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magyar naplószerzõink

Albert-Lőrincz Márton
(1951, Csíkkarcfalva) költő.
Filo zófia szakon végzett
Kolozsváron, majd ugyan-
ott doktorált Teológiából.
1977-ben Marosvásár hely re
költözött, jelenleg is ott él
és tanít a Sapientia Erdélyi

Magyar Tudomány egyetemen. Három tudomá-
nyos kötete és egy verseskötete jelent meg. 

Alföldy Jenő (1939, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
kritikus, a Nemzeti Tan -
könyvkiadó nyd. fő szer -
 kesztője; József Attila-díjas.
Kecskeméten él. Legutóbbi
kö tetei: Csanádi Imre költői
világa I–II (Pá lya kép, Hu -

szon  öt verselemzés, 2009), A meg szenvedett
éden (Költők, esszéírók, elbeszélők, 2010).

Antal Attila (1956, Sátor -
aljaújhely) költő, tanár. 1992-
ben egyetemi doktori, 2002-
ben Ph.D. címet szerzett. Je -
lenleg a Nyíregyházi Főis -
kola Iro dalomtudományi
Osz tá lyán dolgozik docens-
ként. Négy verseskötete jelent

meg, legutóbbi: Párhuzamos világok (Szepessy
Bélával közösen, 2005). Áprily Lajosról szóló
könyve 2003-ban látott napvilágot Kolozsváron.

Barsi Balázs OFM (1946,
Sióagárd) ferences szerzetes,
pap, magyar–orosz szakos
gimnáziumi tanár, teológiai
doktor. Több mint húsz éven
át volt novíciusmester, rövid
ideig tartományfőnök. 1997
óta a sümegi rendház veze-

tője, valamint a sümegcsehi remeteség és
Newman-kegyhely megálmodója és gondozója. 

Csontos János (1962, Ózd)
költő, író. Sokáig a Magyar
Nemzet publicis tájaként dol -
 gozott, utóbb a Nagyítás
főszer kesz tő je ként. Buda -
pes ten él. Leg utóbbi kötetei:
Száz év talány. Kie gé szí té sek
József Attilához (2008),

Delelő – össze gyűjtött versek 2002–2010 (2011).

Géczi János (1954, Mo nos -
torpályi) író, költő, kép -
zőművész. A veszprémi Pan -
non Egyetem Modern Filo -
lógiai és Társadalom tudo má -
nyi Karának antro po ló giai és
etikai tanszék vezetője. József
Attila-díjas (2011). Legutóbbi

kötetei: Honvágy. A paradi csomba (esszék, 2010),
Viotti négy vagy öt élete (regény, 2011). 

Hemera Annette (1969,
Budapest) az Open Uni -
versity egyetem menedzs-
ment szakán végzett. Itt hon,
illetve Európa külön böző
országaiban, Ázsiá ban és az
Egyesült Álla mok ban válla -
lat veze tőként -tanács adóként

dolgozott és dolgozik jelenleg is a nyelvtechnoló-
gia és a szoftverlokalizáció terüle tén. A Magyar
Írószövetség Íróiskolájának hallgatója.

Iancu Laura (1978, Ma -
 gyarfalu) költő, a Moldvai
Ma gyarság buda pesti szer -
kesz tője, 2010-ben Bárka-
és Bella István-díjat ka -
pott. Leg utóbbi kötetei:
Karmaiból kihullajt (ver -
sek, 2007), névtelen nap

(versek, 2009), Szeretföld (regény, 2011).

Jakab-Köves Gyopárka
(1971, Veszprémvarsány)
író, az ELTE német sza kán
végzett 1995-ben. Szom -
bat  helyen él. Írásai eddig
mások mellett a Hitelben és
Magyar Nap lóban je len tek
meg, publicisztikái pedig a

Morfondír című tárca gyűjteményben (2009).

Kerny Terézia (1957, Bu -
dapest) művészettörténész,
ré gész, 1982 óta az MTA Mű -
vészettörténeti Intézet tudo -
mányos munkatársa. 2008 óta
a Magyar Régészeti és Mű -
vészettörténeti Társulat osz -
tály titkára. 2011 óta az Ars

Hungarica szerkesz tőbizottságának tagja. Díjai:
Pasteiner Gyula emlékérem (2005); Opus
Mirabile-díj (2008). Legutóbbi kötete: Képet öltött
az Ige – Johannes Aquila freskói (2010).

Kiss Judit Ágnes (1973,
Budapest) költő. Az ELTE
magyar, a Szín ház- és Film -
művé szeti Egyetem dráma-
tanári és a Pécsi Zene mű -
vészeti Fő iskola oboa szakán
végzett. Legutóbbi kö tete:
A keresztanya. Szomor Veron

történetei (kisregény, a Magyar Nalpló 2007-es
Regénypályázatának első helyezése, 2008). 

Kontra Ferenc (1958,
Darázs) író. A szegedi
József Attila Tu domány -
egyetemen végzett 1982-
ben. Az újvidéki Magyar
Szó irodalmi mellékletét, a
Kilátót szer keszti. Munkáit
több nyelvre lefordították.

Többek között Szirmai- (1992) és Artisjus-díjas

(1995). Legtóbbi kötetei: Farkasok órája
(regény, 2003), Wien a sínen túl (regény, 2006),
Drávaszögi keresztek (II. kiadás, 2008).

Kürti László (1976,
Vásárosnamény) költő.
Mátészalkán él és dolgo-
zik gimnáziumi tanárként.
Legutóbbi kötete: Alkalmi
otthonok (versek, 2007). 

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen cek
költőcsoport tagja. 1994-től
a Magyar Napló folyóirat fő -
 szerkesztője. Greve- (1992),
József Attila- (1994), Már -
cius 15-e (2007) és Bethlen
Gábor-díjas (2009). Leg -

utóbbi kötetei: Kenyér pusztítók (hang- és
színjátékok, 1993), Vér szerződés (novellák,
2001), Por és hamu (versek, 2002). Legújabb
kötete: Száműzött történetek (novellafüzér, 2011).

Soltész Márton (1987,
Budapest) a Károli Egye -
te men először 2009-ben,
majd 2011-ben szerzett
diplo mát, jelenleg a Páz -
mány Egye tem doktoran-
dusza. Tanulmányt, kri-
tikát ír. Alma ma tere a

békéscsabai Bárka folyóirat.

Szénási Zoltán (1975,
Jászberény) Iroda lom tör -
ténész, kritikus. Az MTA
Irodalom tudományi In té -
ze tének tudo mányos mun -
 katársa. Az Új Forrás és az
Irodalom isme ret című fo -
lyóiratok szer kesz tője. Fő

kutatási területe a keresztény hagyomány és a
magyar irodalom kapcsolata a XX. század
elejétől napjainkig.

Turai Laura (1983,
Kecskemét) költő. A Páz -
mány Péter Katolikus
Egye    tem francia–magyar
szakán végzett. Jelenleg
PhD-hallgató. Verses kö te -
te: Mágnesangyal (2010).

Urbán Dávid (1987, Eger)
a kecskeméti piarista gim-
náziumban érettségizett,
alap diplomás klasszi ka
–filo  lógus, képzett videó-
műsor-készítő szakon.
(Fotó: Palásti Imre.)
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A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár másodízben hirdeti meg
JEL–SZÓ

című tehetségkutató, tehetséggondozó IRODALMI PÁLYÁZATÁT

46. KATONAI IRODALMI PÁLYÁZAT 2011.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Írószövetség
2011-ben pályázatot hirdet a Rákóczi-szabadságharc befejezésének
300. évfordulója alkal mából Rákóczi-szabadságharc címmel. 

A pályázat témája: Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a
magyar történelemben, a szabadságharc eseményei.

A pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi meg -
kötöttsége nincs; a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent iro-
dalmi alkotásokkal lehet részt venni; előnyben részesülnek azon
alkotások, melyek bemutatják a XVIII. század had- és katona -
történelmét, a szabadságharc szerepét, jelentőségét, a m agyar
katonai erényeket és erkölcsöt, valamint Rákóczi Ferencnek a
honvédelem érdekében végrehajtott kiemelkedő tetteit.

A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a kiemelkedő alkotásokat
külön- és nívódíjakkal, valamint pénzösszeggel jutalmazzuk.

Az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus hordozón is kérjük
benyújtani, jeligével ellátva, három példányban postai úton kérjük
megküldeni: Magyar Írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. 18.
Határidő: 2011. szeptember 30.

A jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám,
alkotás címe) külön borítékban postai úton kérjük megküldeni (a
borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét: Rákóczi-szabad-
ságharc): HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 34. Határidő: 2011. szeptember 30.

