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Bogoly József Ágoston (1958, Csorna) irodalom-
történész, kultúrakutató. Egyetemi tanulmányait 
az ELTE-n végezte. Az Országos Széchényi Könyv-
tár, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos 
munkatársa, majd az ELTE oktatója és kutatója 
volt. Kutatási területe: 19., 20. és 21. századi iro-
dalomtörténet és irodalomelmélet, kultúratudomány. 

Tanulmányai, kritikai írásai, esszéi és versei folyóiratokban és anto-
lógiákban jelentek meg. Kutatási eredményeit többszerzős tanul-
mánykötetekben is publikálta. Önálló kötete: Ars Philologiae. Tolnai 
Vilmos és az irodalmi pozitivizmus öröksége (1994).

Bors Anna (1978, Budapest) költő, szerkesztő, új-
ságíró. A Sze  gedi Tudományegyetem bölcsész-
karán szerzett diplomát, kommunikáció szakon. 
Egészségügyi szakújságíró. Vallomása szerint 
„félig Budapesten, félig egy kis vértesi faluban 
van otthon.” Verseit a Bárka, a Műút és A Vörös 
Postakocsi közölte. 

Both Balázs (1976, Sopron) költő. 2002-ben vég-
zett a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán. Jelen -
leg a Soproni Rendőr  kapi tány ságon dolgozik szol-
gálatparancsnoki beosztásban. Legutóbbi kö  tete: 
Ha nem marad kimondatlan (versek, 2013).

Bozók Ferenc (1973, Gyöngyös) költő, esszéíró, 
magyar–történelem szakos piarista pap tanár, Bu-
 dapesten él. Leg  utóbbi kötete: Tükör tenger (ver-
sek, 2015).

 Döme Barbara (1973, Debrecen) újságíró, szer-
kesztő az egri Eszterházy Károly Tanárképző Fő -
iskolán, kommunikáció szakon tanult. Diplo ma-
munkáját szociológiából írta. Novelláit az Agria, 
az Ambroozia, az Irodalmi Jelen, a Képírás, a Ma-
 gyar Napló és a Napút folyóiratokban publikálta. 
Kreatív írást tanult a Magyar Írószövetség Író-
iskolájában. Első kötete: A nagymama, aki elfelej
tett meghalni (2013).

Doncsev Toso (1944, Budapest) író, műfordító, 
bolgarista 1991-ben megalapította a Haemus cí  mű 
kétnyelvű társadalmi és kulturális folyóiratot. 
2011–2014 között a Szófiai Magyar Intézet igazga-
tója. Bolgár állami kitüntetései: Cirill és Metód 
Érdemrend Első Fokozat (1990), Madarai Lovas 
Érdemrend Első Fokozat (2000), Paiszij Hilen-

darszki-díj (2003). Legutóbbi kötete: A hétköznapi erényekről – 
Kísérlet a holokauszt idején tanúsított egyedülálló bolgár magatar
tás magyarázatára (2016).

 Farkas Judit Antónia (1969, Budapest) a VERI  TAS 
Történetkutató Intézet tudományos munkatársa. 
Kutatási területe az 1956-os forradalom és szabad-
 ságharc emlékezete (külföldi újságírók, nemzetközi 
visszhang, vizuális em  lékezet), B. Farkas Ferenc 
parasztpárti politikus életútja, 19–20. századi mé-
diatörténet (könyv- és folyóirat-kiadás, könyvkeres-
kedelem, könyvművé  szet, könyvgyűjtés, cenzúra).

 Füzesi Magda (1952, Nagybereg) költő, műfordí-
tó, Táncsics-díjas újságíró. A Magyar Művészeti 
Akadémia tagja. 2005-ben települt át Bereg szász-
ból Magyarországra. A Budapesten megjelenő Kár-
 pátaljai Hírmondó alapító főszerkesztője. A Forrás 
Stúdió és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö  vet-
 ség alapító tagja. Legutóbbi kötete: Kapunyitogató 
(gyermekversek, 2015).

Hamar Péter (1943, Budapest) tanár, irodalom- és 
filmtörténész. Az ELTÉ-n szerzett magyar szakos 
tanári oklevelet, doktori vizsgát filmesztétikából 
tett. 1988–2002 között a Kölcsey Társaság titkára 
volt. Legutóbb megjelent kötete: Karöltve a kísér
tettel: Balázs Béla utolsó évei (2017).

