
Baka L. Patrik (1991, Brünn) prózaíró, iro-
dalomkritikus, a Selye János Egyetem dokto-
randusza. Legutóbbi könyve Kristályszilán -
kok címmel 2018-ban jelent meg. Komá -
romban él.

Barak László (1953, Muzsla) költő, publicis-
ta. Legutóbbi, Madách- és Forbáth-díjas
verskötete én nem menni lakni külföld cím-
mel 2017-ben jelent meg a Kalligram Kiadó
gondozásában. Kisudvarnokon él.

Fekete Anna (1988, Komárom) költő. Bécs -
ben él.

Hegedűs Norbert (1987, Rimaszombat) iro-
dalomtörténész, kritikus, az Új Szó online
szerkesztője. érsekújváron él.

Hizsnyai Zoltán (1959, Rimaszombat) költő,
író, szerkesztő. Kovácspatakon él.

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

Jancsó Péter (1986, Nagykürtös) prózát ír.
óváron él.

Jung István (1989, Mór) verseket ír. A tavalyi
Pegazus Pályázat vers kategóriájának máso-
dik helyezettje. Kisbéren él.

L. Varga Péter (1981, Székesfehérvár) iroda-
lomtörténész, kritikus, a Prae főszerkesztője,
az ELTE oktatója. Legutóbbi könyve Az érte-
lem rácsai címmel 2014-ben jelent meg.
Budapesten él.

Mellár Dávid (1992, Dunaszerdahely), költő,
író. A tavalyi Pegazus Pályázat vers kategóri-
ájának harmadik helyezettje.

Mórotz Krisztina (1967, Kapuvár) író, költő.
Dénesfán él.

Plonicky Tamás (1990, Királyhelmec) próza-
író, a Selye János Egyetem doktorandusza. A
tavalyi Pegazus Pályázat próza kategóriájá-
nak második helyezettje. Budapesten él.

Rásó Attila (1986, Dunaszerdahely) verset
ír, valamint cikkeket az F21.hu-nak. Versei
a Tollas Rádió adásaiban is hallhatók. Köny -
vesbolti eladó Budapesten. Budapesten él.

Rózsa Réka (1985, Galánta) próza- és forga-
tókönyvíró. Pozsonyban él.

Szászi Zoltán (1964, Tornalja) költő, író,
újságíró, kritikus. Tavaly Arany Opus díjban
részesült Reneszánsz hármas című verséért.
Zeherjén él.

Tóth László (1949, Budapest) költő, író,
műfordító, szerkesztő. Legutóbbi verseskö-
tete Wittgenstein szóvivője címmel 2018-
ban jelent meg. Dunaszerdahelyen él.

Tóth Lilith Viktória (1993, Nagyszelemenc)
költő, prózaíró. A tavalyi Pegazus Pályázat
próza kategóriájának harmadik helyezettje.
Ipolyságon él.

Ungvári-Zrínyi Kata (1987, Marosvásárhely)
művészettörténész, műkritikus, fordító, ku -
rátor. Marosvásárhelyen él.

Vida Barbara (1993, Dunaszerdahely) a Se -
lye János Egyetem doktori hallgatója.
Komáromban él.

Wawruch Róza (1991, Pozsonypüspöki)
verset és prózát ír. Dunaszerdahelyen él.

Z. Németh István (1969, Komárom) költő,
író, pedagógus. Tavaly Arany Opus díjban
részesült Tejfehér köd című novellájáért.
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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