
ÉLETRAJZOK:



Walter István (1939) – Győr
 /Közlekedési  Üzemmérnök,  Munkavédelmi  és  -
Műszaki tanár/ 

A  középiskolában  iskolaújságot  szerkesztettem.  Minden
kedves lánynak verset írtam.  Szeretem a történelmet és a
földrajzot (a vasúton kívül).   A legújabb verseim érdekes
történelmi eseményekről szólnak.  Az ötvenöt éves vasúti
ténykedésem néhány epizódját (130 poszt) örökítettem meg
a  www.wpsztori.blog.hu-ban.  Jelenleg  a  magyarországi
települések  rövid  történeteit  gyűjtöm  össze.  Eddig  80-ig
jutottam (maradt még kb. 3200 ).
Nyugdíjas vagyok. Majdnem mindenre van időm.

http://www.wpsztori.blog.hu-ban/


Ötvös Németh Edit (1966) – Győr / Díszletfestő /

Néhány éve először a magam kedvéért kezdtem írni. Aztán
barátaim biztatására és örömére folytattam. Jó érzéssel tölt
el,  ha  mosolyt  csalhatok  az  emberek  arcára.  2016
tavaszától  próbálkozom  versírással.  Több  antológiába
beválogatták  az  alkotásaimat.  Több  irodalmi  oldalon
szerepelek. Az írás napjaim részévé vált.



Csapucha Rudolf  (1958) – Abda

1958-ban születtem Tatabányán, bányász család tagjaként.
1980-ban  nősültem,  feleségemmel  azóta  is
kiegyensúlyozott,  boldog  házasságban  élek.  Két  lányom
van, akik már asszonyok, és négy drága csicsergő unokám.
Jelenleg  a  Győri  Nemzeti  Színháznál  dolgozom  mint
segédmunkás.  Az  írással  hobbi  szinten  foglalkozom
(elsősorban  versek).  Önálló  megjelent  alkotásom  még
nincsen.



Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

Gönyűn gyerekeskedtem itt végeztem az iskoláim. Győrbe
jártam  gimnáziumba.  Első  házasságomból  egy  fiam,
másodikból  egy  lányom  született.  Eddig  egy  unokával
ajándékoztak  meg  a  fiamék.  Második  válásom  után  hat
évvel, újra rám talált diákkori szerelmem.(42 év után) Rövid
két évet éltünk együtt, sajnos meghalt. Ekkor kezdtem el
írni, nem szerettem volna depresszióba esni. Azóta hat év
telt el. A Kisalföldben több versem publikálták. Ez további
írásra ösztönzött.  Antológiákban is szerepeltem. 2013-ban
megjelent első könyvem  "Életmorzsák" címmel. Két cd-m
van a You Tube-on. Itt zenei aláfestéssel egy békéscsabai
színész Mészáros Mihály  mondja el verseim. Második verses
könyvem  2016-ban  lett  kiadva  Gyémántkönnyek  címmel.
Újabban rövid prózákat is írok.



Dittrich Panka (1966) – Győr 

Születtem  Győrött.  2004  óta  hobbiból  írok.  Gyermekkori
élményeim  elbeszélésével  kezdtem,  az  akkori  állami
gondozott  életemet örökítettem meg.  Azóta írok rövidebb
novellákat,  tárcákat,  szatírákat.  Valamint  a  versírás  is
naponta  az  életem  részét  jelenti.  Szeretek  alkotni,  adni
valamit magamból másoknak. Kedvtelésből ebook köteteket
szerkesztek. Másik hobbim a verses-zenés videók készítése.
Több irodalmi pályázaton elért sikereim mellett, számomra
a  Kisalföld  újságban  közölt  versek  jelentik  a  legnagyobb
örömöt,  hiszen a közvetlen környezetemben eljut  minden
hozzám közelálló emberhez.
Megjelent köteteim: Rácsok a gyerekszoba ablakán (2005)
Csendhajó  (2014).  Csendem  (2016)  E-book  kötetek:
Szívtárs (2015), Ihletések (2016) Itt vagyok (2016) melyek
a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) veboldalán olvasható
és ingyenesen letölthető.