Hazai Cecilia (1969, Nagykanizsa) filmforgalmazó, 
filmproducer. Az 1990-es években Francia or szág-
ban és az Egyesült Államokban élt. A Hollósgyűrű 
Kft. ügyvezetője. Édesapja, Hazai György akadé-
mikus, turkológus szellemi örökségének társgon-
dozója. A Wass Albert irodalmi hagyaték kezelője.

Horváth János (1921, Cece) magyar közgazdász, 
politikus. 1945 és 1947 között nemzetgyűlési, majd 
1998 és 2014 között országgyűlési képviselő. 1947-
ben koholt vádak alapján elítélték, 1951-ben sza-
badult. Az 1956-os forradalom leverése után Ame-
 rikába távozott, az Indianapolis, Indianában lévő 
Butler Egyetem professzora volt. 1997-ben tért 

haza. 2003 és 2014 között a legidősebb képviselő, és ebből adódóan 
az Országgyűlés korelnöke is volt. Legutóbbi kötete: Élő történelem. 
Horváth Jánossal, a parlamenti képviselők doyenjével beszélget Span   gel 
Péter (2012).

Jahoda Sándor (1976, Bu  dapest) költő. 2004-től 
pub  likál különböző lapokban. Legutóbbi kötete: 
Panírozott szárnyak (kisregény, 2015).

 Jávorszky Béla (1940, Budapest) író, műfordító, 
diplomata. Finn, svéd és észt irodalmat fordít, 
illet  ve magyar klasszikusok műveit fordította finn 
és svéd nyelvre. Finn állami irodalmi díjas (1976), 
Füst Mi  lán- (1998), József Attila- (2002), Magyar 
PEN Club Janus Pannonius Műfordítói díjas (2013) 
és Tóth Árpád Műfordítói díjas (2017). Legutóbbi 
kö  tete: Viivi Luik: Árnyékszínház (esszéregény, 
2017).

 Kabán Annamária (1953, Kolozsvár) magyar–
francia szakos bölcsész-tanár, a nyelvtudomány 
kandidátusa, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézetének habilitált do-
cense, a nemzetközi Dsida Akadémia ügyvezető 
elnöke, esszé- és tanulmányíró. Legutóbbi kötete: 
Reflexió és önreflexió Dsida Jenő költészetében 
(Mózes Hubával közösen, 2014).
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 Kaló Béla (1954, Dormánd) tanár, kritikus, újság-
író. Felsőfokú tanulmányait az egri főiskolán végez-
te magyar–történelem szakon, majd az ELTÉ-n 
szerzett társadalomismeret és állampolgári is -
meretek szakos diplomát. Legutóbbi kötete: Szár 
nyak, gyökerek (2013).   

Kókai János (1972, Budapest) jelenleg alternatív 
színházakban dolgozik: dramaturg, drámaíró, ren-
 dező, színész. Legutóbbi kötete: A pusztulás ana
tómiája (versek, 2011).

Kovács István (1945, Bu  dapest) költő, polo nis ta, 
történész, a Kilencek költőcsoport tagja. A gyer
mekkor tündöklete című re  gényéből Budakeszi 
srá  cok címmel játékfilm készült. József Attila- 
és Babérkoszorú-díjas. Legutóbbi kötete: Érdek és 
szeretet. Lengyel visszaemlékezések a szabadság
harcra 1848–1849 (2016).

 Kürti László (1976, Vásárosnamény) költő 2014-
ben a To  kaji Írótábor díjában részesült, 2017-ben 
pedig elnyerte a Bella István-díjat. A Deb  re  ce  ni 
Egye  tem filozófia szakán és a Semmelweis Egye-
tem testnevelő és gyógytestnevelő tanári szakán 
végzett. A Partium főmunkatársa, A Vö  rös Pos  ta   -
kocsi szerkesztője. Legutóbbi kötete: A csalásról 
(versek, 2017).

Máriás József (1940, Felsőbánya) újságíró, iro-
dalomkritikus. Év  tizedeken át volt újságíró Nagy -
bányán, illetve Szatmárnémetiben. 2002-től Nyír-
 egyházán él. Iroda lom történeti, -kritikai mun-
kásságának előterében Németh Lász  ló életműve, 
illetve az erdélyi magyar irodalom áll. Legutóbbi 
kötete: Az írás: szolgálat (tanulmányok, 2016).

