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A Rendszerváltó Archívum 2017/2. számának szerzői

Dippold Pál (Székesfehérvár, 1954)

Író, újságíró� Magyar-történelem szakos tanárként végzett, ezen a pályán 1986-ig dol-
gozott� Ettől kezdve a magyar sajtó különböző orgánumaiban kapott és vállalt mun-
kát� Vezető szerkesztőként, újságíróként dolgozott a Mozgó Világnál (1983-ig), a Hi-
telnél, az Új Magyarországnál, az Élet és Irodalomnál, a Magyar Nemzetnél, a Szabad 
Földnél, a Magyar Hírlapnál és az Új Embernél� Négy évig a Lyukasóra című irodalmi 
folyóirat főszerkesztője� Irodalmi pályafutásának eredménye néhány művészeti díj, 
egy avantgárd nagyregény és egy mozaikregény�

Domonkos László (Szeged, 1951)

Író, újságíró, televíziós szerkesztő� Rendszeresen publikál a Magyar Hírlapban, a Ma-
gyar Időkben, továbbá a Hitel és a délvidéki Aracs című folyóiratokban� A Trianoni 
Szemle szerkesztőségének tagja� Kutatásai a magyar média történeti szempontú elem-
zésére, illetve a határon túli politikai szervezetek történetének feltárására irányulnak�

Jónás Róbert (Csenger, 1978)

Történelem szakon szerzett diplomát 2015-ben a Kodolányi János Főiskolán, ahol 
jelenleg Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos hallgató� A főiskola és a RETÖRKI 
közös kutatói ösztöndíjpályázatának keretében 2016 júniusa és decembere között fél 
évet kutatói ösztöndíjasként töltött az Archívumban� 2017-től a RETÖRKI Archívum 
munkatársa�

Juhász-Pintér Pál (Kecskemét, 1979) 

Történész� A kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi egyetem 
magyar-történelem szakán szerzett diplomát� A 2000-es évek elején dolgozott tanár-
ként és jogászként is Zsombón, Városföldön és Szegeden, majd a kiskunmajsai 56-os 
Történelmi Alapítvány intézményvezetőjévé választották� Ezt követően az államigazga-
tás területén helyezkedett el� Jelenleg a RETÖRKI tudományos segédmunkatársa és a 
Károli Gáspár Református Egyetem PhD hallgatója�

Marengo Alessandro (Róma /Olaszország/, 1986)

A Kodolányi János Főiskolán szerzett Nemzetközi Tanulmányok szakon alap- és mes-
terfokozatú diplomát 2014-ben és 2016-ban� A főiskola és a RETÖRKI közös kutatói 
ösztöndíjpályázatának keretében 2014 júniusa és decembere között fél évet kutatói 
ösztöndíjasként töltött az Intézetben� Külügyi területen szerzett szakmai tapasztalat 
után 2017-től a RETÖRKI Archívum munkatársa�

Pajor Kálmán (Kiskunhalas, 1943) 

Villamosmérnök, politikus� Középiskolai tanulmányait a kiskunhalasi Szilády Áron 
Gimnáziumban végezte, majd a BME Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát� Dol-
gozott a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalatnál, a Kiskunhalasi Építőipari Vál-
lalatnál, a KUNÉP-nél, a Sóstó-fürdő Idegenforgalmi Kft� ügyvezetője, majd a Villszer 
Bt� majd Kft� vezető mérnöke volt� 1997-től a „LESZVOLT” Kft� ügyvezető-tulajdonosa� 
Az országos politikába a rendszerváltás környékén kapcsolódott be, 1988-ban lépett 
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be az MDF-be, majd az Országos Választmány tagjává, a Megyei Választmány alelnö-
kévé választották� A helyi politikában már a ’80-as évektől részt vett, először városi 
tanácstag, 1990-től önkormányzati képviselő, 1994 és 1998 között Kiskunhalas al-
polgármestere volt� A Városvédő és Városszépítő Egyesület tagja, 2014-től a Halasi 
Csipke Közalapítvány kuratóriumának elnöke és 2016-tól a Hungarikum Szövetség 
elnökségének is tagja� Jelenleg a Nemzeti Fórum helyi elnöke és a Fidesz-KDNP szí-
neiben önkormányzati képviselő�

Szécsi Árpád (Szarvas, 1977) 

Politológus� Tanulmányait szülőfalujában, Békésszentandráson kezdte meg, majd a 
kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett� 2002-ben szerzett politológus dip-
lomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán� A kar Politikatudományi Doktori Isko-
lájának hallgatójaként kutatja a rendszerváltoztató évek történéseit� Disszertációs té-
mája a Magyar Demokrata Fórum 1987 és 1994 közötti története� Érdeklődési körébe 
tartozik még a modern magyar kereszténydemokrata értelmiségi- és civilszervezetek 
alakulás- és fejlődéstörténete�

Szekér Nóra (Budapest, 1976)

Történész� Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán történelem, német és esztétika szakon végezte� A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot, disszertá-
ciója a Magyar Testvéri Közösség történetét dolgozza fel� Az egyetemi diploma megszer-
zése óta folyamatosan végez felsőoktatásban oktatási tevékenységet� 2003-tól 2005 
szeptemberéig a Kodolányi János Főiskolán tudományos munkatársként, 2014-ig az 
Óbudai Egyetemen, mint adjunktus állt alkalmazásban� 2014-től a RETÖRKI kuta-
tója�

Várkonyi Balázs (Vác, 1949)

Újságíró, szerkesztő� Középiskolai tanulmányait a váci gimnáziumban és a győri ben-
céseknél végezte, majd a pécsi főiskolán szerzett tanári diplomát� 1973-tól dolgozik 
újságíróként, rádióriporterként, majd szerkesztőségvezetőként� A ’80-as évek utolsó 
harmadában ellenzékisége miatt eltávolították a hazai médiából, ekkor a Szabad Eu-
rópa Rádió munkatársa lett� A rendszerváltás után az MTV-be került, ám a Horn-kor-
mány hatalomra kerülésével eltávolították onnan� Később a Magyar Hírlap újságírója, 
rovatvezetője volt� Politikai okokból többször állását vesztette� Megkülönböztetett fi -
gyelemmel kezelt témája a nemzeti-kulturális önazonosság kérdése�




