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ÍRÁSOK SZERZŐI: 
  

Akai Katalin: Nagyné Akai Katalin vagyok, férjemmel Tatán 

élek. Akai Katalin néven diákkoromtól írok, 2017-től publiká-

lok. Az Irodalmi Rádió szerzője vagyok, több irodalmi maga-

zinba írok, számos irodalmi közösség megtisztelt azzal, hogy 

tagjai közé fogadott. Tizennégy hazai és nemzetközi pályáza-

ton irodalmi díjat vagy helyezést kaptam, és eddig tizennyolc 

antológiába válogatták be verseimet és prózáimat. Napút Ní-

vódíjjal jutalmaztak, a „Szárnypróbálgatók” és az „Életmesék” 

kötetekben is szerepelek. Az Országos Mécs László Irodalmi 

Társaság 2018-as díjaként használhatom a „Nemzetközi Mécs 

László Irodalmi Díjas szerző” címet, több könyvem vár ki-

adásra. Szeretnék írásaimmal szórakoztatni, szeretetet, vidám-

ságot, reményt adni.  

 
 

Andrádi Noémi: Budakalászon élek. Jelenleg gimnazista éve-

imet végzem a Forrai Művészeti Gimnáziumban, média tago-

zaton. Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a kötetnek, 

hiszen nagy álmom, hogy írói sikereket érhessek el, ami felé jó 

úton haladok, ugyanis büszkén jelenthetem ki, hogy ez már a 

századik versem, ami ebbe az antológiába bekerült. Verseim 

mellett krimiket és novellákat is írok. Nekem az írás nem csu-

pán egy hobbi. Én így fejezem ki magam, az érzéseimet, gon-

dolataimat. Remélem, elnyeri az olvasók tetszését a versem, és 

még sokat olvashatnak majd tőlem.  
 

 

Áfra Piroska: Áfra Piroska néven írok. Hajdúnánáson szület-

tem, itt is élek a családommal. Három fiúgyermek édesanyja 

vagyok. Tanító – magyar, tánc- és drámapedagógus szakokon 

végeztem Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Taní-

tóképző Főiskolán. Itt szereztem meg a pedagógus szakvizs-

gát is. Egy helyi református iskolában tanítok 2000 szeptem-

berétől.  
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Mindig szerettem az irodalmat, a költészetet. Komolyabban 

három éve foglalkozom írással. Két saját kötetem jelent meg 

eddig (Gesztenyevirágok, Csillagok között). Több irodalmi tár-

saság állandó szerzője vagyok. Sok-sok antológiában, folyó-

iratban, pályázaton részt vettem már. Egy saját szervezésű 

Szellemi Műhelyt is vezetek.  

 

 

Baranyai Attila: A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Vers-

lista csoport vezetője, A Képzeld el... és az Irodalom Feketén-

Fehéren című folyóiratok alapítója. 

2010-ben elnyerte az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat. 2012-

ben közösségi munkáját Különdíjjal ismerték el. 2015 októbe-

rében megkapta a Kortárs Magyar Irodalomért Különdíjat. 

 

 

B. B. Nala: Kecskés Beatrix Aliciának hívnak, verseimet B. 

B. Nala néven publikálom. Sátoraljaújhelyen élek. 2006-tól 

írok lírai verseket.  

2010-től vagyok a Cserhát Művész Kör tagja, ahol pályázata-

imra sok szép díjban részesültem. 

Húsz önálló verseskötetem került kiadásra eddig és egy verses 

CD-m – két versem Németh Nyiba Sándor előadásában.  

A YouTube-on 50 szerkesztett video szerepel verseimmel, amit 

részben barátaim, részben én szerkesztettem. Antológiákban is 

szerepelnek verseim. Több száz versem vár még kiadásra.  
 

 

Benedek-Nikli Hunor: Benedek-Nikli Hunornak hívnak. 

2004-ben születtem. Mosonszentmiklóson élek a szüleimmel 

és két kisebb testvéremmel. A helyi Széchenyi István Általá-

nos Iskolába járok. Szeretek tanulni, a kedvenc tantárgyaim a 

matematika, a történelem és a magyar. Mindhárom tantárgyból 

rendszeresen járok versenyekre, amiket egyre komolyabban 
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veszek. Szép eredményeket is sikerült elérnem. Kilenc éve 

erősítem a helyi néptánccsoportot. Szeretek hangszereken ját-

szani. Furulyázom és gitározok. Rendszeresen fellépek a helyi 

zeneiskolai koncerteken szoprán- és altfurulyával. Vasárna-

ponként a lébényi evangélikus templomban tanulom az orgona 

használatát. Nagyon szeretek olvasni. „Mindenevő” vagyok.  

A történelmi témájú könyvektől a sci-fiig bármi szóba jöhet, 

nagyon érdekelnek a hun-magyar mondák, legendák. Elkezdett 

nagyon érdekelni a programozás, és most több programnyelvet 

is tanulok.  

 

 

Black Ice: Vezendi László, Art-, Cserhát nívódíjas költő va-

gyok, debreceni születésű, ebesi lakos. Black Ice művésznéven 

alkotok előadóként, költőként, íróként, szlogeníróként, slam 

poetry költőként. 