Marosi Gyula (1941, Bu dapest) 1966 óta publiká-
ló író. 1973-ban a József Attila Kör alapítója, majd 
tit  kára. Volt a Mozgó Vi  lág prózarovatának ve  ze -
tő  je, majd a Magyar Tele  vízió dramaturgja. József 
At  tila- (1981), Balázs Béla- (1997) és Prima-díjas 
(2016). Leg  utóbbi kötete: Generalisszimusz az Akác 
fa utcában (elbeszélések és novellák, 2016).

Ene Mihkelson (1944–2017) Herder-díjas észt 
költőnő, írónő. Iskolai tanár volt, majd az Észt 
Irodalmi Múzeum kutatójaként dolgozott. Első 
önálló kötete 1978-ban jelent meg. Versei mellett 
négy regény és számos esszé szerzője. Írásaiban 
fontos szerepet játszik az észt történelem és mon-
davilág.

Mohai V. Lajos (1956, Nagykanizsa) költő, író, 
esszéíró. Legutóbbi könyve: Rózsa utca, retros
pektív (prózaversek, 2017).

 Nagy Gábor (1972, Körmend) József Attila- és 
Bella István-díjas költő, író, irodalomtörténész.  
A Magyar Művészeti Aka  dé  mia tagja. A debre ce -
ni KLTE magyar–német szakán végzett, az iro  da-
 lomtudomány doktora. A Szép  halom Könyv mű -
hely, a Magyar Napló, jelenleg a Hitel szerkesztője. 
Leg  utóbbi kötete: Kijátszott holnap (ver  sek, 2015).

Sarusi Mihály (1944, Békéscsaba) író, újságíró. 
Végzettség szerint női fodrász, népművelő, könyv -
táros, mozigépész, moziüzem-vezető, újságíró és 
filozófus, de volt matróz, szövetkezeti és megye-
házi tisztviselő, nemkülönben éhezőművész is. 
Jelenleg szabadfoglalkozású író, 2001-től Balaton-
 almádiban él. Elnyerte a József Attila- és a Tán -

csics-díjat, valamint a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Legutóbbi 
kötete: Álompuszta (színmű, 2016).

�Serfőző� Simon (1942, Zagyvarékas) Kossuth-, 
József Attila-, Radnóti- és Arany János-díjas, Ba -
lassi Bálint-emlékkardos köl  tő. A Hetek tagjaként 
indult. A Nap  jaink szerkesztője, az Új Holnap fő-
szerkesztője, majd fő  munkatársa, 1993-tól a Fel  ső    -
ma gyar or szág Kiadó vezetője. Leg  utóbbi kötete: 
Semmi sem úgy van (elbeszélések és kisregény, 2014).

Simon Adri (1974, Szeged) 1998-ban diplomázott 
a JATE bölcsészkarán, magyar–irodalomelmélet 
szakon. Szegeden OKJ rendszerinformatikus ké-
pesítést szerzett. Verseket, recenziókat publikál. 
2010 óta Budapesten él. Legutóbbi kötete: Föl de
rengés (versek, 2015).

 Szabó Palócz Attila (1971, Zenta) író, költő, új-
ságíró, szerkesztő. Az Új Sym  posionban kezdett 
publikálni, a Napló című hetilap, az Új  vidéki 
Rádió és a Magyar Szó munkatársa volt, majd  
a Képes Ifjúság főszerkesztője lett. Csa  lád  jával 
2004-ben települt át Magyar országra, újságíró-
ként, szerkesztőként dolgozik. Legutóbbi kötete: 
Teakarnevál – Békegyakorlatok 3. (2016).

 Szakály Sándor (1955, Törökkoppány) hadtör  té -
nész, egyetemi tanár, az MTA doktora. 2014-től  
a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója 
és a Károli Gáspár Református Egyetem tanszék-
vezető professzora. Ku ta  tási területe az 1868 és 
1945 közötti magyar hadtörténelem, társadalom-, 
illetve sporttörténet. Legutóbbi kötete: Múltunkról 
és jelenünkről. Válogatott interjúk és beszélgetések, 
2002–2017 (2017).

Szénási Miklós (1967, Debrecen) költő, író, szer-
kesztő, újságíró. A Debrecen hetilap volt főszer-
kesztője, a Debreceni Disputa munkatársa, a Korzó 
műsorújság főszerkesztője. Műveivel több alkalom-
mal szerepelt Az év novellái antológiában. Leg utób  bi 
kötete: Sugárhajtású nosztalgia (versek, 2014).
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 Szentmártoni János (1975, Budapest) költő, író, 
a Ma  gyar Író szövetség elnöke. 1989 és 1996 között 
a Stá  dium Fiatal Írók Körének alapító tag  ja, 2000 
és 2010 között a Magyar Napló szerkesztője. Gé -
recz At  tila- (1995), Édes Anya  nyel  vünk- (2004) és 
Jó  zsef Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötete: Szom  jú 
ság (kisregény, 2016), amely a Magyar Művé szeti 
Akadémia 2016. évi Könyv Nívódíjában részesült.

