
 
 
 

Különleges Faludy György születésnap  

az Országos Széchényi Könyvtárban 

 
2016. szeptember 22. – 17 óra – OSZK Díszterem, Budavári Palota F. épület 

Különleges Faludy György születésnapot ünnepel a költő nevét viselő Csongrádi Irodalmi 

Műhely 2016. szeptember 22-én 17 órakor az Országos Széchényi Könyvtárban a nemzeti 

könyvtár Színháztörténeti Tárával és a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal 

együttműködésben. 

A több mint negyvenöt éves múltra visszatekintő Csongrádi Irodalmi Műhely segítő tagja volt 

az ezredfordulótól haláláig Faludy György Kossuth-díjas költő. Ezért is vette fel a 

költőfejedelem nevét a Műhely, mely minden évben ünnepséget rendez névadója 

születésnapján. Idén a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és az Országos Széchényi 

Könyvtár Színháztörténeti Tárával közös megemlékezést tartanak Faludy születésének 106. 

évfordulóján a nemzeti könyvtár Budavári Palotában lévő dísztermében.  

A Dr. Sirató Ildikó irodalomtörténész, Góg János Juhász Gyula-díjas költő, a műhely 

vezetője, Turek Miklós  színművész és Csák László hangász közreműködésével tervezett 

ünnepségen kerül bemutatásra Udvarhelyi András író – újságíró „Ha szabad így mondanom” 

című esszékötete is, mely Faludy György szerelmeiről, barátairól, szerepeiről szól. 

A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket a 2016. szeptember 22-én 17 órakor az OSZK 

Budavári Palota F. épületében található dísztermében megrendezésre kerülő rendezvényre. 

 

Kapcsolat: 

Góg János főszervező 

gogjanos1@gmail.com 

+36-20-914-8906

mailto:gogjanos1@gmail.com


 
 
 

A 45 éves csongrádi Faludy György Irodalmi Műhelyről: 

 

A csongrádi Irodalmi Műhely 1970-ben alakult, Dr. Máthé Ferenc író-jogtudós, humanista 

ember vezetésével. Három évig működött – kiadott három saját gyártású antológiát – majd a 

társadalmi, politikai közeg miatt szüneteltette tevékenységét.  

Hosszú előkészítő munka után Góg János, Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett Juhász 

Gyula-díjas költő, író vezetésével 1999-ben újjáalakult a csongrádi Irodalmi MŰHELY, 

amely előbb csak 8 alkotó, ma már 23 alkotó irodalmár és több tucat levelező irodalmár 

taggal dolgozik és publikál rendszeresen. (Tagjai és levelezői között van (volt) az ismert 

helyiek között Faludy György Kossuth-díjas költő, Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, 

Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, Pintér Lajos József Attila-díjas költő, Barcs János SZOT-

díjas költő, de Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb 

ügyész is.) 

Az Irodalmi MŰHELY tizenötödik éve szerkeszti a „Föveny” című havonta megjelenő 

irodalmi folyóiratot és adja ki az évente megjelenő antológiáját. 

A „Faludy György Irodalmi Műhely” 2000-től, amikor újjáalakult, folyamatosan ír ki 

pályázatokat, amelyekben kortárs irodalmárok, (pályakezdők is) szerepet és lehetőséget 

kapnak. Ezekből a pályázatokból majdnem mindig antológia is született, így:  

 

15 alkalommal (évente) „Szárnypróbálgatók” antológia  

„Alföld” antológia  

„Versek a Tiszáról” antológia  

„Minden idők csókja” (erotikus versek) antológia  

„Kavicsok – Örkény nyomában” antológia  

„Bordalok” antológia  

„Árnyékfogó” (gyermekvers) antológia  

„Szonettek – tisztelgés Faludy György emléke előtt” antológia  

„Berzsenyivel zeng a mellkasom” antológia  

 

A pályázatokhoz kapcsolódóan nagy alkotók csongrádi bemutatkozását is folyamatosan 

szervezi a Műhely, vendégük volt már Szakonyi Károly, Dr. Kötő József (államtitkár 