 

 

Boda Zsófia Borbála, Buksi: Tatabányán születtem 1981. áp-

rilis 7-én. Tatán élek. Szabadidőmben verseket is írok, közel 

10 éve. Több verspályázaton indultam már kisebb-nagyobb si-

kerekkel. Hangoskönyvem hallgatható a világhálón. 

 

 

Bodó Csiba Gizella: Gyermekkorom vágyálma, s az ifjúkor-

ban kimondott cél; hogy „író szeretnék lenni” – túl a középko-

ron kezdett el beteljesedni. 

Kiadott könyvekben, netkötetekben sorakoznak élményeim, 

gondolataim, életem. Két évtizede antológiákban, lemezeken, 

folyóiratokban is jelen vannak munkáim. Több elismerés, díj 

adott visszajelzést, hogy nem hiábavaló e ténykedés.  

Hogy a kiszabott, összeállításra váró munkák végleges formába 

öntésére marad-e elegendő idő, nem tudhatom. Dolgozom, bár 

jóval lassabban, mint a robbanásszerű induláskor. Akkor az év-

tizedek alatt kihordott gondolatok vulkánként ömlöttek papírra.  



SODRÁSBAN 2018 

 

188 

A csendes szemlélődésben érzem manapság legjobban magam. 

Remélem, hogy a csend, a szemlélődés is meghozza a maga 

érlelt gyümölcsét.  

  
 

Lovag Bornemisza Attila: költő, újságíró, főszerkesztő, a 

Cserhát Művész Társaság elnöke, a Történelmi Szent Lázár 

Lovagrend Kulturális parancsnoka. A Római Sas Lovagrend 

Quaestora-lovagja. Végzettsége: újságíró szakon esztéta, mű-

vészettörténet, vallástörténet. Orvosnak is készül. Több termé-

szetgyógyász-tanfolyamot, stúdiumot végez. 

Számtalan díja van. 12 kötete jelent meg. 

Tagság: Cserhát Művész Kör – alapító-elnök; a MÚOSZ tagja, 

a helyi újságok szakosztályában; Magyar Írók Nemzetközi 

Szövetsége; HAT tagja; Délsziget tagja; Művészeti Alap-tag; 

Magyar Orvosírók Társasága egyik alapító tagja; Magyar Or-

vostörténeti Társaság tagja. 

A Batsányi-Cserhát Művész Társaság elnöke, a Délibáb maga-

zin főszerkesztője. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok 

Verslista csoport tagja. 

 
 

Budai István: 1950. január 24-én születtem, Eleken. A vasút-

tól mentem nyugdíjba 2007-ben. Iskolai tanulmányaimat Dó-

con, Szegeden és Budapesten végeztem. Önálló köteteim: 

Fényben és homályban (versek, 2007), Sugarak az őszből 

(versek, 2008), Felfeszülve a szivárványra (versek, 2010). 

Verseim több irodalmi folyóiratban és napilapban, valamint 

harminc antológiában jelentek meg. Több országos pályázaton 

nyertem különböző díjakat. Elismeréseim: Pro Bono-díj 

(2008), Déli Tükör-díj (2008 és 2017). Tagság: szegedi Déli 

Tükör Egyesület (alelnök), miskolci Irodalmi Rádió.  

 
 

Czégény Nagy Erzsébet: A versek iránti szeretetem talán egy 

előző életemből hozott vonzalom. Úgy is mondhatnám: sze-
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relem. Mindig lenyűgözött a zenéjük, a dallamuk, a lüktetésük. 

Bennem új életre keltek, velük éltem, velük fájtam, velük örül-

tem, s velük haltam. Intenzívebben 2004-től írok verseket, 2010-

ben megkaptam az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat a „Publi-

káció” kategóriában. Verseim különböző antológiákban, folyóira-

tokban találhatók meg. Első verseskötetem – a Fény-térben című – 

2009-ben jelent meg. 2012-ben megjelent Ecsetvonások címmel 

egy netkötetem a http://mek.oszk.hu/10700/10770/html/ 

index.html címen, majd később, ugyanebben az évben ennek 

bővített, nyomtatott kiadása. 2017-ben jelent meg egy újabb 

netkötetem a http://mek.oszk.hu/16700/16732/html/index.html 

oldalon Árvaság címmel.  

 

 

Cseke Ibolya: Számomra a költészet olyan, mint a lélek kitárt 

ablaka, amin keresztül szárnyal a gondolat, s a képzelet sza-

vakkal fest képeket. Nálam a haiku jelentette a belépőt az írás 

világába, majd később jöttek a hosszabb rímes versek is. Min-

dig útkereső voltam, az alkotás folyamata jobbam érdekel, 

mint a kész mű. Ez érvényes a költészetemre is. Verseim a 

természetről, az emberi kapcsolatokról szólnak. Visszatérő 

témáim az életemből merített érzések, pillanatok. 