 Tornai József (1927, Dunaharaszti) költő, író, 
műfordító. Volt a Kortárs munkatársa, 1992–1996 
között a Magyar Írószövetség elnöke. József Atti  la- 
(1975), Arany János- (1998), Babérkoszorú- (2001), 
MAOE-nagy- (2007) és Kossuth-díjas (2013), Ma -
gyar Köztársasági Érdemrend kiskereszttel (1997), 
Balassi Bálint-emlékkarddal (2012) és a Magyar 
Ér  demrend tisztikeresztjével (2012) tüntetették ki, 
2014-ben a Nem  zet Művészévé választották. Leg -
utóbbi kötete: Ó, kettős ember (versek, 2017).

 Wehner Tibor (1948, Sopron) író, művészettör-
ténész. 1971 óta többek között a tatai Kuny 
Domo  kos Múzeum muzeológusaként, a szent -
endrei Art’éria Galéria művészeti vezetőjeként, 
a budapesti Kép  ző- és Iparművészeti Lektorátus 
munkatársaként és a Nemzeti Kulturális Örök -
ség Minisztériuma művészeti főosztályvezető-
jeként dolgozott. Leg  újabb kötete: Kerámia, 
textil, üveg (2016).

 Zsille Gábor (1972, Bu  dapest) költő, műfordító, 
szerkesztő. 2004-ig Krak  kóban, jelenleg Bu  da pes     -
ten él. A Ma  gyar Író  szövetség Mű  for  dítói Szak -
osz  tá  lyá  nak elnöke, a Ma    gyar Napló versrovatve-
zetője. Bella Ist  ván- (2008) és József Attila-díjas 
(2015). Legutóbbi kötete: Lengyel kultúrkincsek. 
Fejezetek a lengyel–magyar barátság évezredé
ből (esszék, 2016).

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

és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti

a 41. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, 
és 2018. április 3-tól április 6-ig 

Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.
Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14–18 éves középiskolás diák magyar 
nyelven írt írásait. Egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pon   -
tos betűnagysággal írva, de ugyanilyen terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk).
A pályázat benyújtási határideje: 2018. február 15.
A�pályázatok�beküldhetők:

–  e-mailben, csatolt mellékletként (word-dokumentum formátumban), az iroszak@t-online.hu címre. Kérjük, 
hogy min  den mellékletben tüntesse fel a pályázó a nevét, címét, e-mail címét, (esetleg telefonszámát), 
valamint iskolája nevét és címét. Fontos: Ha valaki két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön 
e-mailben (pl. külön a verseket és külön a prózákat, az ezt tükröző elnevezéssel: „XY versei”, „XY prózái”. 
Kérjük, hogy senki ne küldje egy-egy versét vagy novelláját stb. külön-külön mellékletben, hanem 
kategóriánként�egy�mellékletbe�másolja�be�pályaműveit. Fontos, hogy minden egyes írás fölött szerepeljen 
az író neve!)

–  postai úton, egy példányban. Aki több kategóriában küld pályaműveket, külön borítékban küldje a vers, 
a próza ill. a ta  nulmány pályázatát. Kérjük, hogy a borítékra írja rá, hogy mi található benne (pl. „vers -
pá  lyázat”, „prózapályázat” stb.). A postán érkező pályázatban is kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, 
e-mail címét, (esetleg telefonszámát) és iskolája nevét, címét, e-mail címét.

A pályázatokat postán az Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1. címre várjuk.
A pályázat nem jeligés.
A pályázatok visszaküldését nem tudjuk vállalni.
Az�ötven�legjobb�pályázat�szerzőjét�meghívjuk�a�sárvári�irodalmi�táborba,�ahol�a�műhelymunka�során neves 
írókból, költőkből álló zsűri�értékeli�a�pályaműveket, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2018. 
március 19-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak számára a sárvári irodalmi tábor díjmentes, 
szükség esetén útiköltségtérítést is biztosítunk részükre.

Budapest, 2018. január 2.
A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván: Mezey Katalin sk.

szervező,
Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa


