
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.
Legutóbbi kötete: Kútbanézők (2006).

Benedikty Tamás (1940,
Szeged) 1956-ban gimna-
zistaként aktív résztvevője
volt a forradalmi tüntetések-
nek. 1990-ig dolgozott kira-
katrendezőként, öntödei
mun  kásként, ügyvéd jelölt -
ként, újságíróként. A rend -

szerváltás után szabadfoglalkozású, több 56-os
témájú dokumentumfilm szerkesztője, riportere,
írója. Magyar Művészetért Díjas, 2013-ban az
MMA Irodalmi Tagozatának díját nyerte el. 1999
óta, halott corvinista barátja előtti tisztelgésül,
Benedikty Tamás néven publikál. Legutóbbi
kötete: A helytállás csöndje (esszék, 2009).

Bíró-Balogh Tamás (1975,
Gyoma) irodalomtörténész.
Az egyetemet és a doktori
iskolát a szegedi egyetemen
végezte. A huszadik századi
magyar irodalom történetét
kutatja. A Szép írók Társa -
ságának és a Magyar Iro -

dalomtörténeti Társaságnak tagja. Díjai: Faludy-
díj (1996), Tiszatáj Jutalom (2004), Király
István-emlékdíj (2004), Bárka-díj 2006, Irodal -
mi Jelen-díj (esszé kategória, 2013). Első kötete
1993-ban jelent meg, Tollvonások címmel az
utolsó 2009-ben. Szegeden él.

Csík Mónika (1978, Zenta)
az újvidéki egyetem magyar
szakán végzett. A Magyar
Szó napilap unkatársa, a
Sikoly irodalmi és művésze-
ti fo lyó irat szerkesztője.
Kilátó Irodalmi (2009) és
Herceg János Irodalmi Díjas

(2010). Kötetei: Metszetek (versek, 2006),
Mákvihar (gyermekversek, 2011), Instant (rövid-
prózák, 2011), Hattyúnyakú (versek, 2013).

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

tervezőiroda története 1950–2000 (Aczél
Gáborral és Lukovich Tamással, 2013).

Deák-Sárosi László (1969,
Székelyudvarhely) költő.
1990 óta Buda pes ten él,
jelenleg a Magyar Nemzeti
Filmarchívum munkatársa.
Az ELTE magyar–filmel-
mélet szakán végzett,
jelenleg az ELTE nyelvtu-

dományi doktori iskolájának hallhatója.
Munkatársa a Hazanéző című irodalmi folyó-
iratnak. Legutóbbi kötetei: Libás Matyi (2013),
Keresztút (2013).

Faludi Ádám (1951, Tata -
bánya) író. Szá mos mun-
kahelyen, legtovább ta -
nárként, majd újságíróként
dolgozott, jelenleg szabad-
foglalkozású. 1970-től az
írás mellett más kifejezési
formák is – happening, ak -

ció, vizuális költészet, rock – megjelennek
alkotásaiban. Legutóbbi kötete: Hogyan terem-
tettem a világot (2010). 

Hegedűs Imre János
(1941, Székelyhidegkút)
író, iro  da lomtörténész.
1984-ben emigrált Auszt -
riába. Bécs ben és Buda -
pes ten él. Leg utóbbi köte-
te: Benedek Elek (monog-
ráfia, 2006).

Marosi Lajos (1950,
Debrecen) műfordító. Ha -
jó tervezést Lenin grád ban,
filozófiát Buda pesten ta -
nult. A szociológia kandi-
dátusa. Orosz nyelvről for-
dít verseket, 2002 óta
főleg Viszoc kijt. Buda -

pesten él, statisztikai folyóiratot szerkeszt.

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító, a Kilencek költő-
csoport tagja. A Szép ha -
lom Könyv műhely igaz -
ga tója, 1992-től 2008-ig
az Írók Szak szer vezetének
főtit ká ra. József Attila-

(1993), Prima- (2007), Bethlen Gábor- (2009)
és Partiumi Írótábor díjas (2013). Legutóbbi
kötete: Bolygó pályák (versek, 2010). Ismernek
téged (2014).

Oberczián Géza (1961,
Budapest) agrármérnök,
vállalati tanácsadóként és
trénerként dolgozik. Duna -
keszin él. A Magyar Író-
szövetség Íróiskolájának
hallgatója. Kisprózái, no -
vellái jelentek meg. 

Oláh András (1959,
Hajdúnánás) költő, dráma-
író. A nyíregyházi Besse -
nyei György Tanárképző
Főiskolán és debreceni
Kossuth Lajos Tudomány -
egyetemen végzett. Máté -
szal  kán él. A Partium iro-

dalmi és művészeti folyóirat főmunkatársa.
Legutóbbi 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 Atti -
la- (1994), Már cius 15-e
(2007), Bethlen Gábor-

(2009), Márai Sándor- (2012) és Partiumi Írótá-
bor díjas (2012). Leg utóbbi kötete: Száműzött
történetek (novellafüzér, 2011).

