
A Ko runk Ba rá ti Tár sa ság fel ké ré sé re vá la szolt, 
in téz mény rend sze rünk mû köd te té sét és a fo lyó irat meg je le né sét,
az er dé lyi ma gyar kul tú rát anya gi hoz zá já ru lás sal elõ se gí tõ 
ma gán sze mé lyek név so ra

Pár to ló ta gok 
Dr. Balla Bálint – szociológus, ny. egyetemi tanár, Berlin
Dr. Deréky Pál – iro da lom tör té nész, Bécs
Gálfalvi Zsolt – iro da lom kri ti kus, szer kesz tõ, Ma ros vá sár hely
Ke le men Hu nor – író, po li ti kus, az RMDSZ el nö ke
Dr. Lábody Lász ló – pénz ügyi szak ér tõ, Brüsszel
Nagy Péter – nyomdaigazgató, Kolozsvár
Dr. Romsics Ig nác – tör té nész, aka dé mi kus, Göd
Dr. Szöllõsy Pál – jo gász, köz gaz dász, az EMPSz tb. el nö ke, Zürich/Pfaffhausen
Dr. Úry Elõd – fogor vos, az Erdélyi Kör elnöke, Sop ron 

Tá mo ga tó ta gok 
Ágh Ist ván – köl tõ, Bu da pest 
Árkossy Ist ván – kép zõ mû vész, Bu da pest
Ba lázs Lász ló – kép zõ mû vész, vál lal ko zó, Ko lozs vár
Dr. Ba ra bá si Al bert Lász ló – fi zi kus, aka dé mi kus, Bos ton
Dr. Benkõ Sa mu – tör té nész, aka dé mi kus, Ko lozs vár
Dr. Bitay Eni kõ – egye te mi do cens, Ko lozs vár
Dr. Bo dor Mik lós – ve gyész pro fesszor, Mi a mi 
Dr. Buchwald Pé ter – ve gyész, Ko lozs vár 
ifj. Dr. Buchwald Pé ter – gyógy szer ve gyész, egye te mi ta nár, Mi a mi 
Czvitkó Zol tán – Dakakni Amina – mû vé szet tör té né szek, Bu da pest
Dr. Csapody Mik lós – iro da lom tör té nész, Bu da pest 
Dr. Cseh Áron – jo gász, dip lo ma ta, Bu da pest
Demény Pé ter – író, Ko lozs vár
Dr. Egyed Ákos – tör té nész, aka dé mi kus, Ko lozs vár
Dr. Elkán György – mû épí tész, Ko lozs vár
Es ter házy Pé ter – író, Bu da pest
Fe ke te Emõ ke – jo gász, Ko lozs vár
Dr. Filep An tal – nép rajz ku ta tó, Bu da pest 
For gács Pé ter – film ren de zõ, Bu da pest
Dr. Föl des György – tör té nész, fõ igaz ga tó, Bu da pest 
Füzi Lász ló – iro da lom tör té nész, fõ szer kesz tõ, Kecs ke mét
Gálfalvi György – szer kesz tõ, író, Ma ros vá sár hely
Dr. Ge réb Zsolt – te o ló gi ai pro fesszor, Ko lozs vár
Ger gely Ba lázs – ré gész, po li ti kus, Ko lozs vár
Dr. Gömöri György – iro da lom tör té nész, Lon don 
Dr. Gyar ma ti György – tör té nész, fõ igaz ga tó, Bu da pest
Judik Zol tán – épí tész mér nök, Bu da pest
Dr. Kán tor Ist ván – or vos, Bu da pest
Kán tor Lász ló – ren de zõ, pro du cer, Bu da pest
Dr. Ken de Pé ter – szo ci o ló gus, Pá rizs
Ke re kes György – szer kesz tõ, Ko lozs vár
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Dr. Kiss András – orvos, Pomáz
Ko csis And rás Sán dor – könyv ki adó, el nök-ve zér igaz ga tó, Bu da pest
Kónya-Hamar Sándor – költõ, közíró, politikus, Kolozsvár
Dr. Ko vács And rás – mûvészettörténész, aka dé mi kus, Ko lozs vár
Ko vács Sán dor – ró mai ka to li kus fõesperes, Ko lozs vár
Dr. Ko vács Zol tán – egye te mi do cens, Ko lozs vár
Könczey Elemér – grafikus, Kolozsvár
Dr. Kö tõ Jó zsef – szín ház tör té nész, Ko lozs vár
Kul csár Zsu zsa – lime-producer, Bu da pest
Lász ló Kál mán – mér nök, vál lal ko zó, Ko lozs vár
Magdó Já nos – diplomata, Budapest
Markó Bé la – köl tõ, po li ti kus, Ma ros vá sár hely 
Mol nár Ju dit – szer kesz tõ, Nagy vá rad 
Dr. Nagy Mihály Zoltán – történész, elnökhelyettes, Román Kulturális Intézet, Bukarest
Paulovics Lász ló – kép zõ mû vész, Szent end re
Dr. Pomogáts Bé la – iro da lom tör té nész, Bu da pest 
Dr. Salat Le ven te – po li to ló gus, aka dé mi kus, Ko lozs vár
Sedlmayer Ella – Sopron
Dr. Singer Jú lia – biostatisztikus, Bécs 
Dr. Sipos Gá bor – tör té nész, egye te mi do cens, az EME el nö ke, Ko lozs vár
Dr. Szász Ist ván Tas – or vos, Le ány fa lu
Dr. Tankó At ti la – or vos, Bu da pest 
Dr. Ti bo ri Sza bó Zol tán – szer kesz tõ, egye te mi ok ta tó, Ko lozs vár 
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Dr. Kiss And rás – ny. fõlevéltáros, Ko lozs vár