 

 

Csetneki Juhász Balázs: Nyugdíjas háziorvos vagyok (szület-

tem: 1947), gyermekkorom óta festek és verseket írok. Mis-

kolcon érettségiztem a Földes Ferenc Gimnáziumban (1965), a 

Debreceni Orvostudományi Egyetemet 1972-ben végeztem el, 

Sajóbábonyban majd Berentén (Kazincbarcika), végül Sajólád, 

Sajópetriben dolgoztam. Szakvizsgáztam üzemorvostanból és 

háziorvostanból. Polgármester voltam Sajópetriben 1990-

1996-ig. 1996-tól nem töltöttem ki a mandátumomat 1998-ig, 

mivel mindkét feladathoz teljes ember szükségeltetett, a szak-

mámat választottam. Feleségem és egyik leányom orvos, a 

másik leányom jogi diplomát szerzett. Verseim több antológi-

http://mek.oszk.hu/10700/10770/html/index.html
http://mek.oszk.hu/10700/10770/html/index.html
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ában megjelentek, elsősorban a Sodrásban és a Szárnypróbál-

gatók antológiákban. 

  

 

Dél Tamás: 1972-ben születtem Tapolcán. Mindig is nagyon 

szerettem a természetet. Csakhogy, ahogy telt az idő, egyre 

kevesebb állatot figyelhettem meg a túrázásaim alatt. Valahogy 

elfogytak. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, ahogy az em-

beriség pusztítja a Földünket. Ha őszintén tudunk gyönyör-

ködni az állat- és növényvilágunkban, akkor tudunk helyettük 

beszélni is. Az ő csendes kiáltásukat talán fel tudjuk így erősí-

teni annyira, hogy mások is meghallják. 

 

 

Farkas Erzsébet: Már gyermekkorom óta rajongója voltam a 

verseknek. Iskoláskoromban sokszor mentem szavalóverse-

nyekre, ahol szép eredményeket értem el. Részt vettem szín-

házi szereplésekben is. Akkor még nem gondoltam azt, hogy 

én is tudok verset írni. Mindig érdekelt az irodalom, három 

éve kezdtem el komolyan foglalkozni a versírással, amikor 

mély depresszióban voltam, és vulkánszerűen törtek fel belő-

lem az érzések, melyeket versben fejeztem ki, és ezek adtak 

erőt. Már több mint 300 verset, több novellát és mesét írtam. 

A célom az, hogy minél több embernek segítsek a mélypont-

ból kijönni, az írásaim által vigasztalást nyújtani. Mindig van 

kiút, ha kitartunk. 

 

 

Gani Zsuzsanna: Budapesten születtem. Főiskolai diplomám 

van óvodapedagógusi végzettséggel, ami a hivatásom. Pár éve 

ragadtam először tollat a kezembe. A természet szeretete ihlet-

te első verseimet, történeteimet, meséimet. Kedvenc költőm: 

Petőfi Sándor. Különböző antológiákban, folyóiratokban je-

lennek meg folyamatosan műveim. A Neten is megtalálható 

vagyok. Több irodalmi klubban vagyok jelen.  
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Nagyon szeretem a zenét, furulyázom és a Törökbálinti 

Cantabile Kórus tagja vagyok. Ha időm engedi, szívesen ve-

szek részt jótékonysági szervezetek által rendezett eseménye-

ken (pl. WWF, Élelmiszerbank). 

 
  

Garamvölgyi Attila: 1964-ben születtem Budapesten. Vala-

mikor, fiatalabb koromban írtam rövid szösszeneteket, de csak 

úgy saját szórakoztatásomra. Persze nem is jelent meg sehol. 

Sajnos nincs meg belőle semmi. 2018-ban kezdtem el írni, sa-

ját élettörténetem egy részét, novella formában. Egy kedves 

Verslista-tag unszolására, mivel tetszett neki, elkezdtem újra 

írni. Pár írásom már van, de ahogy időm engedi, jön a többi is.  

 
 

Győri Nagy Attila: Győri Nagy Attilának hívnak, és bár szí-

vesen bemutatkoznék, de a tükröm még nem felel. Táncoltam 

már a patással, és voltak őszinte imáim. Miután szembeköp-

tem a sötétség urát, és remegve becsaptam a pokol kapuját, az 

utamat egyirányúsítottam. Most növesztem a szárnyaimat, hi-

szen hosszú még az út. Ha gondolod, jöjj velem! Légy hűséges 

társam vagy csalfa szeretőm, kábító heroinom vagy éltető 

mannám, csak tanítsuk egymást... az életre! 

Önálló köteteim, a Csak szavak (novellák) és az Angyalpalán-

ta (versek) 2017-ben jelentek meg. 

 
 

Hajdan Vali: Jelenleg Budapesten élek, ahol születtem is, de 

gyerekkoromat és ifjúkori éveimet Budakeszin töltöttem.  

Rímekben gondolkodom és álmodom. Istentől kaptam a tehet-

séget, Ő repíti felém a szót és én elkapom, mint a lasszót. Eb-

ben az örömben írom a verseimet, melyeket sokszor meg is 

zenésítek, kórusmúltamnak köszönhetően elő is adom azokat 

önálló estjeimen, de bárhol, ahol alkalmat találok rá. 

Feladatomnak tartom, hogy Isten fényében az embereket egy-

máshoz közelebb hozzam, és különböző művészeti ágakkal 
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ötvözzem egyéni művészetem, a szépség megmutatásának cél-

jával, szeretnék elgondolkodtatni, szórakoztatni, minőségi, hi-

teles életet élni és arra nevelni.  

