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Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajz-

kutató, egyetemi tanár, Budapest

Barak László (1953) – költ�, író, Kisudvar-

nok

Bereck József (1945–2013) – író

Bodnár Gyula (1948) – költ�, író, publicis-

ta, szerkeszt�, Nagymegyer

Bordás Sándor (1952) – pszichológus, 

szakíró, Dunaszerdahely

Csehy Zoltán (1973) – költ�, m�fordító, 

Dunaszerdahely

Csépánfalvy Zsolt (1974) – hulladékgaz-

dálkodási szakért�, Mez�kövesd

Dobos Marienne (1942) – közíró, Buda-

pest

Druzsin Ferenc (1940) – irodalomtörté-

nész, egyetemi magántanár, Budapest

Duray Miklós (1945) – geológus, politikus, 

közíró

Fellinger Károly (1963) – költ�, Jóka

Ferdics Béla (1968) – képz�m�vész, 

Nagyudvarnok

Gy�ry Attila (1967) – író, Dunaszerdahely

Hizsnyai Zoltán (1959) – költ�, esszéíró, 

szerkeszt�, Kovácspatak

Hodossy Gyula (1960 – költ�, Balázsfa

Hunčík Péter (1951) – író, pszichiáter, or-

vos, Dunaszerdahely

Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szer-

keszt�, Budapest

Kopócs Tibor (1937) – fest�m�vész, grafi -

kus, szerkeszt�, Komárom

Kövesdi Károly (1953) – költ�, publicista, 

Pozsony

Kulcsár Ferenc (1949) – költ�, író, publi-

cista, szerkeszt�, Dunaszerdahely

Lacza Gergely (1975) – dalszövegíró, ze-

nész, m�vel�désszervez�, Dunaszer-

dahely

Lacza Tihamér (1948) – tudomány- és 

m�vel�déstörténész, publicista, iro-

dalomkritikus, szakfordító, szerkeszt�, 

Nyárasd

Lipcsey György (1955) – szobrászm�vész, 

Dunaszerdahely

L�rincz Zsuzsa (1954) – fest�-, grafi kus- és 

szobrászm�vész, Prága (Csehország)

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

novellista, Budapest

Mázik Orsolya (1991) – költ�, Komárom

Mészáros Károly (1941–2002) – író, új-

ságíró, szerkeszt�

Mészáros Róza (1957) – fest�m�vész, 

K�vágóörs

Nagy Erika (1961) – prózaíró, Nyárasd

R. Nagy Krisztián (1991) – író, Dióspatony

Z. Németh István (1969) – költ�, író, kriti-

kus, publicista, szerkeszt�, Csicsó

Polgár Anikó (1975) – költ�, m�fordító, 

Dunaszerdahely,

Sipos Janka (1988) – költ�, Dunaszerda-

hely,

Surján László (1941) – orvos, politikus, 

Budapest

Tóth László (1949) – író, m�vel�déstörté-

nész, szerkeszt�, Dunaszerdahely

Tóth Ozsvald Zsuzsa (1967) – m�fordító, 

szerkeszt�, Dunaszerdahely

Tóth Sándor (1933) – szobrász, éremm�-

vész, Szeged

T�zsér Árpád (1935) – költ�, kritikus, m�-

fordító, szerkeszt�, Pozsony

Vajda Barnabás (1970) – történész, Duna-

szerdahely

Vida Gergely (1973) – költ�, kritikus, szer-

keszt�, Csiliznyárad/Dunaszerdahely

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

Budapest

Zirig Árpád (1940) – költ�, író, Dunaszer-

dahely

Zsille Gábor (1972) – költ�, m�fordító, 

Budapest

E számunk szerz�i