Információ: Oláh Klára – e-mail: olah.klara@stefania.hu (tele-
fon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691) • Varga Erika e-mail:
varga.erika@stefania.hu (mobil: +3630-828-0639)

„Füst Milán fordítói ösztöndíj” pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán

Fordítói Alapítvány 2011. évre pályázatot hirdet
fordítói ösztöndíj elnyerésére

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik magyar irodalmi művek
idegen nyelvre fordításához, vagy magyar irodalom idegen
nyelven történő népszerűsítéséhez kérnek ösztöndíj-támogatást,
feltéve, hogy a támogatni kért műre vonatkozóan kiadói
szerződéssel rendelkeznek. 

Előnyben részesülnek azok, akik Füst Milán műveit fordítják
idegen nyelvre, illetve akik Füst Milán külföldi népsze rű sí -
téséhez idegen nyelven rendszeresen hozzájárulnak. 

A pályázatokat lehetőleg magyar nyelven 2011. szeptember 15-éig
kell beküldeni, a pályázó munkásságának bibliográfiáját mellé -
kelve. A pályázat benyújtásához külön formanyomtatvány nincs.

Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány tevékenységéről, az
eddig ösztöndíjban részesültekről részletes tájékoztatást ad a
www.fustmilan.hu honlap.

A beküldött pályaművek díjazására ünnepélyes keretek
között – későbbi időpontban megjelölt helyen – 2011. november
25-én, pénteken délelőtt 11 órakor kerül sor.

A pályázatokat tértivevényes ajánlott levélben az Alapítvány
levelezési címére:

Budapesti 1. sz. Ügyvédi Iroda Aliroda (1053 Bp.,
Ferenciek tere 4. II/1.) dr. Rőder Edit kurátor részére, vagy
elektronikus úton a dr.roder.edit@ugyved1.hu e-mail címre
kérjük meg kül deni.

A pályázat szellemi fővédnöke a Magyar Írószövetség.
Védnökei: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-

zata és a Fejér Megyei Önkormányzat.
A pályázat célja a Közép-Dunántúli Régióban élő ifjú alkotók

fölkutatása, folyamatos szellemi patronálása, és közös szárnyra
bocsátása a magyar irodalom nyolcszázéves hagyományai alapján.

Pályázati feltételek
Minden 16–26 éves író pályázatát várjuk, aki Fejér-, Komárom-

Esztergom és Veszprém megyében él és magyar nyelven ír.
– esszé, műbírálat, tanulmány (egyenként és alkotónként leg-

följebb 1 mű); 
– szo ciográfia, irodalmi riport, irodalmi interjú (egyenként és

alkotónként legföljebb 1 mű); 
– színmű, hangjáték, jelenet, humoreszk (egyenként és alko-

tónként legföljebb 1 mű); 
– regény, novella, elbeszélés, mese, karcolat (egyenként és

alkotónként legföljebb 1 mű); 
– költemény, vers (alkotónként legföljebb 5 mű).
Terjedelmi korlátokat nem szabunk. A pályázat jeligés. A műve-

ket a Magyar Írószövetség tagjai közül fölkért alkotók bírálják el.
Az írásokat 4 példányban, nyomtatott formában, a szerző neve

helyett jeligével ellátva, postai úton kérjük a következő címre:
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
(JEL–SZÓ IRODALMI PÁLYÁZAT)
8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1.

A küldeményben helyezzék el lezárt, jeligével ellátott borí-
tékban az alábbi adatokat: a szerző jeligéje, neve, születési
dátuma, lakóhelye, postacíme, telefonja, e-mailje. Csak olyan
írásokat tudunk elfogadni, amelyek nyomtatásban vagy elekt-
ronikus formában nem jelennek meg az eredményhirdetés nap-
jáig! A jeligés borítékokat csak az eredményhirdetéskor bontjuk
föl a szerzők jelenlétében! A pályázati kiírástól eltérő pályáza-
tokat nem áll módunkban elfogadni.

A bátorításra méltó alkotókat a támogatók által adományozott
jutalmakkal, könyvekkel, képzőművészeti alkotásokkal és iro-
dalmi kiadványokkal díjazzuk. Emellett fölajánljuk folyamatos
szakmai támogatásunkat: a művelődési házban három éve
működő JEL–SZÓ Írókörben való részvételt. Tisztelettel várjuk
a pályázat céljaival egyetértők felajánlásait, támogatását!

A pályamunkák beküldési határideje 2011. november 15.
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2011. december 15-én, csütör-

tökön 17.00 órakor lesz a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár épületében.

Mivel a jeligés borítékokat csak az eredményhirdetéskor bont-
juk föl, az eredményhirdetésre nem áll módunkban személyre
szóló meghívót küldeni!

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Telefon: (22) 501-161 

E-mail: ggmuvhaz@gmail.com