Kerecsényi Éva (1964) - Győr 

Körmenden születtem. Szombathelyi és pécsi tanulmányaim
után a sors  szerencsésebb kezének köszönhetően Győrbe
vezetett  az  utam.  Boldognak  érzem  magam,  hisz  a
munkáim egyben a hobbijaim is. Olasz magántanárként és
asztrológusként tevékenykedem, szellemi éhségemet pedig
többek  között  az  irodalommal,  a  költészettel  igyekszem
csillapítani. Jó kedvemben, rossz kedvemben, vidámabb és
szomorúbb  pillanataimban  csusszannak  ki  belőlem
rímpróbálkozásaim.  Verseim  megjelennek  a  Poet.hu,
Verseskönyv, Holnap Magazin, Tiszta sor internetes irodalmi
közösségek oldalain. 
Két magánkiadású könyvvel büszkélkedem. 2015-ben jelent
meg Lélekkeringő címmel első könyvem, 2016-ban pedig 
Felhőtánc című kötetem.



Krajtsovits Katalin (1944) – Győr

A háborús időszak kellős közepén születtem. Szüleim nem
igazán gondoltak családtervezésre már azokban a zivataros
időkben,  így  épp  eléggé  meglepte  őket  jelentkezésem.
Életem nem volt zökkenőmentes, és ez késztetett az írásra,
eléggé  szabad  stílusban.  Ha  nem  írhattam  volna  ki  a
gondolataimat, talán bele is betegedtem volna. Úgy vélem,
Isten azért  engedett  élni,  és megélni  annyi  mindent,  jót-
rosszat egyaránt, hogy a leszűrt tanulságokkal másoknak is
segíthessek.  S  ha  csak  egy  ember  is  felismeri  a  saját
érzéseit, megoldatlan gondjait, vagy épp a megoldást találja
meg írásaimban, megérte!



Halász István (1970) – Tápszentmiklós

1970.  június  12-én  születtem  az  Ikrek  jegyének
harmadik dekádjában. 
Huszonévesen vetettem papírra első versemet,  majd
közel  negyedszázados  csend  következett.  Két  évvel
ezelőtt  egyfajta  belső  katarzis  adott  ismét  tollat  a
kezembe és az írás mostanra elválaszthatatlan része
lett az életemnek.



Csiszár Antal (1952) – Győr
 
Történelem-  orosz  szakos  középiskolai  tanár  vagyok.  20
éven  keresztül  általános  iskolai  és  középiskolai  tanárként
dolgoztam. Az utóbbi két évben nagyon sok előadásról írtam
cikket a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
honlapjára  riportokat  készítettem,  egyéb  rendezvényeket
népszerűsítettem.
Saját alkotással most próbálkozom először, a prózák írásába
kezdve, itt publikálok először. 



Vámosi Dániel (1998) – Győr

Győri  gimnazista  vagyok.  Idén érettségiztem,  orvosi
egyetemre készülök. Másfél éve kezdtem újra írni, ezt
megelőzően  körülbelül  hat  és  tizenkét  éves  korom
között  írtam  verseket,  elsősorban  alkalomra,
rendszertelenül, valamint egy novellát. 
Szabadidőmben szívesen olvasok, illetve filmezek.
Általában  azt  próbálom  leírni  ami  ér  engem,  ami
hatással  van rám. Mostanában az új ihletforrásom a
múltam.



Szmolka Klára (1948) – Győr

Kapuváron  születtem.  Általános  ápolónőnek,  majd
szocitereprutaként  végeztem.  Nyugdíjas  koromig
ezekben a szakmákban dolgoztam. Gyermekkorom óta
írok  verseket,  illetve  azóta  rajzolok  is.  Két
verseskötetem magánkiadásban jelent meg. Valamint
a rajzaimból önálló kiállítás is volt 2015-ben. Ez a két
művészeti ág tölti ki a szabadidőmet.



Zsubrits Zsolt (1967) – Győr

Győrben  élek  és  dolgozom.  9.  éve  szakképzési
tanácsadó  vagyok  a  Győr-Moson  Sopron  Megyei
Kereskedelmi  és  Iparkamaránál.  3  nagykorú
gyermekem  van.  Mindig  is  érdekeltek  az  emberek,
emberi  sorsok,  az  emberben  működő  erők,  lelki
történések,  rezdülések.  Közel  4  éve  kezdtem  el
rendszeresebben írni,  a gondolataimat és érzéseimet
papírra vetni. Elsősorban versek, novellák kérezkednek
ki  belőlem.  Szeretem az  életet  minden örömével  és
bánatával együtt.



2017/7. Szmolka Klára



2017/8. Szmolka Klára



2017/9. Szmolka Klára
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