
Szerzőinkről

Baráthi Ottó, Dr. (1944, Hatvan) köz
gazdász, újság- és közíró. Csaknem száz 
tanulmánya, tucatnál is több saját és/vagy 
társszerzőként jegyzett kötete látott nap
világot. Az egyik legismertebb munkája, 
az 50 év a Palócföld életéből — Egy folyó
irat Nógrád történelmében c. monográ
fiája 2008-ban jelent meg.

Bódi Zsuzsanna, Dr. (1974, Salgótarján) 
történész. Evekig levéltárosként tevé
kenykedett a Nógrád Megyei Levéltár
ban. Szakterülete a 20. századi társada
lom- és nőtörténet.

Böszörményi István (1947, Losonc) hely- 
történész, nyugdíjas gimnáziumi tanár, 
néprajzi író. Elsősorban honismereti, népi 
építészeti, gazdaságnéprajzi írásokat pub
likál. Számos néprajzi és helytörténeti ki
állítást rendezett.

Csongrády Béla, Dr. (1941, Hatvan) köz
író, szerkesztő, középiskolai tanár. A 
Nógrád Megyei Hírlapnak 1996-tól 2002- 
ig volt a felelős szerkesztője. Evek óta 
szerkeszti a napilap Kultúra rovatát. A 
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület el
nöke, több ciklus óta tagja a TIT országos 
elnökségének.

Debreceni Boglárka (1981, Salgótarján) 
író, költő, művészettörténész, kulturális 
antropológus, muzeológus; művészettör
ténet, vizuális kultúra és társadalomisme
ret szakos tanár. Kaleidoszkóp-díjas. Pa
noráma c. kötete a Palócfold Könyvek so
rozatban jelent meg.

Fancsik János, Dr. (1932, Salgótarján) 
közíró, belgyógyász-reumatológus. Több 
helytörténeti témájú könyve jelent meg. 
Legutóbbi kötete: Rokkantteleptől a Vá
sártérig (2016).

Filó Mariann (1995, Gyula) költő. Salgó
tarjánban nőtt fel. Jelenleg az ELTE pszi
chológia szakos hallgatója. A Deákpoézis 
különdíjasa volt 2013-ban és 2014-ben. 
Többször publikált a Palócföldben, helyi 
antológiákban, a Műút portálon, a Dűlő
ben, valamint a FELonline.hu-n és a 
Szépirodalmi Figyelőben. A Gömbhal
maz irodalmi csoport tagja

Frics Gyula (1938, Salgótarján) műemlék- 
védelmi szakmérnök, helytörténész, re
formátus presbiter, cserkészparancsnok. 
Szerkesztője a háromkötetes Nógrád me

gye részletes műemlékjegyzéke c. kiad
ványnak és a Nógrádi műemlékek c. fotó
albumnak. A Karancs-Medvesi Füzetek 
egyik kötetének témája a Karancs.

Frideczky Katalin (1950, Budapest) író, 
zongoraművész. Négy önálló kötete je
lent meg. írásai rendszeresen jelennek 
meg folyóiratokban. Tagja a Szépírók 
Társaságának.

Gréczi-Zsoldos Enikő, Dr. (1974, Kör
mend) szerkesztő, irodalmi publikációk 
szerzője, nyelvész, egyetemi oktató. Ma
dách Imre levelezési. (2014) bemutató 
legutóbbi kötetét Andor Csabával állította 
össze.

Gyukits György (1961, Budapest) szocio
lógus, egyetemi oktató. Szakterülete az 
egészségszociológia és szociálpolitika. 
Kutatási területe: szegénység, egészség- 
ügyi rendszer, etnikai csoportok (főként a 
romák) egészségi állapota és egészség- 
ügyi ellátása.

