
Báger Gusztáv (1938,
Csörötnek) költő, a köz -
 gazdaságtudomány kan di -
dátusa, egyetemi tanár. Az
Ál lami Számvevőszék Ku -
tató Inté zetének főigaz -
gatója. Leg  utóbbi verses -
kötetei: Míg leírom, felébre-

dek (2008), Hidegfront (2009), Élőadás (2010).

Duncsák Attila (1940,
Ungvár) festőművész,
a Szent pétervári Ipar mű -
vészeti Főiskolán végzett
1967-ben. 1982-ben csa-
ládjával Kassára költözött.
A Szlovákiai Magyar Kép -
zőművészek Társa ságának

tagja. 1997 -ben a Nemzetközi Művésztelepek
Kiállításán I. díjat nyert, 2000-ben a Szlovákiai
Magyar Képzőművészek Társaságának nívódí-
ját kapta meg. A róla szóló monográfia 2010-
ben, Kassán látott napvilágot. 

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő. Az ELTE
jogi karán végzett 2007-
ben. A Hitel fo lyó irat szer-
kesztője. 2009-től a Köny -
ves Szö vetség elnöke.
Gérecz Attila- (2004) és
Junior Prima-díjas (2008).

Legutóbbi kötetei: Rád nyitva ablak, ajtó
(2007),  Fagytak poklaid (2010).

Filip Tamás (1960, Buda -
pest) költő, közjegyző, a
Magyar Nap ló vers ro va -
tának szerkesztője. Verses -
kötetei: Fé kezett habzás
(1986), Füg gőhíd (1998),
Amin most utazol (2001),
A harmadik szem (2003),

Mentés másképpen (naplójegyzetek, versek,
2005), Rejtett ikonok (2006), Saját erőd (2008).

Kaj Ádám (1988, Zala -
egerszeg) a Károli Gáspár
Református Egyetem szín-
háztudomány szakán tanul.
A Pannon Tükör és Cam -
pus Online szerkesztője,
Örkény István drámaírói
ösztöndíjas (2009). Kötete:

Magánevangéliumok (2010).

Káli Király István (1947,
Marosvásárhely) mérnök
a Temesvári Műszaki
Egye tem Vegyészmérnöki
Ka rán végzett 1970-ben.
1992-től a Mentor Kiadó
vezetője. Legutóbbi köte-
te: Helyzetábécé (versek,

Csíkszereda, 2007).

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. Mun -
káit több nyelvre lefordí-

tották. Többek között Szirmai- (1992) és
Artisjus-díjas (1995). Legtóbbi kötete: Horvát -
ország magyar irodalma (2011).

Lackfi János (1971, Bu -
dapest) költő, író, mű for -
dító. Az ELTE ma -
gyar–francia szakán vég-
zett 1996-ban. A Nagy -
világ és a DOKK interne -
tes iro dalmi fórum szer -
kesztője. A Pázmány Péter

Kato likus Egyetemen tanít. Gérecz Attila-
(1992) és József Attila-díjas (2001). Legutóbbi
kötete: Élő hal (versek 2004–2010) (2011).

Majoros Sándor (1956,
Bácskossuthfalva): író.
1976-tól 1991-ig Bács -
kossuthfalván elektrotech-
nikusként dolgozott, 1991
óta Budapesten él. József
Attila-díjas (2004). Leg -
utóbbi kötete: Tranzit -

szálló (két kisregény, 2009).

Makkai Ádám (1935,
Budapest) költő, nyelvész-
professzor, 1956-tól az
Egyesült Államokban él. A
Forum Linguisticum fo -
lyóirat megalapítója. 1996-
ban látott napvilágot a
magyar költészetből válo-

gatott és fordított antológiája. Legutóbbi köte-
te: Kutyapest (2010). Kossuth-díjas (2011).

Miklóssy Endre (Bercel,
1942), építész-urbanista.
Tervezőként, kutatóként,
köztisztviselőként dolgo-
zott, jelenleg oktató a
Budapesti Corvinus Egye -
temen. Az elrejtett magyar
gondolkodói hagyomá-

nyok felkutatásával foglalkozik. Legutóbbi
kötete: A másik ember keresése (2009).

Oláh András (1959, Haj -
dúnánás) költő, drá maíró,
a nyíregyházi Bes senyei
György Tanár képző Főis -
kolán és a deb receni Kos -
suth Lajos Tudomány egye -
temen végzett. Legutóbbi
kötetei: Átokverte (drámák,

2006), Gyalogáldozat (versek, 2007).

Pécsi Györgyi (1958,
Zalaszentgrót) irodalom -
törté nész. Az Új Könyv -
piac főszerkesztője. Pro
Literatura- (2000), Köl -
csey- (2002), József Attila-
(2005) és Irodalmi Jelen-
díjas (2007).

