
Szerzőinkről

Balás Róbert (1963, Salgótarján) újságíró. 
Felelős szerkesztője és munkatársa volt a 
Nógrád Megyei Hírlapnak, 1995-től a Nóg
rád Megyei Krónika szerkesztője, 1997-től a 
Nógrádi Hét főszerkesztője, 1999-től az 
American Hungarian Panorama felelős 
szerkesztője volt. Jelenleg az Amerikai—Ka
nadai Magyarság szerkesztője és a Tarjáni 
Városlakó magazin főszerkesztője. Tucatnyi 
kötete egyéni és társszerzője.

Csongrády Béla, Dr. (1941, Hatvan) Ma- 
dách-díjas közíró, szerkesztő, középiskolai 
tanár. A Nógrád Megyei Hírlapnak 1996- 
tól 2002-ig volt a felelős szerkesztője. 
Évek óta szerkeszti a napilap Kultúra ro
vatát. A Madách-hagyomány Ápoló Egye
sület elnöke, több ciklus óta tagja a TIT 
országos elnökségének.

Drescher J. Attila (1950, Sopron) író, köl
tő, nyelvész. 1975-től tudományos publi
kációi mellett számos szépirodalmi alkotá
sa jelenik meg, kezdetben helyi, megyei, 
majd országos lapokban. Évekig a Dunatáj 
(Uj Dunatáj) szerkesztőbizottságának tag
ja. 2003—2007 között a Márton Áron Szak
kollégium főigazgatója, sok intézményi és 
a határon túli magyarsággal foglalkozó ki
advány szerkesztője, kiadója.

Fellinger Károly (1963, Pozsony) felvi
déki magyar költő, helytörténész. Jókán él. 
Tagja a Szlovákiai Magyar írók Társaságá
nak és a Magyar írószövetségnek. Több 
mint harminc önálló kötete jelent meg. 
Verseskötetei fordításban románul, oro
szul, spanyolul, törökül, franciául, angolul, 
németül, szlovákul is napvilágot láttak. 
2016-ban Madách-nívódíjat kapott.

FlLIP Tamás (1960, Budapest) költő, szerkesz
tő, a Dokk.hu művészeti vezetője, a Magyar 
írószövetség választmányának tagja. Kilenc 
kötet szerzője. Ez évben József Attila-díjjal 
ismerték el munkásságát.

JÓNA DÁVID (1968, Budapest) médiatanár, új
ságíró, operatőr, az Art’húr kulturális, művé
szeti lap alapítója, szerkesztője, a facebookon 
az Arfhúr Irodalmi Kávéház főszerkesztője. 
17 évig tanított a zsámbéki főiskolán. 2016- 
ban jelent meg A z  élet szövete című könyve.

KALÁSZ István (1959, Budapest) író, tanár, 
szerkesztő. Prózát, cikkeket, forgatóköny
veket ír. Folyóiratokban publikál, több an
tológiában szerepelt. Több önálló kötete 
jelent meg. Dolgozott a televíziónak, kö
zösségi rádiót vezetett. Stuttgartban, Bu
dapesten él.

Kállay Kotász Zoltán (1969, Budapest) 
szépíró, közíró, szerkesztő, műfordító. 
Éveken át emberi jogi aktivista, majd szo
ciális segítő volt. A Napút Online folyóirat 
főszerkesztő-helyettese, a Műpártolók 
Egyesületének elnöke. Legutóbb megje
lent kötete: E gy  buddh ista  csőd gondn ok  j e g y z e 
t e ib ő l (álhaikuk, Napkút Kiadó, 2017). 

Kerekes Endre László (1994, Miskolc) a 
Miskolci Egyetem BTK magyar-történelem 
szakos hallgatója. Jelenleg járványtörténeti 
kutatásokat folytat. Legutóbbi publikációja a 
magyarországi nemzetiségi törvények törté
netét foglalja össze. A miskolci megyei 
könyvtárban „Zenetörténeti előadások” 
címmel előadássorozatot tart.

Kovács Krisztián (1984, Balassagyarmat) 
történész. Jelenleg a Károli Gáspár Refor
mátus Egyetem Történelemtudományi 
Doktori Iskolájának doktorandusza. Fő ku
tatási területei: a Ráday család birtoklástör
ténete, a paraszti családok története, a 25-ös 
losonci gyalogezred története, Nógrád me
gye 16—18. századi története.

MADÁR JÁNOS (1948, Balkány) író, szerkesztő. 
A Kelet Felől című folyóirat alapító főszer
kesztője, a Muravidék, a Magyar Múzsa és 
az Uj Tanú folyóiratok szerkesztője. A Rím 
Könyvkiadó vezetője, a Magyar Újságírók 
Közösségének alelnöke, a Magyar írószö
vetség választmányi tagja. Eddig kilenc önál
ló könyve jelent meg.

