
S z e r z ő i n k r ő l

Ádám Tamás (1954, Balassagyarmat) köl
tő, szerkesztő, újságíró. Folyóiratokban, 
antológiákban közöl verseket. Tagja a 
Magyar írószövetségnek és a MUOSZ- 
nak. 11 kötete közül az első (Gyökerek lé
legzése) a Palócföld Könyvek sorozatban 
jelent meg, az utolsó kötete 2014-ben 
látott napvilágot Macskaszerdák címmel.

B e n e  ZOLTÁN (1973, Kecskemét) író. 2001 
óta számos szépirodalmi folyóirat és anto
lógia közli az írásait. A Madách Irodalmi 
Társaság elnöke, a Pannon Tükör szer
kesztője. Több irodalmi társaság tagja, a 
Magyar írószövetség Csongrád Megyei 
írócsoportjának elnöke. Jelentősebb díjai: 
Fehér Klára irodalmi díj (2006), Szeged 
Város alkotói támogatása (2011, 2016), 
Teleki Pál Érdemérem (2013), Kölcsey- 
érem (2014), NKA alkotói támogatás 
(2016). Tanulmánykötete, több novellás- 
könyve és regénye jelent meg. A legutób
bi: Az érdemes, nemes Rózsasándor ka
landjai (regény, 2016).

Csongrády Béla, Dr . (1941, Hatvan) 
közíró, 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.

Drescher J. Attila (1950, Sopron) író, 
költő, nyelvész. 1975-től tudományos 
publikációi mellett számos szépirodalmi 
alkotása jelenik meg, kezdetben helyi, 
megyei, majd országos lapokban, folyó
iratokban. Évekig a Dunatáj (Új Dunatáj) 
szerkesztőbizottságának tagja. 2003-2007 
között a Márton Áron Szakkollégium fő
igazgatója, ez idő alatt sok intézményi és 
a határon túli magyarsággal foglalkozó ki
advány szerkesztője, kiadója.

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

Hajnal Éva (1960, Komló) költő. A Lite- 
ra-Túra Irodalmi, Művészeti és Kulturális 
Magazin főszerkesztője. Rendszeresen 
publikál irodalmi lapokban és online iro
dalmi oldalakon.

KÁCSOR ZOLTÁN (1978, Budapest) muzeoló
gus, meseíró. A győri Rómer Flóris Művé
szeti és Történeti Múzeum Madúch-gyűjte- 
ményének gondozója. Szépirodalmi mun
kái M. Kácsor Zoltán írói név alatt jelennek 
meg. 2011-től olvashatok versei a győri 
Műhely folyóiratban. A Garázs bagázs cí
mű mesekönyv-sorozat szerzője. Első me
seregénye 2017 nyarán lát napvilágot. 

Keszthelyi Mangó Gabriella, Dr . 
(1965, Szécsény) költő, háziorvos, termé
szetgyógyász. Gyöngyösön él. Verseket 
és szakmai írásokat publikál. Az Arany
anyu Díj különdíjasa.

K. PEÁK ILDIKÓ (1965, Szeged) művészettör
ténész, 1989-től a Dornyay Béla Múzeum 
munkatársa. 1972 óta él Salgótarjánban. 
Tanulmányait 1984 és 1989 között folytatta 
az ELTE Bölcsészettudományi Karán mű
vészettörténet-történelem szakon. Szakte
rülete a 20-21. századi hazai képzőművé
szet, elsődlegesen az egyedi rajz.

LACKFI JÁNOS (1971, Budapest) József Atti
la-, Déry Tibor- és Príma Primissima-dí- 
jas író, költő, műfordító, szerkesztő, az 
irodalomtudomány doktora. Harmincnál 
több könyv szerzője. 1999-től a Nagyvi
lág szerkesztője.

LUKÁTS JÁNOS (1943, Budapest) magyar
könyvtár szakos bölcsész. Volt könyvtá
ros és lektor a berlini Humboldt Egyete
men. 13 könyve jelent meg: 4 novelláskö- 
tet, történelmi regény Rákóczi korából, 
dráma- és tanulmánykötet, versek, mesék.

NAGY PÁL (1934, Salgótarján) Párizsban élő 
író, műfordító, tipográfus, irodalomteore
tikus, a Magyar Műhely című folyóirat 
alapító-szerkesztője. Az avantgárd iroda
lom kiemelkedő alakja. Vizuális költésze
ti kiállításai voltak, irodalmi videófolyó
iratot szerkesztett. 1996-ban a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjé-



vei, 2000-ben József Attila-díjjal ismerték 
el munkásságát.

