
Báger Gusztáv (1938,
Csörötnek) költő, a köz -
 gazdaságtudomány kan di -
dátusa, egyetemi tanár. Az
Ál lami Számvevőszék
Kutató Inté zetének főigaz -
gatója. József Attila-díjas
(2012). Leg  utóbbi verses-

kötetei: Míg leírom, felébredek (2008),
Hidegfront (2009), Élőadás (2010). 

Barabás Zoltán (1953,
Nagyvárad) költő, újság -
író, szerkesztő. 1981-től
dolgozik a sajtóban az
Előre, a Romániai Magyar
Szó, az Erdélyi Napló
munkatársaként. Jelenleg a
Királyhágómelléki Refor -

 mátus Egyház kerület tájékoztatási szolgálatát
vezeti és a Partiumi Közlöny főszerkesztője.

Bozók Ferenc (1973,
Gyöngyös) költő, esszéíró,
magyar–történelem szakos
piarista paptanár, Buda -
pesten él. Kötetei: Szélkutya
(esszék és versek, 2007),
Tükör krisztus (esszék, 2009),
Azúr temető (esszék és ver-

sek, 2010), Rubinpirosat visz a nyárba (versek,
2011), Szilveszteri gótika (esszék és versek, 2011).

Demeter József (1947,
Magyardellő) köl tő, író.
A maros vásár helyi Vörös
Zászló című napilap szer -
kesz tője volt, majd az Igaz
Szó (a mostani Látó) című
folyóirat szer kesztőségi tit-
kára. 1990-től él Magyaror -

szá gon. Legutóbbi kötete: Haza té vedtem –
Magyardellői-Ballószögi Nap dalok (2011).

Farkas Gábor (1977,
Miskolc) költő, tanár, szer-
kesztő. 2002-ben végzett a
Deb receni Egye tem magyar
szakán. 2001 óta jelennek
meg versei, tanulmányai
folyóiratokban, antoló giák -
ban. Köte tei: Törzsét tartó

ág (2011), Vallását kereső hit (2012).

Filep Tamás Gusztáv
(1961, Budapest) műve -
lődéstörténész. Az ELTE
könyvtár szakán végzett, fő
kutatási területe a két világ-
háború közötti kisebb ségi
magyar eszmetörténet. Bu -
da pesten él. Legutóbbi kö -

tete: Főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920.
Események, történések egy hírlap közleményei-
nek tükrében (Pozsony, 2010).

Fülöp Gábor (1950, Újvi-
dék) költő, műfordító, dra-
maturg. Az ELTE magyar
szakán végzett. 1976 és
1991 között az Újvidéki
Rádió szerkesztő-drama-
turgja. 1991-től él Magyar -
országon, azóta szellemi

sza badfoglalkozású. Csokonai-díjas. Legutób bi
kötete: Leó görögülésben (gyerekversek, 2006). 

Gerenday Mária (1940,
Szombathely) 1956-ban
elhagyta Magyar országot.
Az innsbrucki gimná zium -
ban érettségizett 1958-ban,
ezután az Egyesült Álla-
mokba költözött. A Rut gers
egyetemen angol és német

irodalmat hallgatott. Költőként a Vándorének
című antológiában mutatkozott be. A Nem -
zetközi Szolgálat Központjának társigazgató-
jaként ment nyugdíjba.

Ircsik Vilmos (1944,
Városlőd) író, műfordító,
az ELTE magyar–né met
–orosz szakán végzett. Iro -
dalmi munkásságát a
Tiszta szívvel nemze dé -
kében kezd  te. Veszp rém -
ben él. Magyar Napló-

nagydíjas (2000), Szabó Zoltán-díjas (2005), a
Magyar Írószövetség és a HM pályázatának
nívódíjában (2003, 2004, 2009), különdíjában
(2005) és összevont díjában (2007, 2011) része-
sült. Legutóbbi fordításkötete: Heiner Müller
összes versei: A boldogtalan angyal (2010).

Jávorszky Béla (1940,
Budapest) író, műfordító,
diplomata. Finn, svéd és
észt irodalmat fordít.
Csoóri Sándor, Kassák
Lajos, Nagy László és
Weöres Sándor műveit for-
dította finn és svéd nyelv-

re. Finn állami irodalmi díjas (1976), Füst
Milán- (1998), József Attila- (2002) és Magyar
PEN Club Janus Pannonius műfordítói díjas
(2013). Legutóbbi fordítása: Fölmagasodik
hirtelen – Tizenkét finn költő (2012).

Kádár Bálint (1977) épí-
tészmérnök. Építészetet
tanult Budapesten és
Milánóban, 2003-ban dip-
lomázott. Jelenleg a BME
Urbanisztika tanszékének
oktatója, miután elvégezte
a kar PhD doktori iskolá-

ját. Építészeti, kulturális és tudományos lapok-
ban publikál, kulturális és oktatási programo-
kat szervez, kurátora és alapítója a Kortárs
Építészeti Központnak.

Karácsonyi Zsolt (1977,
Arad) költő, műfordító, kri-
tikus, a kolozsvári Helikon
című irodalmi folyóirat fő -
szerkesztője. 2010-ben dok -
torált a Szegedi Tu do mány -
egyetem Világ iro dalmi Tan -
-székén. Látó Nívó- (1999)

és Csiki László-díjas (2010). Legutóbbi kötete:
Ússz, Faust, ússz! (versek, 2010).

Kirilla Teréz (1972,
Szatmárnémeti) Egyetemi
tanulmányait Kolozs váron
és Budapesten vé gezte.
Műfordítással és szépírás-
sal foglalkozik. Első köte-
te: Vándorló akkordok
(2012).

Kiss Anna (1939, Gyula)
költő, író. 1957 és 1961
között a Debreceni Orvos -
tudományi Egyetemen ta -
nult, majd a Szegedi Ta -
nárképző Főiskola ma gyar
–orosz szakán végzett
1966-ban. József Attila-

(1975, 1992), Artisjus Irodalmi (1986), Déry
Tibor- (1993) és Babérkoszorú-díjas (2008).
Legutóbbi kötete: Jár nyomomban (2011).

Kiss Judit Ágnes (1973,
Budapest) költő. Az ELTE
magyar, a Szín ház- és
Film művé szeti Egyetem
drámatanári és a Pécsi
Zene mű vészeti Fő iskola
oboa szakán végzett.
József Attila-díjas (2012).

Legutóbbi kö tete: A keresztanya. Szomor Veron
történetei (kisregény, a Magyar Nalpló 2007-es
regénypályázatának első helyezése, 2008).

Lajtos Nóra (1977, Püs -
pökladány) tanár, költő.
Debrecenben él. A Nyír -
egyházi Főiskola magyar
–ének-zene, majd a Deb -
receni Egyetemen magyar
szakán végzett, jelenleg
ugyanott Magyar és

Összehasonlító Irodalom tudományok doktori
iskolájának abszolvált doktorandusza. 

Marosi Gyula (1941,
Budapest) 1966 óta publi-
kál. 1973-ban a József
Atti la Kör alapítója, majd
titkára. A Mozgó Világ pró-
zarovatának vezetője volt,
majd a Magyar Tele vízió
dramaturgja. József Attila-

(1981) és Balázs Béla-díjas (1997). Legutóbbi
kötete: A nílusi krokodil (novellák, 2011).
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Oláh András (1959,
Hajdú nánás) költő, dráma -
író. A nyír egyházi Besse -
nyei György Tanárképző
Főis kolán és a debreceni
Kossuth Lajos Tudo mány -
egyetemen végzett. Máté -
szalkán él. A Partium irodal-

mi és művészeti folyóirat főmunkatársa. Leg -
utóbbi kötete: Anyagfáradtság (2010).

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), Bethlen
Gábor- (2009), Márai

Sándor- (2012) és Partiumi Írótábor díjas (2012).
Leg utóbbi kötetei: Vér szerződés (novellák,
2001), Por és hamu (versek, 2002), Száműzött
történetek (novellafüzér, 2011).

Oláh Mátyás László
(1975, Budapest) festő- és
szobrászművész. A Magyar
Képzőmű vé sze ti Egye te -
men végzett 2004-ben.
Legfontosabb köztéri mun-
kája a Teiresziasz (Kossuth
téri metróállomás). Többek

között NKA alkotói ösztöndíjban (2003, 2004),
a Budapesti Őszi Fesztivál köztéri szoborpá-
lyázat díjában részesült. 

Papp-Für János (1976,
Hajdúdorog) költő, gitár -
 tanár, Hajdúböször  mény -
ben él. A Nyíregyházi Ze ne -
 művészeti Konzer vató rium
gitár–művészet  tör té net sza -
kán végzett. A Poet.hu iro-
dalmi portál művészeti

vezetője és a Kertész Lász ló Hajdúsági
Irodalmi Kör elnöke. Legutóbbi ver  ses köte te:
Apokrif (az út) (2009). 

Pintér Lajos (1953, Szeged)
költő. Az ELTE magyar–
népművelés szakán végzett,
tagja volt az Eötvös Kollé -
giumnak. Kecs kemé ten él, a
Forrás szépirodalmi folyóirat
szerkesztője. József Attila-
díjas, Csongrád város dísz-

polgára. Legutóbbi kötete: Tiszavirág (2011).

Sigmond István (1936,
Torda) író. Volt a Kolozs
megyei kulturális bizottság
művészeti szaktanácsadója,
a kolozsvári Magyar Opera
művészeti igazgatója. 1990
óta a Helikon szépirodalmi
lap szerkesztőségi felelős

titkára. Díjai: Kolozsvári Írói Egyesület próza-
(1979, 1985), Nagy Lajos- (1995, 1997) és a
Magyar Írószövetség Év könyve (2003).
Legutóbbi kötete Varjúszerenád (2006) első
díjat kapott az Irodalmi Jelen regénypályázatán.

Somos Béla (1938,
Sándorfalva) évtizedeken
át külföldieknek tanított
magyar nyelvet, jelenleg a
budapesti Katona József
Gimnázium magyartanára.
Legutóbbi kötetei: Felelni
a csöndnek (versek, 2004),

A csendes európai (prózák, 2005), Álom a sza-
vakról (versek, 2010).

Tar Károly (Kolozsvár,
1935) író, szerkesztő 1995-
től Svéd ország ban él, ahol
két magyar folyóiratot és
rádióadást alapított. A be -
vándorlók svéd nyelvű
folyóiratának volt főszer-
kesztője, az Ághegy című

skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfo-
lyam alapítója és szerkesztője. A Magyar Nyelv
és Kultúra Nemzetközi Társaságának választmá-
nyi tagja, a Magyar Kultúra Lovagja. Legutóbbi
kötete: Ami eszembe jut (kisprózák, 2011).

Valaczka András (1964)
tanár, tankönyvszerző.
Huszonöt éve tanít, jelen-
leg a budapesti Piarista
Gimnáziumban. Tanári
pályájával párhuzamosan
a Nemzeti Tankönyvkiadó
szerkesztője, majd főszer-

kesztője, több tankönyvsorozat szerzője.
Legutóbbi kötete: Zaránd-rafting (regény).
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, a Sárvári Tinódi Gimnázium 
és Sárvár Város Önkormányzata

2013. március 26–29-ig

Sárvár városában megrendezi a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 
36. irodalmi pályázatának táborát.

Ennek előkészítéseképpen vers, próza és tanulmány kategóriában pályázatot hirdetünk, és vár-
juk minden 14 –18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egy-egy pályázat
maximális terjedelme műfajonként 15 írógéppel, számítógéppel – 14 pontos betűnagysággal –
kéziratoldal lehet, de ebben a terjedelemben kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. február 15. 

Kérjük, hogy a pályázók postán, egy, jól olvasható példányban küldjék el munkáikat, és a boríték-
ra kívülről írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: „verspályázat”, „prózapályázat”
vagy „irodalmi tanulmány-pályázat”). Tehát, aki pl. két kategóriában pályázik, két borítékban
küldje írásait. 
A pályázatokat a következő új címre várjuk: 

Írók Alapítványa, 
Budapest, 9. Posta

1450 Budapest – postán maradó

Fontos: E-mailen beérkező pályamunkákat nem veszünk figyelembe, mivel hitelességük nem
biztosítható. 
Kérünk mindenkit, hogy pályázata belső címoldalán tüntesse fel saját nevét, címét, e-mail címét,
esetleg telefonszámát, valamint iskolája nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát.  
A pályázat nem jeligés. 
Az ötven legjobb pályázat szerzőinek 2013. március 16-ig elküldjük a meghívást az idei sárvári
irodalmi táborba, ahol a neves írókból, költőkből álló zsűri tagjai műhelymunka során értékelik a
pályázatokat, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is.
A beérkezett írások visszaküldésére a szokásos nagyszámú pályázatra való tekintettel nem vállalko-
zunk. A táborban csak a meghívottak részvételét tudjuk biztosítani. Számukra a rendezvény díj-
mentes. Szükség esetén a meghívottak útiköltségét megtérítjük.

Budapest, 2013. január 9.

A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát és sikeres pályázatot kíván:
Mezey Katalin

szervező, zsűri elnök sk.














