
99

Szerzőink

Antalovics Péter (1993) Kupuszina, Zombor, Újvidék (öt éve), BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék, költő (már amikor), író (úgyszintén), beszélő (főleg 
magában), sportoló (hogy tisztuljon) .

Barlog Károly (1986) Zentán született . Balatonendréden él . Eddigi kötetei a Fo-
rum Könyvkiadónál jelentek meg .

Bíró Tímea (1989) Decemberi vasárnap . Csantavér, majd Szabadka . Folyton hi-
ányzik neki a tenger .

Celler Kiss Tamás (1995) Verbászon született, Sinkó-díjas költő, a Híd Kör tag-
ja, az Újvidéki Egyetem hallgatója . Első kötete Anyaméh címmel látott napvilá-
got a zEtna Kiadó gondozásában 2015-ben .

Fekete I. Alfonz (1986) Szabadkán született, Szegeden anglisztikán és irodalmi 
szerkesztésen szerezte alapfokú diplomáját, Budapesten pedig az anglisztika mes-
terszakos végzettségét . 2016-ban elnyerte a JAKKendő-díjat A mosolygó zsonglőr 
című kéziratával . Fantasyvel, tündérmesékkel és gyerekirodalommal foglalkozik .

Herédi Károly (1987) Horgoson nőtt fel . Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte felsőfokú tanulmányait, majd négyévnyi 
pedagógusi munka után a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rára iratkozott, ahol az Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern magyar iro-
dalom programjának hallgatójaként kutatási területe a gyermekirodalom . Jelen-
leg ösztöndíjjal Dublinban tartózkodik .

Hernyák Zsóka (1991) Zentán született, a Szegedi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán diplomázott vizuális kultúratudomány mesterszakon . 
Első, Morze című kötete 2017 nyarán jelent meg a zEtna kiadó gondozásában .

Kecskés Ildikó (1993) Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének mesterszakos hallgatója . A Híd Kör tagja .

Kocsis Árpád (1988) filozófus, író . A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának Irodalomelméleti Doktori Iskoláját látogatja . Nomád vájár és re-
mete pannóniai ladikos . Egy narancssárga-fekete fidget spinner boldog pörgetője .

Lábadi Lénárd (1992) A Híd Kör és a Híd Kör Art tagja . Esszéit főként a Vajda-
ság fiatal művészeinek munkáiról írja . Ezzel párhuzamosan saját képzőművésze-
ti alkotásain is dolgozik . Jelenleg az Erasmus +, European Voluntary Service ösz-
töndíjasaként a United Way Hungary Alapítványnál tevékenykedik marketing és 
kommunikációs területen . 
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Losoncz Márk (1987) filozófus, kutató a Filozófiai és Társadalomelméleti In-
tézetben (Belgrádi Egyetem) . Doktori tanulmányait az Újvidéki Egyetem BTK 
Filozófia Tanszékén, illetve a párizsi EHESS-en végezte . A belgrádi Group for 
Social Engagement Studies tagja, illetve a budapesti Filozófiai Kollégium alapí-
tó tagja . Írásai angol, francia, német, szlovén, szerb/horvát és magyar nyelven je-
lentek meg . Több könyv szerzője, illetve szerkesztője .

Mészáros Anikó (1987) Zentán születtem, egyetemi tanulmányaimat az Újvidé-
ki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
kén végeztem . Kulcsszavak: kutatás, alkotás, publicisztika, szépirodalom, cigány 
magyar irodalom . 

Odri Gizella (1996) Szabadkán születtem, jelenleg kommunikáció- és médiatu-
dományt, illetve filozófiát tanulok a Szegedi Tudományegyetemen .

Orovec Krisztina (1982) Televíziós újságíró, szenvedélyes műfordító . Profi po-
gácsa- és birsalmasajt-készítő .

Seregély Orsolya (1992) Seregély, mint a madár, és nem Seregélyes, mint a te-
lepülés .

Terék Anna (1984) költő, drámaíró . 2006 óta publikál vajdasági és magyarorszá-
gi folyóiratokban . Legutóbbi darabja Hangos disznók harapnak (2016, Tanyaszín-
ház) . Legutóbbi kötete Halott nők (2017, Forum) . Jelenleg Budapesten él és dol-
gozik .

Ternovácz Dániel (1992) Újvidéken születtem, itt végeztem az alap- és a mes-
terképzést (BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék) . Jelenleg a Szegedi Tu-
dományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának másodéves hallgató-
ja vagyok .

Urbán Anikó (1985) Zentán, Jugoszláviában született . Élete felét Szegeden töl-
tötte, ahol Angol, Szabad bölcsészet és Vizuális kultúratudomány szakokra járt . 
Jelenleg Budapesten él . Szabadidejében fordít, filmezik, ír, olvas és táncol; mun-
kaidejében ír, szerkeszt, rajzol .

Váradi Ibolya (1998) Két szó . Világjáró és Egyetemista . Világjáró egyetemista . 

Vörös Lilla (1989) Topolyán születtem . 2013-ban a Szegedi Tudományegyete-
men szereztem mesterfokú diplomát filozófia szakon . Tanulmányaim során első-
sorban esztétikával és művészetfilozófiával foglalkoztam . Jelenleg Szegeden élek, 
és rendezvényszervezőként dolgozom .

Vass Szabolcs (1992) Topolyán született, de kishegyesi . 2011-ben végzett az újvi-
déki Bogdan Šuput Formatervezői Szakközépiskola tervezőgrafikai szakán . Eb-
ben az évben felvételt nyert a Művészeti Akadémia képgrafika szakára . 2017-ben 
diplomázott prof . Zoran Todović osztályában . Jelenleg mesterképzős iparművé-
szeti és dizájn szakon .