Nagy Judit Áfonya (1985, Ózd) költő. 
Egyetemi tanulmányait a Miskolci Egye
tem magyar szakán végezte, de betekintő 
jelleggel volt történelem és egyiptológia 
szakos is Budapesten. 2006-tól a FISZ tag
ja, több folyóiratban és antológiában sze
repelt már. Jelenleg Balassagyarmaton él.



PÁLFI ÁGNES (1952, Budapest) költő, tanár, 
szerkesztő. Ot verseskötete és két tanul
mánykötete jelent meg eddig. Szerkesztett 
lapot, tanított középiskolában és egyete
men. Jelenleg a Budapesti Nemzeti Szín
ház Szcenánum folyóiratának munkatársa. 
Első verseskötetéért megkapta az írószö
vetség Irat-Alapítványának nívó-jutalmát.

Pallai Károly Sándor, Dr. (1986, Miskolc)
óceamsta, irodalomtörténész, műfordító, 
költő. Elsődleges kutatási területe a Csen
des- és Indiai-óceán, valamint a Karib-ten- 
ger kortárs irodalma. Három francia nyelvű 
monográfia szerzője. Több nyelv első ma
gyar műfordítója (szranan, szarnami, szara- 
makka, papiamento, aukan). Naaman- (Li
banon) és Szabó Lőrinc-díjas (2016).

PETRŐCZI ÉVA (1951, Pécs) József Attila-díjas 
költő, író, műfordító, irodalomtörténész, 
publicista. A Károli Gáspár Református 
Egyetem Puritanizmuskutató Intézetének 
vezetőjeként ment nyugdíjba. 16 verseskö
tete, 4 prózakötete, 2 gyermekkönyve, 12 
tudományos kötete és 6 műfordításkötete 
jelent meg, ezen kívül számos bel- és külföl
di antológia és folyóirat szereplője. Több 
külföldi egyetem vendégtanára volt. Főbb 
díjai: a Magyar Rádió Nívódíja (2005), a 
Protestáns Újságírók Szövetségének Rát 
Mátyás életműdíja (2014).

SUHAI PÁL (1945, Bezenye) költő, tanár, tan
könyvíró. Az ELTE BTK magyar-törté
nelem szakán (Eötvös-kollégistaként) ki
tüntetéses 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.

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. Könyve:
H a tá r ta la n u l (2014).

SZENTJÁNOSI Csaba (1965, Budapest) költő. 
Verseskötetét a Fiatal írók Szövetsége adta 
ki (V ers a  versben, 2003). Folyóiratokban pub
likál. A Rákoskeresztúri Református Gyüle
kezet elhívott tagja, elhivatott szolgálója.

Turczi István (1957, Tata) József Attila-dí- 
jas, Babérkoszorú-díjas és Prima Primissi- 
ma-díjas magyar költő, író, műfordító, szer
kesztő, egyetemi doktor, irodalomszervező, 
a Parnasszus költészeti folyóirat és kiadó 
alapító főszerkesztője. A Magyar írószövet
ség költői szakosztályának elnöke.

VARGA MÁRIA, Dr. (1959, Terény) magyar
angol szakos tanárként balassagyarmati kö
zépiskolákban tanított. 2004-ben doktori 
fokozatot szerzett, az egri főiskolán okta
tott. Dolgozott a médiában. Folyóiratokban 
publikál. Kötete: V álság és  ha gyom ány (2016).

Zsibói Gergely (1974, Kolozsvár) költő, író, 
tanár. 13 éves kora óta Magyarországon él. 
Jelenleg a Salgótarjáni Bolyai János Gimná
zium magyartanára. Folyóiratok, antológiák 
közlik írásait. Tagja a Balassi Bálint Asztal
társaságnak. Két kötete a Palócföld Köny
vek sorozatában jelent meg: C sönd-sz ilánk ok  
(versek, 2007), N apboru lá s (kispróza, 2009).

Képzőművészek:
Kun PÉTER (1986, Salgótarján) képzőművész, 

tanár. Rajz és vizuális kommunikáció tanári 
szakon végzett. Képzőművészként főként a 
hagyományos sokszorosító és egyedi grafi
kai eljárásokkal dolgozik, főként linómet
szeteket és tusrajzokat készít, de szereti ki
használni az akvarelltechnika adta lehetősé
geket. Számos művésztelepre kapott már 
meghívást, több mint 70 csoportos és egyé
ni kiállítása volt. Munkáit az országban és 
Nógrád megyében több díjjal is elismerték.

LENCSÉS ZSOLT (1960, Balassagyarmat) fres- 
kófestő-művész. Külföldi egyetemeken ta
nult. Olaszországban Magnani gróf és a 
híres Medici család tagjai karolták fel. 20 
évig élt Rómában, a Vatikán egyik befolyá
sos rendje, a Santa Lucia hivatalos festője. 
Külföldi, magyarországi, Nógrád megyei 
és felvidéki templomokat, épületeket díszí
tenek alkotásai.






