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Baka Györgyi (1951) – könyvtáros, költ�

Balogh Ágnes Emese (1988) – egyetemi 

hallgató, Heréd

Bánosi György (1953) – költ�, író, közép-

iskolai tanár, Budapest

Basa Viktor (1974) – tanár, katekéta, 

Buda pest

Batta Eszter (1988) – grafi kus, Budapest

Bereti Gábor (1948) – közíró, költ�, Mis-

kolc

Birtalan Ferenc (1945) – költ�, Budapest

Borgó György Csaba (1950) – fest�m�-

vész, f�iskolai tanár, Miskolc

Bozók Ferenc (1973) – költ�, piarista szer-

zetes, tanár, Kecskemét

Csáti Demeter (XV–XVI. század) – költ�, 

 ferences szerzetes

Csisztay Gizella (1947) – polonista, m�-

fordító, Budapest

Csóka László (1967) – fest�m�vész, Száz-

halombatta

Elmer István (1952) – író, szerkeszt�, 

Buda pest

Fazekas István (1967) – költ�, író, m�for-

dító, Százhalombatta

Gudovics Vera (1969) – fest�m�vész, 

Százhalombatta

Heged�s János (1979) – fényképész, 

Buda pest

Horváth Béla (1960) – tanár, Érd

Kolta Dóra (1966) – PhD-hallgató, Gödöll�

Krizsán László (1929–2006) – történész

László Bandy (1941) – grafi kus, Százha-

lombatta

Mandics György (1943) – író, matemati-

kus, Budapest

Márton Béla (1913–2007) – fest�m�vész

Mátyus Aliz (1948) – író, szociológus, 

szerkeszt�, Budapest

Mitták Ferenc (1949) – helytörténész, 

Százhalombatta

Nagy Katalin (1951) – kutató, m�fordító, 

Buda pest

Németh András (1956) – költ�, egyéni vál-

lalkozó, Budapest

Ócsai Éva (1974) – középiskolai tanár, 

Duna keszi

Oláh András (1959) – költ�, író, Mátészal-

ka

Oláh Tamás (1944) – költ�, szerkeszt�, 

tanár, Budapest

Papp Tibor (1936) – író, költ�, m�fordító, 

tipográfus, Budapest/Párizs

Psenák Ilona (1986) – m�fordító, Révko-

márom (Szlovákia)

Reg�s Ágnes fest�m�vész, népm�vel�, 

Százhalombatta

Sebe�k János (1958) – író, publicista, köz-

szerepl�, Budapest

Szalai Gáborné (1948) – könyvtáros, Száz-

halombatta

Székely András Bertalan (1952) – m�-

vel�désszociológus, kisebbségkutató, 

 Isaszeg

Szép Enik� (1991) – egyetemi hallgató, 

Százhalombatta

Szép István (1955) – zenei könyvtáros, 

Százhalombatta

Szigetvári József (1960) – koreográfus, 

fesztiválszervez�, Százhalombatta

Szilágyi-Nagy Ildikó (1978) – író, kritikus, 

szerkeszt�, fotóm�vész, Pázmánd

Sz�gyi Zsolt (1982) – költ�, Budapest

Takács Péter (1947) – népm�vel�, Száz-

halombatta

Tandori Dezs� (1938) – költ�, író, m�fordí-

tó, Budapest

Varga László (1974) – fest�m�vész, Száz-

halombatta

Véghelyi Balázs (1983) – költ�, író, Száz-

halombatta

Vezér Mihály (1960) – közgazdász, polgár-

mester, Százhalombatta

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Buda pest

Zerza Béla Zoltán (1979) – költ�, Százha-

lombatta

E számunk szerz�i


