
 

 

SZERZŐINKRŐL  

ÁDÁM TAMÁS (1954, Balassagyarmat) köl-
tő, szerkesztő, újságíró. Folyóiratokban, 
antológiákban közöl verseket. Tagja a 
Magyar Írószövetségnek és a MÚOSZ-
nak. 11 kötete közül az első (Gyökerek lé-
legzése) a Palócföld Könyvek sorozatban 
jelent meg, az utolsó kötete 2014-ben lá-
tott napvilágot Macskaszerdák címmel. 

ANDOR CSABA, DR. (1950, Budapest) Ma-
dách-kutató, a Madách Irodalmi Társaság 
alapító elnöke. Matematikus szakot vég-
zett, majd filozófiából doktorált. Első 
könyve a Jel – kultúra – információ volt 
(Gondolat, 1980), regénye Teofilia címen 
jelent meg (Magvető, 1989). 1987-től fő-
képp Madách életének eseményeivel fog-
lalkozik, a társaság könyvsorozatát szer-
keszti (Madách Könyvtár). 

ANGYAL LÁSZLÓ, DR. (1983, Rimaszombat) 
nyelvész, kutató, tanár, az Eperjesi Egye-
tem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének 
volt adjunktusa, a rimaszombati Tompa 
Mihály Alapiskola tanára, a Katedra Tör-
ténelemverseny koordinátora, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottság (NEB) külsős kuta-
tója. Tagja a Tompa Mihály Országos 
Vers- és Prózamondó Verseny szervező-
gárdájának. Mintegy 70 közleményt je-
gyez. Tagja a Magyar Nyelvtudományi 
Társaságnak, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének, a Szemiotikai 
Társaságnak és az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének. 

BAKONYI ISTVÁN, DR. (1952, Székesfehér-
vár) irodalmár, főiskolai tanár. Nyugdíjazá-
sáig a Kodolányi János Főiskolán oktatott. 
PhD-fokozatot a Miskolci Egyetemen szer-
zett Bella Istvánról szóló kismonográfiájá-
val. Eddig 27 önálló kötete jelent meg. 

BOZSIK PÉTER (1963, Csantavér) költő, író, 
szerkesztő. Legutóbbi kötete: Jelentés a 
Kór Házából (Forum Könyvkiadó, 2017). 
Sinkó Ervin- és Déry Tibor-díjas. Az Ex 
Symposion főszerkesztője. 

CZAKÓ GÁBOR (1942, Decs, 1942) katolikus 
író, képzőművész, gondolkodó, nyelvré-
gész. Sokágú munkásságában fontosak 
kerti emlékművei, esszéi, regényei, szatí-
rái, drámái. Saját kutatásai során tisztázott 

lényegesebb fogalmai: gazdaságkor, 
nyelvrégészet, korunk izmusai stb. Díjai – 
a Kossuth-díjig bezárólag – Sajtótisztes-
ség, József A., Arany J., Babits, Helikon 
(szobrászat). Tagja a Magyar Művészeti 
Akadémiának. 

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

DEÁK CSILLAG (1949, Marosvásárhely) író, 
művészeti író. Kolozsváron szerzett böl-
csészdiplomát, első írásai Abafáy Csillag 
álnéven jelentek meg. 1979-ben Németor-
szágba települt, a müncheni egyetem pszi-
chológia szakán diplomázott. 1992 óta él 
Budapesten, prózát publikál, valamint a 
kortárs képzőművészetről rendszeresen 
közöl esszéket. 2013-ban Kölüs Lajos 
társszerzővel jelent meg Fókuszváltás cí-
mű kötetük a kortárs képzőművészetről. 
2015-ben látott napvilágot Kötött pálya 
című novelláskötete (Parnasszus Kiadó). 

DÖME BARBARA (1973, Debrecen) író, új-
ságíró, szerkesztő. Budapesten él. Novel-
láit a Magyar Napló, a Hévíz, a Székely-
föld, a Napút, az Irodalmi Jelen, az Amb-
roozia és a Képírás folyóiratokban publi-
kálja. Kreatív írást tanult a Magyar Író-
szövetség Íróiskolájában. Újságírói mun-
káját 2011-ben Magyar Toleranciadíjjal 
ismerték el. Novelláskötete 2013-ban je-
lent meg, A nagymama, aki elfelejtett 
meghalni címmel. Több riportkötet szer-
zője. A Magyar Újságírók Szövetségének 
tagja. 

EGRESSY ZOLTÁN (1967, Budapest) József 
Attila- és Szép Ernő-díjas író. Legutóbbi 
kötete: Júlialepke (2017, Európa Kiadó) 

FILIP TAMÁS (1960, Budapest) költő, szer-
kesztő, a Dokk.hu művészeti vezetője, a 
Magyar Írószövetség választmányának 
tagja. Kilenc kötet szerzője. Ez évben Jó-
zsef Attila-díjjal ismerték el munkásságát. 



 

 

FRIDECZKY KATALIN  (1950, Budapest) író, 
zongoraművész. Négy önálló kötete jelent 
meg. Írásai rendszeresen jelennek meg fo-
lyóiratokban. Tagja a Szépírók Társaságá-
nak. 

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.  

GRECSÓ KRISZTIÁN (1976, Szegvár) József 
Attila- és Aegon Művészeti Díjas író, Új-
lipótvárosban él. Legutóbbi kötete: Har-
mincév napsütés (2017, Magvető). 

GYUKICS GÁBOR (1958, Budapest) költő, 
műfordító. Legutóbbi kötetei: kié ez az 
arc versek (2011, L'Harmattan Kiadó), 
Kisfa galeri 'szoció-horror' próza (2014, 
L'Harmattan Kiadó), Medvefelhő a város 
felett kortárs észak-amerikai indián költé-
szeti antológia (2015, Scolar Kiadó). 

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. 

JÓNA DÁVID (1968, Budapest) médiatanár, 
újságíró, operatőr, az Arťhúr kulturális, 
művészeti lap alapítója, szerkesztője, a fa-
cebookon az Arťhúr Irodalmi Kávéház fő-
szerkesztője. 17 évig tanított a zsámbéki 
főiskolán. 2016-ban jelent meg Az élet 
szövete című könyve. 

KEREKES ENDRE LÁSZLÓ (1994, Miskolc) a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának magyar-történelem szakos hall-
gatója. Jelenleg történészi pályáját alapoz-
za meg, járványtörténeti kutatásokat foly-
tat. Legutóbbi publikációja a magyaror-
szági nemzetiségi törvények történetét 
foglalja össze. A miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtárban „Ze-
netörténeti előadások” címmel zenei elő-
adássorozatot tart. 

KOLOH GÁBOR (1987, Gyula) költő, törté-
nész, az ELTE Társadalom- és Gazdaság-
történeti Doktori Programjának doktorje-
löltje, illetve középiskolai történelem sza-

kos tanárjelölt. 2004-ben és 2005-ben 
részt vett a sárvári alkotótáborban. Koráb-
ban többek között az Árgusban, a Napút-
ban, illetve az Ezredvégben jelentek meg 
versei. 

KOVÁCS KRISZTIÁN (1984, Balassagyarmat) 
történész. Jelenleg a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Történelemtudományi 
Doktori Iskolájának doktorandusza. Fő 
kutatási területei: a Ráday család birtok-
lástörténete, a paraszti családok története 
(ezzel kapcsolatban már két könyve meg-
jelent), a 25-ös losonci gyalogezred törté-
nete, Nógrád megye 16–18. századi törté-
nete. 

KÖLÜS LAJOS (1951, Sarkad) költő, próza-
író, művészeti író. Rendszeresen publikál 
irodalmi és művészeti lapokban és online 
oldalakon. Verskötete (Mustármag és le-
vendula) 2011-ben, kortárs kiállításokról 
Deák Csillaggal közösen írt esszékötete 
(Fókuszváltás) 2013-ban, novelláskötete 
(Ma nálad alszom) 2016-ban jelent meg. 

LACKFI JÁNOS (1971, Budapest) József Atti-
la-, Déry Tibor- és Prima Primissima-dí-
jas író, költő, műfordító, szerkesztő, az 
irodalomtudomány doktora. Harmincnál 
több könyvet írt. 1999-től a Nagyvilág 
szerkesztője. 

LÁRAI ESZTER (1963, Budapest) költő. 1998 
óta publikál. Versei fellelhetőek különbö-
ző antológiákban, folyóiratokban, hetila-
pokban és online felületeken. Eddig két 
önálló verseskötete jelent meg. 

MADÁR JÁNOS (1948, Balkány) író, szer-
kesztő. A Kelet Felől című folyóirat alapí-
tó főszerkesztője, a Muravidék, a Magyar 
Múzsa és az Új Tanú folyóiratok szer-
kesztője. A Rím Könyvkiadó vezetője, a 
Magyar Újságírók Közösségének alelnö-
ke, a Magyar Írószövetség választmányi 
tagja. Eddig kilenc önálló könyve jelent 
meg. Bátonyterenyén és Budapesten él.  

MURÁNYI ZITA (1982, Budapest) Bródy-dí-
jas író, költő. Legutóbbi kötete: Csillag 
(2015, Equinter Kiadó). 

SUHAI PÁL (1945, Bezenye) költő, tanár, 
tankönyvíró. Az ELTE BTK magyar–tör-
ténelem szakán (Eötvös-kollégistaként) 
kitüntetéses tanári diplomát szerzett. Tan-
könyveiért az MTA Pedagógus Kutatói 



 

 

Pályadíjban részesítette. Részt vett a Mik-
száth kritikai kiadás 78. és 80. kötetének 
sajtó alá rendezésében.  

SZIRMAI PÉTER (1970, Budapest) író. No-
velláit, esszéit magyarországi és határon 
túli lapok közlik. Eddig három kötete je-
lent meg, egy regény 2007-ben, és két no-
velláskötet 2011-ben, 2013-ban. 

ZONDA TAMÁS (1940, Budapest) költő, író, 
orvos. Évtizedekig dolgozott a balassa-
gyarmati kórházban. Szakkönyvei, szak-
cikkei és tudományos előadásai mellett 
szépirodalmi publikációi is jelentősek. 9 
önálló kötete jelent meg eddig, a legutób-

bi: Kisvizit. Összegyűjtött versek, emlékek 
(2013). Munkásságát Jahn Ferenc-díjjal 
(1988), két ízben Nyírő Gyula-díjjal 
(1992, 1996), 2013-ban a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismer-
ték el. 

Képzőművész: 

KELE SZABÓ ÁGNES (1962, Salgótarján) 
grafikus, tanár, vizuális kultúra szakta-
nácsadó. A Madách Imre Gimnázium 
Fayl Frigyes Galériájának alapítója, a 
Nógrád Megyei Önkormányzat galériájá-
nak kiállítás-rendezője. Grafikái egyéni és 
csoportos kiállításokon láthatók. 

 



 

 