Németh Péter Mk o la  (1953, Diósgyőr) 
költő, esszéíró, performer, szerkesztő-ren
dező. A Katedrális című irodalmi, művé
szeti és társadalmi folyóirat alapító-főszer
kesztője. Az E(x)KSZPANZIÓ nemzetközi 
kortárs művészeti fesztiválok alkotó-ren
dezője. A Magyar írószövetség, az Avan- 
gárd Szakosztály és a Bohár András Kör 
elnökségének tagja.

Papp-Für János (1976, Hajdúdorog) költő, 
szerkesztő. A Nyíregyházi Zeneművészeti 
Konzervatóriumban gitár és művészettör
ténet szakon végzett, irodalommal csak 
később kezdett foglalkozni. 2002 óta ír és 
publikál rendszeresen. Jelenleg Hajdúbö
szörményben él. Legutóbbi kötete: Ár
nyékává (2016).

PÉTER BÉLA (1952, Abony) költő. Szolno
kon él. Versei jelentek meg az Eső  című 
lapban és antológiákban.

SUHAI PÁL (1945, Bezenye) költő, tanár, 
tankönyvíró. Tankönyveiért az MTA Pe
dagógus Kutatói Pályadíjban részesítette. 
Az ELTE BTK magyar-történelem sza
kán (Eötvös-kollégistaként) kitüntetéses 
tanári diplomát szerzett. Részt vett a Mik
száth kritikai kiadás 78. és 80. kötetének 
sajtó alá rendezésében.

Szabó Endre (1943, Lőrinci) közíró, újság
író, közéleti ember. 1980-tól jelennek meg 
írásai a Nógrád, a Nógrádi Krónika, az 
Ipoly Hírnök, az Ipoly, a Hevesi Hírlap, a 
Kanadai Magyarság és egyéb lapokban. 
Balassagyarmaton tagja volt az első szaba
don választott önkormányzatnak. Határta
lanul címmel könyve jelent meg 2014-ben.

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. Rendszere
sen publikál irodalmi lapokban.

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.

Varga Melinda (1984, Gyergyószentmik- 
lós) költő, újságíró. Egyetemi oklevelet a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem újság
írás szakán szerzett. Az Irodalmi Jelen 
vers- és inteijúrovatának szerkesztője. Je
lenleg Kolozsvárott él. Verseit magyaror
szági és erdélyi irodalmi lapok közük. 
Megjelent kötetei: 6van9 (Erdélyi Híradó, 
Kolozsvár, 2009); A kék tempó (AB-Art, 
Pozsony, 2009); Ürezüst (Irodalmi Jelen 
Könyvek, Arad, 2013).

Z sibói Gergely (1974, Kolozsvár) költő, 
író, tanár. Tizenhárom esztendős kora óta 
Magyarországon él. A Miskolci Egyete
men szerzett magyar szakos diplomát. Je
lenleg a Salgótaijáni Bolyai János Gimná
zium tanára. Folyóiratok, antológiák köz
ük írásait. Tagja a Balassi Bálint Asztal- 
társaságnak. Két kötete jelent meg, mind
kettő a Palócföld Könyvek sorozatában: 
Csönd-szilánkok (versek, 2007), Napbo
rulás (kispróza, 2009).

Képzőművész:

ZÁHORSZKI MÓNIKA (1974, Balassagyarmat) 
grafikus. Az iskoláit Balassagyarmaton vé
gezte, további tanulmányaira Vigyinszki 
Attila és Földi Péter festőművész készítette 
fel. A nyíregyházi Bessenyei György Ta
nárképző Főiskolára felvételizett, ahol Bar- 
czi Pálnál és Bodó Károlynál tanult festé
szetet. 2001-ben végzett földrajz-rajz sza
kos tanárként. Nagyorosziból származik, 
jelenleg is ott él. Munkája Váchoz köti, 
grafikusként dolgozik. Szabadidejében tus
rajzokat készít legkedvesebb verseihez, 
textileket varr vagy a Börzsöny hegyeit jár
ja  fényképezőgéppel. Kézműves alkotóként 
bemutatókon, kiállításokon találkozhatunk 
munkáival. 2010-től tagja a Rétság környé
ki alkotókat összefogó KÖR alkotói cso
portnak, mellyel rendszeresen közös kiállí
tásokon mutatkozik be.






