
Bárdos Bódi László (1963,
Zubogy) társadalomkutató,
költő, író. A debreceni
KLTE magyar, etnográfus–
muzeo lógus szakán végzett
1991-ben. 1992-ben alapító
tagja a Miskolci Egyetem
Kul turális és Vizuális

Antro po lógiai Tanszékének, melynek 2005-ig
oktatója. Jelenleg a Putnoki Városi Könyvtár
vezetője. Elhallgatott csend című verseskötete
megjelenés előtt. 

Barna T. Attila (1977,
Vác) költő. Vers karácsony-
díjas (1977), Salvatore
Quasimodo-különdíjas
(2008), és Bella István-
díjas (2013). Legújabb ver-
seskötete: Régi kintorna
dallamára (2013).

Bíró Gergely (1979, Bu -
dapest) szerkesztő. A Páz -
mány Péter Katolikus
Egye tem magyar–kommu -
ni ká ció sza kán végzett
2003-ban. Azóta a Magyar
Nap lónál dol gozik, próza-
és olvasó szerkesztő. Egy

évtizede szer keszteti Az év novellái antológia-
sorozatot. Móricz Zsigmond (2009) és „Buda -
pest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehet sége” ösz-
töndíjas (2012). Első kö tete: Oroszlánkeringő
(novellák és kisregény, 2010).

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. A Magyar
Nemzet publicis tája, a
Nagyí tás főszer kesz tő je 
volt. Leg utóbbi kötete:
Delelő – össze gyűjtött ver-
sek 2002– 2010 (2011).

Deme Tamás (1946, Buda -
pest) tanár, művelődésku-
tató, az esztergomi Vitéz
János Római Ka tolikus
Tanítóképző Főis kola do -
cense, Budapesten él.
Verseket 1967 óta publikál.
Legutóbbi kötete: Vitalitás -

generátorok (A Sán dor Kör ökumenikus peda-
gógus műhely előadás-sorozata I., szerk. 2008).

Gál Sándor (1937, Búcs)
költő, író. 1962-től a Sza bad
Földműves szerkesztője,
1969-től a kassai Thália
Színpad dramaturgja, 1971-
től A Hét kelet-szlovákiai
riportere. József Attila-díjas
(1994), a Ma gyar Művé szeti

Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2005).

Halász Péter (1939,
Budapest) a gödöllői
Agrártudományi Egye -
temen végzett. 1966 óta a
moldvai csángók kultúr-
áját és történetét kutatja.
A Magyar Művelődési
Intézet és Képző művé -

szeti Lektorátus főtanácsosaként 2010-ben
ment nyugdíjba, ekkor költözött Budapestről
Gyimesközéplokra. Legutóbbi kötete: Növé -
nyek a moldvai magyarok hagyományában és
mindennapjaiban (2010). 

Kalász Márton (1934,
Somberek) költő, író, mű -
fordító. Volt a stuttgarti
Magyar Kulturális és Tá -
jékoztatási Központ igaz-
gatója, 2001 és 2007 kö -
zött a Magyar Írószövet-
ség elnöke. 2009 óta a

Magyar Művészeti Akadémia tagja. József
Attila- (1971, 1987), Stephanus- (2007),
Balassi Bálint-emlékkard (2013) és Kossuth-
díjas (2013). Leg utóbbi kötete: Összes verse
(Zsille Gábor szerk., 2009).

Lackfi János (1971, Bu -
dapest) költő, író, mű for -
dító. Az ELTE BTK
magyar–francia szakán
végzett 1996-ban, majd az
ELTE-n, a Magyar Iro -
dalomtörténet tanszéken
doktorált. A Nagy világ és a

DOKK interne tes iro dalmi fórum szer kesztője.
Gérecz Attila- (1992) és József Attila-díjas
(2001). Legutóbbi kötetei: Ugrálóház (Versek
és mondókák kicsiknek, 2010) Domboninneni
mesék (mesék, 2010), Élő hal (versek, 2011).

Lehóczky Ágnes (1976,
Budapest) költő. A PPKE
magyar–angol szakán vég -
zett 2001-ben. Angliá ban
2005-ben MA-t szer zett
kreatív írásból, majd PhD-
fokozatot szerzett kreatív
és kritikai írásból. Jelen leg

kreatív írást tanít a Sheffield Egyetemen.
Angol nyelvű verseskötetei: Budapest to Babel
(2008), Rememberer (2011).

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

kel (2007), Fogadó a négy macskához (2010),
Idő és mérték – szabálytalan versek (2010),
Kondenzcsík – főbenjáró versek (2011).

Nagy Katalin (1951,
Tata) Egerben végzett ma -
gyar–orosz szakon, majd
az ELTE-n. Az uráli iro-
dalmakat kutatja (PhD) és
fordítja. Számos regény-,
vers- és novellafordításon
kívül az ő nevéhez fűző-

dik két kétnyelvű (manysi–magyar, vep-
sze–magyar verseskötet megjelenése, továbbá
Valentyina Szolovárral ő fordította le kazimi
hanti nyelvre Móricz Zsigmond Hét krajcár,
Déry Tibor Szerelem, Hernádi Gyula Kiáltás
és kiáltás, Örkény István Állatmese című
művét is. Tagja a Magyar Írószövetségnek és
a Finnugor Írószövetség elnökségének.

Péntek Orsolya prózaíró,
újságíró, az Oroszlános
Udvar kulturális portál
egyik szerkesztője. Kötete:
Az őszön egy rőtbarna ko -
mondor borongol keresztül
(2002).

Száraz Miklós György
(1958, Budapest), az
ELTE bölcsészkarán vég-
zett. 1991-től ír, József
Attila-díjas (2003). Fon -
tosabb kötetei: Az Ezüst
Macska (regény, 1997,
1999, 2005, olaszul 2005),

Lovak a ködben (regény, 2001), ¡Ó, Santo
Domingo! (regény-esszé, 2003), Írd fel házad
kapujára… (képes judaisztikai esszékötet,
2004), Cigányok – Európa indiánjai (2007),
Mesés Magyarország (2011).

Szebényi Ildikó (1951,
Budapest) költő. Bács-
Kiskun megyében nevel-
kedett. Iskolái elvégzése
után negyven éven át
tanítóként tevékenykedett
Szalkszentmártonban,
majd Budapesten, azóta is

itt él. Legutóbbi verseskötetei: Legyen időm!
(2011), Tartozol (2012).

Szentmártoni János
(1975, Budapest) költő,
író, a Magyar Írószövetség
elnöke. A Stádium Fiatal
Írók Köré nek egyik alapí-
tója, 2000 és 2010 között a
Magyar Napló szerkesztő-
je. 2006 és 2009 között a

Könyves Szövetség elnöke. Gérecz Attila-
(1995), Édes Anya nyelvünk- (2004) és József
Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötetei: El
perro (A kutya, versek spanyolul, 2010,
Miami), Calul lacurilor (Ló a tavon, versek
románul és magyarul, 2011, Nagybánya).
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Tóth Annamária (1978)
műfordító. Szlovák irodal-
mat fordít magyarra, leg -
újabb fordításkötete Marek
Vadas A gyógyító című
novelláskötet az idén jele-
nik meg kiadónk gondozá-
sában. 

Turczi István (1957,
Tata) költő, író, műfor -
dító. A Par nasszus folyó-
irat és Könyvkiadó alapító
főszerkesztője, a Magyar
Írószövetség Költői szak-
osztályának elnöke és a
Magyar P.E.N. Club alel-

nöke. József Attila- (2006) és Babérkoszorú-
díjas (2010). Legutóbbi kötete: A változás
memóriája (prózai versek, 2011).

Ván dor An na (1941, Bu -
da pest) műforító, kul tu rá -
lis prog ram igaz ga tó. Ma -
gyar–orosz sza kot vég zett,
az urá li nyelv csa lád né -
peinek mű ve lő dés tör té -
net ével fog lal ko zik. 

Vesztróczy Zsolt (1966,
Budapest) történész–
könyvtáros, az Országos
Széchényi Könyvtár mun-
katársa. Kutatási területe
Közép-Európa története,
szlovák–magyar, len-
gyel–magyar kapcsolatok

a XIX. században, iskolapolitika és magyaro-
sítás. Az ELTE-n szerzett PhD fokozatot
2011-ben a dualizmus kori szlovák–magyar
kapcsolatok történetéből. 

Zsille Gábor (1972, Buda -
pest) költő, műfordító, szer-
kesztő. A Magyar P.E.N.
Club volt titkára, a Magyar
Írószövetség Műfordítói Szak -
osztályá nak elnöke, 2013-ig
az Új Ember katolikus hetilap
rovatvezetője. Bella István-

díjas (2008), a Tokaji Írótábor nagydíjasa (2013).
Legutóbbi kötete: Wacław Oszajca: Az öröm
szenvedése (fordítások, Kovács Istvánnal, 2012).

Iratkozzon fel a Magyar Napló levelezőlistájára!
Küldje el nevét és e-mail címét az info@magyarnaplo.hu e-mail címre!

www.magyarnaplo.hu

FELHÍVÁS ISKOLÁK RÉSZÉRE

Az ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY a Magyar Író-
szövetség lapjának, a MAGYAR NAPLÓnak
és számos, főként jelenkori szépirodalmi
könyvnek kiadója lehetőséget biztosít a
ferencvárosi iskolák számára:
1. Tárlatvezetés a Magyar Napló Kiadó

szerkesztőségében (beszélgetés a
folyóirat és a kiadó szerkesztőivel)

2. Rendhagyó irodalomóra – kiadónknál
publikáló kortárs szerző vagy szerkesz-
tőségi munkatárs részvételével

***
Kapcsolattartók: 

SZALAI JUDIT

E-mail: szalaijudit@magyarnaplo.hu
GILÁNYI MAGDOLNA

E-mail: gilanyi.magdolna@magyarnaplo.hu

Várjuk a pedagógusok jelentkezését!
www.magyarnaplo.hu
