Sipos Lajos (1939, Kassa)
irodalomtörténész, a PPKE
Irodalomtudományi Inté -
 zetének egyetemi tanára.
A Magyar Köztársasági Ér -
demrend Lovag ke  reszt jé vel
(2007) és Tamási Áron-díj-
jal (2008) tün  tették ki.

Legutóbbi kötete: Tamási Áron útja Far kas -
lakától Farkaslakáig (2008). 

Szemes Péter (1979,
Zalaegerszeg) kritikus,
esz  t  éta. A Pannon Tükör
kulturális folyóirat fő szer -
kesztő-helyettese, ta nul -
mány-kritika rovatának
vezetője, a Pannon Írók
Társaságának alelnöke. 

Takács Tamás (1982,
Székesfehérvár) irodalom-
történész. A Pázmány
Péter Katolikus Egye -
temen végzett. Régi-, és
kortárs magyar irodalom-
mal foglalkozik. 

Tóth László (1949) költő,
művelődéstörténész, mű -
fordító. 1986-tól Buda -
pesten él. Volt a Magyar
Nemzet külső munkatársa,
a Régió és az Új Forrás
szerkesztője, a Széphalom
Köny műhely igazgatója.

Többek között József Attila-díjas (1994).

Urbán Péter (1979, Bu -
da pest) újságíró, jelenleg a
Magyar Napló szer -
kesztője. A Páz mány Péter
Katolikus Egyetem  Dok -
tori Iskolá jának hall  gatója.
Köte te: Ki írta? Irodalmi
művek névlexikona (2004).

Vasadi Péter (1926, Bu da -
pest) költő, író. József
Attila-, Füst Milán-, Arany
János-, Stepha nus- és Déry
Tibor-díjas. 2001-ben a
Magyar Köz társaság Arany
Érdemkeresztjével tüntet-
ték ki. Legutóbbi kötetei:

Válogatott versei (2009), Opál beszéd (2010).
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ÍRÓISKOLA

A Magyar Írószövetség a nagy érdeklődésre való tekintettel keresztfélévet
hirdet Íróiskolájában 2012 februárjától. 

A hallgatók a soron következő félévben betekintést nyernek többek közt
a gyermekirodalom, a filmforgatókönyv-írás, az esszéirodalom, az irodalmi
interjú világába. Előadásokat hallgathatnak például Szabó Lőrinc, Kós

Károly, Füst Milán, Bánffy Miklós, Illyés Gyula és Márai Sándor művészetéről.

Jelentkezési határidő: 2012. február 15.

Részletes információ: Honlap: www.iroszovetseg.hu/iroiskola • E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, a Sárvári Tinódi Gimnázium 

és Sárvár Város Önkormányzata 2012. április 3-6-ig
Sárvár városában megrendezi a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 

35. irodalmi pályázatának táborát.

A pályázatot vers-, próza és tanulmány kategóriában hirdetjük meg, és várjuk minden 14–18 év
közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. A pályázatok maximális terjedelme 15, írógép-
pel, számítógéppel (14 pontos betűnagysággal), vagy kézzel írt kéziratoldal.   

A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. március 2. 
Kérjük, hogy a pályázók postán, egy, jól olvasható példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra

kívülről írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: „verspályázat”, „prózapályázat” vagy „tanul-
mány-pályázat”). Tehát, aki két kategóriában is pályázik, két borítékban küldje írásait. 

A pályázatokat a következő – új – címünkre várjuk: 
Írók Alapítványa, 1097 Budapest, Lónyay utca 43. fsz. 1. 
Fontos: E-mailen beérkező pályamunkákat – az esetleges technikai problémák miatt – nem nyom-

tatunk ki és nem veszünk figyelembe!
Kérünk mindenkit, hogy tüntesse fel pályázata belső címoldalán a saját nevét és címét, iskolája nevét

és címét, továbbá a saját, ill. az iskolája e-mail címét, telefonszámát. 
A pályázat nem jeligés.
A legjobb ötven pályázat  szerzője meghívást kap a 2012. április 3–6-ig megrendezésre kerülő sárvá-

ri irodalmi táborba, ahol kiértékeljük a pályamunkákat, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is.
A beérkezett írások visszaküldésére, a várható nagyszámú pályázatra való tekintettel, nem vállalkozha-

tunk. A neves költőkből, írókból álló zsűri által kiválasztott  legjobb 50 pályázónak 2012. március 22-ig
meghívót küldünk saját vagy iskolai e-mail címére, esetleg postai úton értesítjük. A táborban csak a meg-
hívottak részvételét tudjuk biztosítani, számukra a rendezvény díjmentes. (Szükség esetén a pályázó úti-
költségét is megtérítjük.)

Budapest, 2012. január 20.
A rendezők nevében 
minden érdekeltnek jó munkát és sikeres pályázatot kíván: Mezey Katalin

sk.


