

Kedvezményes áron megvásárolható az Írott Szó Alapítvány székhelyén (1092 Bp., Ferenc krt. 14. Tel.: (1) 413-6672)
Falra felvihető duplaív-kollekció is kapható!