Megjelent saját kiadású verseskötetem FülbeVali címmel és 

szerzői kiadású CD-m „Színház az én kálváriám” címmel. 

 
 

Herczeg-Vecsei Katalin: A Tapolcai-medence szívében élek 

és a helyi gimnáziumban dolgozom nyelvtanárként. Hét évvel 

ezelőtt kezdtem haikukat olvasni, majd írni a Balatont megke-

rülő gyalogtúrám során. Magával ragadott ez az egyszerű, 

mégis nagyszerű versforma, amelyben 17 szótag mögött annyi 

természeti szépség és érzelem bújik meg. 

 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Kecskeméten születtem 60 évvel ez-

előtt. Egy kedvező állásajánlat miatt 15 éve felszámoltuk 

kecskeméti otthonunkat és elköltöztünk Piliscsabára. Amióta 

nyugdíjas lettem, már van időm valóra váltani régi vágyamat: írha-

tom azokat a történeteket, amelyeket gyerekkorom óta őrzök, és 

azokat is, melyek úton-útfélen „szembejönnek” velem. Írásaimmal 

igyekszem emléket állítani a hatvanas években az alföldi tanyavi-

lágban élő embereknek és velük a családomnak éppúgy, mint az 

OTP Bankban töltött több mint harminc év alatt megismert embe-

rek hétköznapi küzdelmeinek. Szerencsésnek mondhatom maga-

mat, mert rátaláltam a Verslistára, ahol folyamatosan új pályáza-

tokkal, feladatokkal inspirálnak az írásra. Az antológiából most  

„A bross” és a „Gazsi kiszabadítása” című elbeszélésemet ajánlom 

figyelmükbe -  mely írások még nem szerepelnek a múlt évben ki-

adott „A szerelem messengeren érkezik...” című e-könyvemben. 

(Zsuzsa 2017-ben megkapta a Kortárs Magyar Irodalomért 

Díjat. – a Szerkesztő) 
 

 

Jalcs Irén: 1963. augusztus 8-án Vásárosnaményban szület-

tem. Az írás már gyerekként is szenvedélyem volt. Több ifjú-
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sági magazinban jelent meg írásom. Majd hosszú szünet kö-

vetkezett, és néhány éve kezdtem el újra írni. Több antológiában 

és internetes oldalon olvashatóak a gondolataim. Tagja vagyok 

a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista csoportnak, ahol 

megtaláltam azt a közösséget, amely alkotásra inspirál, és igazi 

barátokra is itt találtam. Két önálló kötetem jelent meg 2016-

ban – Szeretet szőttes és Férfikönnyek címmel. 

(Irén remek írásaiért 2017-ben megkapta a Kortárs Magyar 

Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 

 

 

Jártó Róza: Későn érő alkotó vagyok. 59 évesen írtam meg 

első prózámat, és pont 9 évre rá jelent meg 5. könyvem, 

amelynek a Sors szimfonietták címet adtam. 

Ebben a 9 évben sok minden történt velem:  

Nyugdíjba mentem, a 3 gyerekem, a 6 unokám mellé megszü-

letett 5 dédunokám, megírtam 5 könyvet, amelyek meg is je-

lentek, tagja lettem a Cserhát Művész Körnek, a Magyar Nem-

zeti Kulturális Szalonnak, a Verslistának és a Holnap Magazin 

közösségének.  

Rendszeresen jelennek meg írásaim a Nyírségi Gondolatban, a 

Délibábban, a Képzeld el…-ben. Alkotó- és üzlettársammal, 

dr. Kovács Gyula zeneszerzővel megalapítottuk a Róza & Ju-

lius Kiadót, megjelentettük az Örökbecsűek CD-lemezeket, 

azon belül a Karácsony éjjelén, a Dallamokkal ölelt imák, a 

Dallamokkal ölelt rímek címűt.  

 

 

Keszy-Harmath Dániel: 1984-ben születtem Budapesten. Itt 

végeztem iskoláimat, az egyetemet, most pedig doktori kép-

zésre járok – alkalmazott nyelvészet szakra – az ELTE-n. Ma-

gyartanárként dolgozom egy budai középiskolában. A tanítás-

ban nagyon fontos számomra megkedveltetni a magyar nyel-

vet, irodalmat és a művészeteket a diákokkal, ehhez sokféle 

módszert alkalmazok. Rengeteg pluszfeladatot vállalok az is-
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kolában a tanítás mellett. Hiszem, hogy aktív életet élve lehe-

tünk elégedettek magunkkal. Szeretek csapatban dolgozni.  

Az írás tinédzserkorom óta része az életemnek. Írok verseket, 

novellákat, még el nem készült regényt, meg persze doktori 

disszertációt. A Hatoscsatorna Időmérték című televíziós iro-

dalmi műsorában rovatvezetőként szerepeltem, nagyon élvez-

tem ezt a munkát is. 2008-2017-ig tagja voltam a Barátok 

Verslista csoportnak. 2016-ban elnyertem a Kortárs Magyar 

Irodalomért Díjat. 

 

 

Kiss Angéla (Mimangi): Az irodalom gyermekkorom óta 

meghatározó része az életemnek. Szeretem megtalálni az élet 

apró csodáit. Az írásaimban olyan gondolatokat igyekszem 

megosztani, melyek a belső világom részét tükrözik. Érdekel a 

természet színes világa és az állatok megható vonzódása. So-

sem unatkozom, mert a körülöttem lévő élő és élettelen dolgok 

jó oldalát igyekszem felfedezni. Szeretem a jó filmeket, a jó 

könyveket, a jó zenéket, a fűszerek illatát. Közben pedig meg-

alkotni az életérzést saját írásaimban.  

 

 

Klotz Mária: Gyakorló (német nyelv és irodalom szakos kö-

zépiskolai tanár) és elméleti (Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-

zet, Oktatási Hivatal) pedagógiai tevékenységem mellett új-

ságírói és főszerkesztői feladatot is ellátok. 

Magyar és német nyelven írok verseket, prózákat, egyéb írá-

sokat. Munkáim eddig megjelentek a Neue Zeitungban és az 

újság Signale irodalmi betétlapjában, a Die Erinnerung bleibt 

című, németországi antológiában (Hartmann Verlag), a már 

említett újságokban, a Katedra/Új Katedra lapokban, a 

Litera-Túra Irodalmi és Művészeti Magazinban, a Litera-

Túra Művészeti Kiadó által gondozott Antológia 2016-ban, a 

Hangok és harangok (2017) gyűjteményben, az Angyalhaj 

(2017) karácsonyi antológiában, valamint a „szavak könnyű 
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szélben” (2018) című kiadványban. Német nyelven megje-

lent könyvem címe: Claus Klotz und seine Dichtung (2010), 

amelyben bátyám életművét dolgoztam fel. 

Az írás egyfajta önkifejezési forma, amely számomra kelle-

mesen gyötrelmes „lelki virágzást” okoz. 

 

 
Kovács Daniela: 1976. február másodikán születtem, egy 

időben Édesanyám legfájdalmasabb könnycseppjével. Majd 

„meghaltam” 2006. október ötödikén, amikor váratlanul 

megszűnt dobogni annak az embernek a szíve, akit szemem 

fényeként szerettem. Attól a naptól fogva gyökértelenül sod-

ródom, mint száraz falevél a szél kezei között. Amikor felsír-

nak bennem az emlékek, tollat ragadok és papírra vetem ér-

zéseimet. Nem egyszer találkoztam már irodalmi oldalakon, 

cikkekben, illetve blogokban olyan kijelentésekkel, hogy va-

laki hobbiból ír, fest, fotózik, tehát alkot. Én sosem éreztem 

ezt ilyen egyszerűre vetkőztethető „tennivalónak”, számomra 

az írás olykor olyasfajta meditációs és nyugalmi állapot, 

amely – mintha a testemből kilépnék – magához öleli a lel-

kem, néha pedig tehetetlen csalódásaim, félelmeim és rette-

géseim szószólója, de mindenkor önmagam tükörképe akkor 

is, ha fájdalmas szavam szól, akkor is, ha életigenlő boldog-

ság csurran tollam hegyéről. 

(Daniela remek írásaiért 2015-ben megkapta a Kortárs  

Magyar Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 

 

 
Kovács József Tibor: Megbélyegzett az Isten, így mit meg-

élek, átszűröm magamon. Az élet egy utazás a sínek felett, a 

végtelenbe tartunk mind, néhány állomáson megpihenünk, ta-

lálkozunk másokkal, de az utolsót majd egymagunkban hagy-

juk el… Felszállunk, a vonat elindul az ismeretlen éjbe, de 

már Istenben ébredünk fel…  
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Kovács László: Egy kis bányászváros, Oroszlány szülötte va-

gyok. 1959-ben láttam meg a napvilágot, együtt öregedtem vá-

rosommal, egyidősek vagyunk. A szépírást sehol nem tanul-

tam, bányász lettem, voltam és leszek. A versírást 2014-ben 

kezdtem el, harmincnyolc évvel a fiatalkori próbálkozások 

után. Úgy érzem, recsegve ír még a penna a kezemben, ami 

bizony sokkal jobban forgatja a csákányt, mint a tollat. A ne-

vemet szeretem, de mivel tucatnév, ezért Kovycs59 néven 

publikálok. Elsősorban az interneten. Nyomtatásban is jelentek 

meg verseim a Verslista jóvoltából. Kialakult versformám 

nincs, a kritikát is szívesen fogadom. Próbálkozom, mert va-

gyok, minden segítséget elfogadok. Vallom: verset írni csak 

alázattal lehet, és megtanulni sohasem késő! 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 1968. november 21-én születtem 

Budapesten, azóta is itt élek. Középiskolai magyartanár, s 

egyben szenvedélyes természetjáró vagyok. A Magyar Turista 

lapjain számolok be élményeimről. Négy éve írok novellákat, 

ezek a Kóborló emlékeim, a Lélekhálózat és a Kőlelkesülés c. 

kötetben olvashatóak. Egy ideje verseket is költök, két lírai kö-

tetem is megjelent, a Kiszakadva és a Levelekkel hullok. 

