
A.Gergely András (1952) könyvtáros-
pedagógus, szociológus, kulturális antro-
pológus, a politikatudomány kandidátusa,
MTA doktora. MTA PTI tudományos fő -
mun katárs, több egyetem óraadó oktatója
(eLTe,  PTe,  SZTe). érdeklődési területei:
po  litikai antropológia, szimbolikus politikai
elemzések az etnikai, térhasználati, inter-
kulturális mezőkben; városantropológia;
kisebbségkutatások, európai integráció,
regionalizmus.

Baka L. Patrik (1991, Brünn) prózaíró, iro-
dalomkritikus, a Selye János egyetem dok-
torandusza. Legutóbbi könyve Kristályszi -
lánkok címmel 2018-ban jelent meg. Ko -
máromban él.

Baranyai Dóra (1999, Vágsellye) végzős
gimnazista, verseket ír. Pereden él.

Benyovszky Krisztián (1975, Ipolyság)
irodalomtörténész, kritikus, a Nyitrai Kon -
stantin Filozófus egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karának oktatója, a Par titú ra
főszerkesztője. Legutóbbi könyve A
Morgue utcától a Baker Streetig – és to -
vább címmel 2010-ben jelent meg. ér -
sekújváron él.

Nagy Zopán (1973, Gyoma) költő, író,
fotográfus. Budapesten él.

N. Juhász Tamás (1987, Komárom) iroda-
lom- és filmkritikus. Komáromban él.

Katona Nikolas (1993 Dunaszerdahely)
ta nár, tanulmányíró. Dunaszerdahelyen él.

Kurucz Anikó (1983, Ajka) a Selye János
egyetem doktorandusza. Kürtön él.

H. Nagy Péter (1967, Budapest) irodalom-
történész, szerkesztő, Turczel-díjas tudo-
mánynépszerűsítő, a Selye János egyetem
oktatója. Legutóbbi könyve Médiumközi
relációk címmel 2018-ban jelent meg.
érsekújváron él.

Németh Zoltán (1970, érsekújvár) József
Attila-díjas költő, irodalomtörténész, a Var -
sói egyetem Magyar Tanszéke oktatója.
Leg utóbbi (verses)könyve állati férj címmel
2017-ben jelent meg. Varsóban él.

Plonický Tamás (1990, Királyhelmec) író,
a Selye János egyetem doktorandusza. Bu -
dapesten él.

Siska Péter (1984, Nyíregyháza) költő,
pedagógus. Legutóbb Párhuzamos király-
ságok (2015) címen jelent meg kötete.

Száz Pál (1987, Vágsellye) prózaíró, szer-
kesztő. Legutóbbi könyve Fűje sarjad
mezőknek. Phytolegendárium címmel
jelent meg 2017-ben, amely kötetért idén
neki ítélték oda a Talamon Alfonz-díjat.

Tóth N. Katalin (1975, Zselíz) prózaíró. Je -
lenleg biztonsági őrként dolgozik. Sárón él.

Ungvári-Zrínyi Kata (1987, Marosvá -
sárhely) művészettörténész, műkritikus,
fordító, kurátor. Marosvásárhelyen él.

Z. Németh István (1969, Komárom) költő,
író, pedagógus. Csicsón él.

MUNKATáRSAINK

A folyóirat idei hat számát az SZMÍT ajándékba adja a tagságnak, az irodalmi szer -
vezeteknek és a folyóirat-szerkesztõségeknek. 
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