Romániából) Faludy György, Baranyi Ferenc, Polner Zoltán költő, Göncz Árpád író (volt 

köztársasági elnök), Vámos Miklós író és Kányádi Sándor, költő. Több nemzetközi pályázatot 

is rendeztek, ezekből született a „Minden idők csókja” antológia, a „Kavicsok” című 

antológia, az „Árnyékfogó” című színes gyermekvers gyűjtemény és a „Szárnypróbálgatók” 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 antológiák is. 2000 

óta, immáron 15. alkalommal adták ki az „Üzenet társainak” című gyűjteményes antológiát 

illetve utódját „Alföldi paletta” címmel, melyben az alkotókörhöz tartozó magyarországi és 

határon túli irodalmárok írásai jelenhetnek meg.  



 
 
 

 

Az Irodalmi MŰHELY havi rendszerességgel, közönség előtt tartja összejöveteleit, 

valamint határokon innen és túl folyamatosan író-olvasó találkozókat szervez és tart.  

2006 szeptemberével kezdődően a csongrádi Csemegi Károly Könyvtárral közösen hozták 

létre a PINCE PÓDIUMOT, melyen minden hónapban egy-egy szerző önálló, műsoros estjét 

rendezik meg, nagy közönségsikerrel. Ezeken sikeresen együttműködnek a csongrádi 

Versmondók Körével, a Csongrádi Színtársulattal és a nagyhírű Galli János Ének-Zene Iskola 

tanáraiból alakult zenekarral is.  

Az Irodalmi MŰHELY tagjai – jelentős saját erő felhasználásával – folyamatosan jelentetik 

meg önálló köteteiket, melyek jelentős része Csongrádról, csongrádi történetekről, csongrádi 

ihletésű alkotásokból állnak. Az elmúlt években megjelent kötetek közül néhány: 

 

Dani Imre: „Ti vagytok többen”  

Sebestyén István: „A Herceg és a Hölgymenyét”– csongrádi legenda, „A fekete 

könnycsepp”– versek, „A pákász és kedvese”–csongrádi legenda 

Gulyás Katalin: „Múlt századi versek”  

Nemeskéri Orbán István: „Férfidolgok”, „Kisvárosi Köd”,”A fogantatástól az elmúlásig”  

Ternai László: „Felétek kiáltom” – versek  

Toldi Zsuzsanna: „Palikamesék”, „Kételyek”– novellák  

Túri Tamás: „A semmi szélén”– versek  

Góg János: „Ujjlenyomatok”–versek, „Magánügyek”–novellák, „Mélyből fakadó táncok”  – 

versek, „Sárból tapasztott város”–versek, „Karcok a homokba” – prózai írások, publicisztikák 

 

A Műhely vezetője, Góg János Csongrádon született, 1951. november 5-én. Az általános- és 

középiskoláit is Csongrádon végezte. diplomát szegeden, majd rendezői végzettséget 

Budapesten szerzett.  

A költői pályán Máthé Ferenc jogász-író, Nagy László Kossuth-díjas, majd Baranyi Ferenc 

Kossuth-díjas költő indította el, de legnagyobb hatással mégis József Attila, és – haláláig atyai 

jó barátja -, Faludy György volt költészetére. 

Az ALFÖLD Művészeti Egyesület, és a 2015-ben 45 éves Faludy György Irodalmi Műhely 

alapító-elnöke, a Magyar Irodalomtörténeti társaság Csongrád Megyei elnöke, a szépirodalmi 

tagozat alapító tagja, Csongrád megyei elnöke, a Föveny Irodalmi Folyóirat és az Alföldi 

paletta antológia főszerkesztője. 

  



 
 
 

SZEMELVÉNYEK 

korábbi eseményekből a Faludy György Irodalmi Műhely szervezésében: 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

A Faludy György Irodalmi Műhely Csongrád és az Irodalomtörténeti Társaság 

Megyei Tagozatának rendezvényeiről, programjairól információt, tájékoztatást Góg 

János Juhász Gyula-díjas költő, megyei MIT elnök tud nyújtani. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programokkal kapcsolatos információ: 

Góg János: +3620/914-8906; gogjanos1@gmail.com; 

alfoldegyesulet@gmail.com 
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