Oláh Katalin (1974, Bu -
dapest) szobrász mű vész.
A Ma gyar Képző mű vészeti
Egye  te men végzett 2004-
ben. Mesterei Rét falvi Sán -
 dor, Kő Pál voltak. Mun kái
Aachenben, Angers-ban,
Bu da pesten, Biator bá gyon,

Csön gén, Pécsen, Tokajban, Zsámbékon vannak.

Papp-Für János (1976,
Hajdúdorog) költő, gitár -
 tanár. A Nyíregyházi Ze ne -
 művészeti Konzer vató  rium
gitár–művészet  tör té net
sza kán végzett. A Poet.hu
irodalmi portál művészeti
vezetője és a Kertész Lász -

ló Hajdúsági Irodalmi Kör elnöke. Bella István-
díjas (2014). Legutóbbi  köte te: nehogy egyedül
(versek, 2013).

Petrik Béla (1965, Buda -
pest) ügyvéd, szakjogász.
Az ELTE jogi karán vég-
zett. A magyar népi moz-
galom és a nemzeti ellen-
zék történetét kutatja, a
XX. századi ma gyar politi-
ka- és eszmetörténetét.

Legutóbbi kötete: A népi-nemzeti mozgalom
történeteiből (2012).

Salamon Konrád (1941,
Pécs) történész, az MTA
doktora. A népi falukutató
mozgalmat, illetve az I.
világháború és a trianoni
béke közötti időszakot ku tat -
ja. Legújabb  kötete: Tizen -
két nap szabadság – 1956

(Az első antikommunista forradalom) (2014).
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FELHÍVÁS ISKOLÁK RÉSZÉRE

Az ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY a Magyar Írószövetség lapjának, a MAGYAR NAPLÓnak és számos, főként jelenkori szép-
irodalmi 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 szerkesztőségi munkatárs részvételével

***
Kapcsolattartó: 

SZALAI JUDIT – e-mail: szalaijudit@magyarnaplo.hu

Várjuk a pedagógusok jelentkezését!
www.magyarnaplo.hu
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Sebők Melinda (1979)
irodalomtörténész-tanár.
Az ELTE-n szerzett PhD-t
2008-ban. A Babits Kutató -
csoport tagja, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság
Fejér Megyei Tagozatának
titkára, a Kutatói Tagozat

vezetője, a Vár tanulmányrovatának szerkesz-
tője, a Német Nemzetiségi Gimnázium
magyar– angol szakos tanára. Legutóbbi kötete:
A Nyugat árnyékában (2011).

Serfőző Simon (1942,
Zagyvarékas) költő, író. A
Hetek költőinek tagja.
1968-tól a miskolci Nap -
jaink munkatársa, jelenleg
a Felsőmagyarország Kia -
dó vezetője. József Attila-
díjas (1991) és Balassi

Bálint-emlékkardos (2008). Legutóbbi kötete:
A magunk szárnyán (versek, 2011). 

Sigmond István (Torda,
1936. július 31. – Kolozs vár,
2014. január 18.) író. Volt a
Kolozs megyei kulturális
bizottság szaktanácsadója, a
kolozsvári Magyar Opera
művészeti igazgatója. 1990-
től a Helikon szépirodalmi

lap munkatásra. Többek között a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt (1997) és
Magyar Írószövetség Év könyve (2003) díjasa.
Legutóbbi kötete: Egy ateista tanácsa: higgyetek
Istenben! (próza, 2013).

Türjei Zoltán (1976, Bala -
ton lelle) költő. Az ELTE filo-
zófia szakán végzett 2009-
ben. 2003 óta publikál ver-
seket. Buda pesten nevelőta-
nár, valamint filozófiát tanít.
A Fiatal Írók Szö vetségének
tagja. Kötete: Az Óceán

kifeszített tükrében (2008).

Volodarszkij, Leonyid
(1950) a mai orosz líra
jelentős költője, Moszk -
vában él. Különösen von-
zódik a magyar történe-
lemhez és a magyar
témákhoz, Ogyinnádcáty
sznov (Ti zen  egy álom)

címmel kiseposzt is írt a nándorfehérvári dia-
dalról, amely megjelent a Magyar Napló 2006.
novemberi számában. Munkásságáért meg-
kapta az MTA Füst Milán Fordítói-díját.

Küldje el nevét és e-mail címét az
info@magyarnaplo.hu e-mail 

címre, vagy iratkozzon fel 
honlapunk Hírlevél rovatában: 
http://www.magyarnaplo.hu

Iratkozzon fel a Magyar Napló
levelezőlistájára!

Látogasson el a Magyar Napló webáruházába, ahol kedvezményes áron vásárolhatja meg kiadványainkat: 
Vers • Próza • Dráma • A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára • Nyitott Műhely albumsorozat • Mesekönyvek • Németh László
irodalomtörténete • Ismeretterjesztő könyvek • Műfordítások • Művészeti albumok • Szociográfia • Irodalomtörténet,
tanulmány, esszé • Antológiák ► www.magyarnaplo.hu


