
Antalovics Péter (1993, Zombor) költő,
újságíró. Újvidéken él. Eddig két verseskö-
tete jelent meg (Örökszoba, 2014, Távoli
pólusok, 2019).

Ardamica Zorán (1970, Losonc) költő,
tanulmányíró, tanár. Füleken él.

Baka L. Patrik (1991, Brünn) prózaíró, iro-
dalomkritikus, a Selye jános Egyetem okta-
tója. Legutóbbi könyve Kristályszilánkok
címmel 2018-ban jelent meg. Komá rom -
ban él.

Benedek Miklós (1984, Topolya) költő,
újságíró. Legutóbbi kötete Miközben hal-
kan címmel idén jelent meg az újvidéki
Forum Könyvkiadó gondozásában. Szaba -
dkán él.

Bodnár Gyula (1948, Királyhelmec) publi-
cista, szerkesztő, költő. Legutóbbi kötete
2014-ben jelent meg Gyertyaláng az alag-
útban címmel. Nagymegyeren él.

Celler Kiss Tamás (1995, Verbász) költő.
Szenttamáson él.

Döme Szabolcs (1988, Zenta) író, tanár.
Novelláskötete: A felhő neve (2017, zEtna
Kiadó). Zentán él.

Hernyák Zsóka (1991, Zenta) író. Első
kötete 2017-ben Morze címmel jelent
meg. Zentán él.

Kurucz Anikó (1983, Ajka) a Selye jános
Egyetem doktorandusza. Kürtön él.

L. Móger Tímea (1981, Zombor) költő,
(újság)író, szerkesztő, művelődésszervező.
Három önálló verseskötet (Kollázs, Innen -
semerre szigetecske, Homo labilis) és egy
filmforgatókönyv (Menni vagy nem lenni)
szerzője. Doroszlón 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.

Sátor Veronika a Selye jános Egyetem
doktorandusza. Komáromban él.

Szögi Csaba (1975, Szabadka) költő, író,
újságíró, szerkesztő. Legutóbbi kötete
2018-ban jelent meg a zEtna kiadónál
Kismadár a csontketrecben címmel (re -
gény). Zentán él.

Terék Anna (1984, Topolya) költő, dráma-
író, pszichológus. Legutóbbi kötete: Halott
nők, 2017, versek, Forum-Kalligram. Buda -
pesten él.

Tóth N. Katalin (1975, Zselíz) prózaíró.
jelenleg biztonsági őrként dolgozik. Sárón
él.

Ungvári-Zrínyi Kata (1987, Marosvásár -
hely) művészettörténész, műkritikus, fordí-
tó, kurátor. Marosvásárhelyen 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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