Hatvani József (1944, Hatvan) közgaz
dász, újságíró, közíró. Eddigi kötetei job
bára Salgótarján Megyei Jogú Város Ön- 
kormányzata és a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár kiadásában jelentek meg. így 
például az Egy évtized Salgótarján város 
gazdasági, társadalmi életében (2006), a 
Dolinka (2006), az Ember és környezete 
(2007) és A Kálvária kálváriája (2008).

Hubai Gábor (1991, Miskolc) költő, ma
gyar nyelv és irodalom-erkölcstan, etika 
szakos egyetemi hallgató, szöveggyár-ve- 
terán. Versei jelentek meg a Műútban, a 
Dűlőben, irodalmi weboldalakon.

Karaffa Gyula (1964, Nyíregyháza) 
Nagyorosziban élő költő, meseíró, bőrös 
kézműves-foglalkozásvezető, a Börzsö
nyi Helikon szerkesztője. Legutóbbi köte
te: Tartozásaim gyűlnek... (2015).

Ketykó István (1946, Szügy) költő. Me
gyei és országos lapok, folyóiratok, anto
lógiák közük verseit. Több kötete jelent 
meg, ezek közül összegyűjtött versei 
Mostanában fekete lovakkal álmodom 
címmel 2007-ben jelent meg Baranyi Fe
renc lektorálásában.

SUHAI PÁL (1945, Bezenye) költő, tanár, 
tankönyvíró. Tankönyveiért az MTA Pe
dagógus Kutatói Pályadíjban részesítette.



Szávai Attila (1978, Vác) író, szerkesztő. 
Eddig öt kötete jelent meg. Ez évben a 
Huszonkettő c. novelláskötete látott nap
világot a Palócföld Könyvek sorozatban. 
Az irodalmi Jelen prózadíjasa. Rendsze
resen publikál irodalmi lapokban.

Szunyogh Pál (1963, Balassagyarmat) Te
reskén élő költő, nyomdász. Versei iro
dalmi folyóiratokban jelennek meg. Ala
pító tagja a rétsági Spangár András Iro
dalmi Körnek és tagja a balassagyarmati 
Komjáthy Jenő Társaságnak.

T. Ágoston László (1942, Tass) író, új
ságíró, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör ala
pító tagja, írószövetségi tag, számos 
könyv szerzője, Lenkey János tábornok 
leszármazottja, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc kutatója. Többszörösen 
elismert novellista.

Tarnóczi László (1963, Miskolc) újság
író, riporter, közíró. Magyar Örökség Dí
jas, Soó Rezső-díjas, Média a Tehetsége- 
kért-díjas rádióriporter, Hollókő és Nóg
rád Megye Önkormányzatának sajtódíjas 
újságírója.

Zsirai László (Sopron, 1956) író, költő, 
szerkesztő, publicista, a Magyar Irószö- 
vetség tagja. Versei, novellái, esszéi, pub

licisztikái önálló kötetekben, hazai, kül
földi folyóiratokban, antológiákban jelen
tek meg, rádióban, televízióban hangzot
tak el. Több szépirodalmi és sajtópályá
zaton nyert díjakat.

Képzőművészek:

B. Gedeon Hajnalka (Salgótarján) képző
művész, középiskolai tanár. A salgótarjá
ni Bolyai János Gimnázium Derkovits 
Gyula Iskolagalériájának vezetője. Kiállí
tásokon szerepel, illusztrált verseskötetet, 
grafikái irodalmi folyóiratokban jelennek 
meg. Munkásságát 2014-ben Salgótarján 
város Pro Arte-díjjal ismerte el.

F. Csaba Mária (1935, Keszőhidegkút) rajz
tanár, képzőművész. Tagja a Magyar Al
kotóművészek Országos Szövetségének. 
2003-ban elnyerte a MAFOSZ Bronzdip
lomás Fotóművésze kitüntető címet.

Orbán György (1952, Gyoma) képzőmű
vész, alkalmazott grafikus, tanár. Egyéni 
és csoportos kiállítások szereplője. 1998- 
tól a Balassi Bálint Asztaltársaság elnöke.






