
Ardamica zorán (1970, Losonc) költő, műfor-
dító, irodalomtörténész, a Bél Mátyás Egyetem
oktatója. Legutóbbi könyve Egyirányú zsákutca
címmel 2011-ben jelent meg. Losoncon él.

Baka l. Patrik (1991, Brünn) prózaíró, kritikus,
a Selye János Egyetem magyar–történelem
szakos hallgatója. Regénye Az égiek legendája
címmel 2007-ben jelent meg. Százdon él.

Barak lászló (1953, Muzsla) költő, novellista,
publicista, a NAP Kiadó igazgatója. Legutóbbi
verseskötete A halálnepper címmel 2010-ben
jelent meg. Kisudvarnokon él.

Benyovszky krisztián (1975, Ipolyság) iroda-
lomtörténész, kritikus, a Konstantin Filozófus
Egyetem oktatója, a Partitúra főszerkesztője.
Legutóbbi könyve Fosztogatás címmel 2010-
ben jelent meg. érsekújváron él.

Fehér lászló (1975, Budapest) prózaíró, fordí-
tó, publicista. Első novelláskötete megjelenés
előtt áll. Budapesten él.

Fellinger károly (1963, Pozsony) költő, szer-
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címmel 2012-ben jelent meg. Jókán él.

Janković-Izsó nóra (1989, Budapest) az ELTE
jogász szakos hallgatója. Budapesten él.
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tikus, kritikus, a Selye János Egyetem oktatója.
Legutóbbi könyve Az össze nem függő parkok
címmel 2011-ben jelent meg. Komáromban él.

kulcsár Ferenc (1949, Szentes) költő.
Legutóbbi verseskötete Ámen és ómen cím-
mel 2012-ben jelent meg. 
Dunaszerdahelyen él.

sz. Molnár szilvia (1972, Budapest) irodalom-
történész, szerkesztő. Legutóbbi könyve
Szavak visszavonulóban. Bujdosó Alpár inter-
mediális művészete címmel 2012-ben jelent
meg. Bécsben él.

H. nagy Péter (1967, Budapest) irodalomtör-
ténész, kritikus, szerkesztő, a Selye János
Egyetem oktatója. Legutóbbi könyve Adatok
tánca címmel 2012-ben jelent meg. 
érsekújváron él.

nagy zopán (1973, Gyoma) költő, író, fotog-
ráfus. Legutóbbi kötete Próza–Vers–Esszé–
Mon tázs címmel 2012-ben jelent meg.
Budapesten él.

Petres Csizmadia Gabriella (1981, Galánta) a
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karának oktatója. Hidaskürtön él.

szombathy Bálint (1950, Pacsér – Újvidék)
költő, képzőművész, művészeti író, a Magyar
Műhely szerkesztője. Budapesten él.

thiele Csekei enikő (1964, Zselíz) költő,
műfordító. Szakítópróba című verseskötete
2012-ben jelent meg. Burgenlandban él.

Vida Gergely (1973, Komárom) költő, kritikus,
középiskolai tanár. Legutóbbi verseskötete
Horror klasszikusok címmel 2010-ben jelent
meg. Nyáradon él.

Vízkeleti lászló (1986, Dunaszerdahely) a
Konstantin Filozófus Egyetem doktorandusza.
Szentmihályfán él.

zságot András (1971, Székesfehérvár) író.
Kötete Bábonymegyer címmel 2000-ben jelent
meg. Székesfehérváron él.
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