Az írás egyfajta menedék számomra, gyógyír, lélekölő és 

érzelemsivár világunkban egyfajta eszköz az emberség megőr-

zésére, a vágyak, álmok kiteljesítésére, a kiábrándító valóság 

átszínezésére. 

(Katalin 2016-ban remek írásaiért, 2017-ben kimagasló kö-

zösségi munkájáért kapta meg a Kortárs Magyar Irodalomért 

Díjat. – a Szerkesztő) 

 

 

Kühne Katalin: Születésem óta Miskolcon élek, aktív nyug-

díjasként. Családom, barátaim, a művészetek, az írás minden 

területe életem fontos részei. Elődökről, társakról, hitről, tár-

sadalmunk problémáiról, természetről írok többféle műfajban.  
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Utódainknak szeretnék reményt sugallni, elidegenedett ko-

runkban mégis csodás világunkat megmutatni. Köteteim: Csa-

ládi album, Jel a sziklán, Idősíkok, Levendulák illata, Szólja-

nak akkor is, Fénnyel teli téli sötét, Pantheon, Gyújtatlan gyul-

ladnak, Kagylóhéjban (netkötet), Eső a homokra, Tajtékok 

fodroznak; Ormok, lombok, tisztások. Olvashatnak a 7torony, 

az Irodalmi Rádió, a Magyar Irodalmi Lap, a Pólus, a Szólja-

nak, a Verslista honlapján, jó pár antológiában, DVD-n, a Klá-

ris, a Kaptárkövek és a Könyvtárvilág folyóiratokban. Jegyze-

teket írok a rendezvényekről évek óta a Múzsák Kertje Mis-

kolc honlapjára. Tagja vagyok az IR-nak, a 7torony-nak, a 

Múzsák Kertje Baráti Körnek, az Éltető Lélek Irodalmi Egye-

sületnek és a Verslistának. Több írásom meghallgatható CD-n, 

illetve a YouTube-on is. 

  

 

Lakatos Gusztáv: Lakatos Gusztáv vagyok, 21 éves tiszavas-

vári lakos. A 20. századi modern líra magyar alakja, József At-

tila a példaképem. Költészete, lírája, metaforái, hasonlatai a 

szívemben fonódtak össze. Keserű sorait olvasva mintha ma-

gamat látnám. Sorsa az én Sorsommal egy táncot jár. Költé-

szete megérint, átjár, mint a forró láz. Úgy érzem, mintha szö-

vetséges gyermeke volnék, akinek szívében ott lakik a szere-

tet. 2012-től kezdtem el alkotni a Versek Birodalmában. Azóta 

pályázatok keretében, illetve internetes portálokon jelentek 

meg versalkotásaim. 2015-ben találkozhattam személyesen két 

kiváló kortárs költő-poétaművésszel, akik személyes barátaim 

és lélekszerető társaim, akiknek költészete nagy hatással van 

rám: Kovács-Popa Daniela és Millei Lajos. Ha verseimmel 

megérinthetem az emberek szívét s lelkét, akkor egy morzsá-

nyi darab ott marad a lelkemből, a szívemből. 

 

 

Lénárt Anna: Háromgyermekes elvált nő vagyok. Gyermeke-

im kirepültek a fészekből, egyedül élek. Köztisztviselőként 
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dolgozom, a feladataimat legjobb tudásom szerint látom el. 

Lelkiismeretes embernek tartom magam. Szeretem az embere-

ket, átérzem gondjukat, és ha tudok, segítek. Megpróbálom a 

legrosszabb dolgokból is a legjobbat kihozni, mert azt tartom, 

az élet túl rövid ahhoz, hogy megkeseredve éljünk. Sok minden-

re megtanított az élet, elsősorban arra, hogy sosem adjam fel. 

Ha reggel borult az égbolt, nem arra gondolok, hogy esni fog, 

inkább annak örülök, hogy még nem esik. Verseket gyermekko-

rom óta írok. Az általam írt versek „én vagyok”, tükrözik a lel-

kem, a vágyaim, átölelik az életem. Romantikus embernek tar-

tom magam, a Halak csillagjegyre jellemző tulajdonságok szin-

te mind jelentkeznek nálam. Alföldi lány lévén kívánkozom a 

hegyek közé. Ha tehetem, a szabadidőmet hegyes vidéken, sétá-

val töltöm. Igaz, kevés ilyen akad, de ha adódik, akkor kihasz-

nálom a lehetőséget. Két könyvem jelent meg nyomtatásban.  

A Lelkek tánca c. verseskötet és a Fagyos ölelés c. novelláskö-

tet. Készül a harmadik kötetem, a Tenyeredben rejtve van, ami 

verseket tartalmaz.  

 

 

Magyar Eszter: Hatvannégy éve születtem és élek Budapesten. 

Ahogy magam mögött hagyom az éveket, a tükörből édes-

anyám arca tekint vissza rám, akinek boldogan mutattam az 

első, nyomtatásban megjelent írásomat. Tíz éve kezdtem pró-

zát, azon belül elsősorban novellákat, meséket fogalmazni, de 

néha elkalandozom a sci-fi, vagy más műfajok területére is. A 

témákat leginkább a valóság, a világ gondjai, bajai, visszássá-

gai adják. Néha humoros, vagy inkább ironikus a hangvétel, 

előfordul, hogy a végén érvényesül az írói igazságszolgáltatás, 

levonható a tanulság. 2010-ben jelent meg Ajándék Neked 

címmel önálló kötetem. Számos antológiában szerepelnek írá-

saim, a Holnap Magazin, a Héttorony irodalmi magazin és a 

Barátok Verslista tagja vagyok. Életemben legfontosabb sze-

repet a család tölti be, ami három gyermekemet és három uno-

kámat jelenti. Szinte sohasem írok a saját életemről, de álmaim 
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között szerepel még egy önálló kötet, amiben néhány családi 

történet is helyet kapna. Ezt szánom erkölcsi örökségként sze-

retteimnek magamból, a magyar nyelv gazdagságával, szépsé-

gével együtt, amit igyekszem ápolni és célom megőrizni.  
 

 

Mayer Zsó: A Bakony szívében, Zircen élek. Írással tíz éve fog-

lalkozom, főleg prózában, néha versben is kifejezem gondolatai-

mat. Szeretek olvasni, unokáimnak mesét írok, örömmel tölt el, 

ha mások tetszését is elnyerem. Több irodalmi honlapon jelen 

vagyok. Szívesen olvasom barátaim alkotásait. 

Mottóm: Múlt nélkül nincs jövő. 
 

 

Dr. Milbik József: 1961-ben születtem Debrecenben. Négy-

gyerekes pedagóguscsaládban nőttem fel Létavértesen, a Dél-

Nyírség és az Érmellék vidékén. Gimnáziumi tanulmányaimat 

Hajdúböszörményben végeztem. Gyógyszerész diplomát a 

szegedi SZOTE-n, analitikusi és mikrobiológusi szakgyógy-

szerészi képesítést a budapesti SOTE-n szereztem. Munkahe-

lyeim: 1987-95 Biogal Gyógyszergyár (vizsgálati módszer-

fejlesztő), 1995-2005 Hajdú Gyógyszer Rt. (gyártási igazgató), 

2006- Hungaropharma Zrt. Debreceni Logisztikai Központ 

(minőségbiztosító gyógyszerész). 2000-től külsősként a Deb-

receni Egyetemen gyógyszerészhallgatókat oktatok. Lányaim: 

Panni Debrecenben gyógyszerész, Zsuzsi Budapesten pszicho-

lógus. Fiaim: Jocó végzős a Budapesti Corvinus Egyetemen, 

Zsombor Budapesten a PPTE másodéves politológia szakos 

hallgatója. Örömmel és sokat vagyok a természetben. Szabad-

időmet túrázással, kerékpározással, írással-olvasással, műve-

lődéssel töltöm legszívesebben. 
 

 

Molnár József Bálint: 1940 novemberében születtem Szekszár-

don. Nagydorogon nőttem fel. A középiskolát Pécsett jár-

tam. Az ELTE matematika-fizika szakán diplomáztam 1965-ben.  
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Rövid tanítási gyakorlat után mint számítógépes programozó 

helyezkedtem el. Munkám mindvégig a számítógéphez kötött 

nyugdíjba vonulásomig. Tíz évet dolgoztam német nyelvterü-

leten. 1975 óta Csepelen lakunk. Két gyermekem van. Tamás 

híradástechnikai mérnök, Ági közgazdász. Írásaim több iro-

dalmi folyóiratban, antológiában jelentek meg. Szívesen fordí-

tom német költők verseit. Különös szeretettel Heinrich Heine 

és Christian Morgenstern költők írásait kedvelem. Írásaim 

megtalálhatók a http://verseim.uw.hu weboldalon. 2010-ben 

megjelent első kötetem Emlékeim hullámai címmel.  

A mek.oszk.hu/10500/10550 címen olvasható a MEK-en. 

2013-ban is megjelent egy írásom Életképek életemből címmel 

(mek.oszk.hu/11500/11507) a Magyar Elektronikus Könyvtár-

ban. 2014-ben részt vettem a „Tiszta szavak ereje” című vers-

író pályázaton. 2015-ben megjelent második kötetem Hetven 

tavaszon túl címmel.  

  

 

Móricz Eszter: Debrecenben születtem. Az írással gyerek-

korom óta foglalkozom. Az irodalom szeretete amolyan csa-

ládi örökség. 2005 óta jelennek meg írásaim különböző iro-

dalmi portálokon és antológiákban. Előtte a hetvenes évek-

ben írtam komolyabban Kiss Tamás biztatására, hogy igenis, 

érdemes ezzel foglalkoznom. És soha nem bántam meg, min-

dig is írtam, de sok-sok írásom elveszett. Gyerekkoromból 

néhány megmaradt, ezek közül valahány nyomtatásban is 

megjelent. Nagyon pesszimista ember vagyok, ezt tükrözik 

az írásaim is. 

 

 

Mráz Erzsébet Irma: Hajdúnánáson élek, Nyírmihálydi-

ban születtem. Nyugdíjas pedagógus vagyok. Sok éve kezdtem 

verseket írni, de évek maradtak ki a család, a munka mi-

att. 2006-ban sikerült megjelentetni verseimet először egy pá-

lyázat segítségével. 

http://verseim.uw.hu/
http://mek.oszk.hu/10500/10550
http://mek.oszk.hu/11500/11507
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Különböző kiadóknál antológiákban, mesegyűjteményekben, 

magazinokban és két önálló kötetben jelentek meg eddig írása-

im: Vers-virágzás és A hegycsúcs messze van címmel. 

Két gyermekem és egy unokám van, ők nagyon fontosak az 

életemben, ahogy édesapám és két testvérem is. Életem tragé-

diája: édesanyám halála. 

 

 

Mukli Ágnes: Abdán élek, Perkáta, Dunaújváros, Sopron és 

Győr meghatározó állomásai voltak az életemnek. 

14. éve jelennek meg írásaim, négy önálló kötetem van: Haj-

nali küszöb (2007), Kristálypohár (2014), Korlátnak dőlve 

(2014), Levélfodrok (2017). 

Elektronikus könyveim: Szépség bűvkörében, Marasztaló pa-

noráma, Levélfodrok. 

Szeretem a szép verseket, az írás része lett mindennapjaimnak. 

(Ágnes idén remek írásaiért megkapta a Kortárs Magyar Iro-

dalomért Díjat. – a Szerkesztő) 

 

 

Dr. Normann Anna: 1930-ban született. Kedvenc költői Ady 

Endre és Áprily Lajos voltak, de ezeken kívül is minden sza-

badidejében könyveket olvasott. Férjével, Dr. Hirsch Tiborral 

– akivel az egyetemen ismerkedtek meg – 64 éve élnek boldog 

házasságban. Félévszázados gyermekorvosi szolgálat után je-

lenleg jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti családja szereteté-

ben. 

 

 

Ordas Andrea: Báli-Ordas vagyok, de Ordas Andrea néven 

publikálok. Ötvennégy éves múltam. A verseket kisgyerekko-

rom óta szeretem, és kamaszkoromban kezdtem verseket, dal-

szövegeket írni, amiket a zenekarommal adtunk elő. Gyerek-

színészként kezdtem a „művészi” pályafutásomat, később 

amatőr színjátszóként folytattam, majd jött a zenekar és ké-
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sőbb jazzbalettoztam is. Ezek után tíz évig dolgoztam a Buda-

pesti Kamaraszínházban. Később – miután felneveltem a fia-

mat – fordultam ismét a versek és prózák felé, de csak akkor 

írok, ha megszáll az ihlet. 
 

 

Pap Mária: Plósz Andrásné Pap Mária vagyok, nyugdíjas pe-

dagógus. Vidéken élek, Gégényben. Itt dolgoztam az általános 

iskolában, magyart, orosz és német nyelvet tanítottam a gyere-

keknek. Mint magyar szakos nevelő, ünnepségeket szervez-

tem, ünnepi beszédeket, újságcikkeket, verseket, jeleneteket ír-

tam. Néhány éve jelennek meg írásaim antológiákban, folyó-

iratokban. 
 

 

Pester Béla: 1952-ben születtem Budapesten. Gyermekkorom 

az Angyalföld – Sashalom – Okány (Békés megye) három-

szögben telt hatalmas szerencsémre, mivel így három életfor-

ma, élettér hatása alá kerültem. Egy közel kétszáz éves iparos-

család sarjaként ugyan a középiskolát követően iparvállalatnál 

kezdtem el dolgozni, a sors nagyon rövid idő alatt humán terü-

letre sodort. Közel harminc évig foglalkoztam emberekkel, 

életútjuk egyengetésével. 

Az irodalomhoz való vonzódásom természetesen a kamaszkori 

olvasásmániámmal kezdődött. Tizenhárom-tizennégy éves ko-

romban minden délután fél kiló kenyér, fél üveg baracklekvár 

és egy fél Jókai vagy Verne, később Mikszáth volt a penzum. 

Ezzel egyidejűek költői /írói próbálkozásaim, ezek a „művek” 

az utókor szerencséjére a költözések során elvesztek. Próbál-

koztam festegetni is, állítólag nem is nagyon borzalmasan. Ké-

sőbbi írásaim is rendre az íróasztalfiókban maradtak. 
 
 

Petres Katalin: 1959. április 5-én születtem Budapesten. Egy-

szerű családban nőttem fel, magyar-történelem és angol szakos 

tanár vagyok. Az irodalom és a versek már általános iskolás ko-
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romban megbabonáztak, hála osztályfőnökömnek és magyarta-

náromnak, Dr. Kolta Rezsőnének (Magdi néninek). A középis-

kolában Dr. Muhi Lászlóné (Zsuzsa néni) tovább fokozta szen-

vedélyemet. Korán kezdtem verselni, de felmértem a lélek hosz-

szát, s egy időre abbahagytam, mert a verseimet nem éreztem 

összemérhetőnek a hivatásos költők írásaival. Később mégis fel-

törtek bennem verssorok az élet nehéz helyzeteiben. 2014-ben 

csatlakoztam a Sodrásban antológiához és a Verslistához. 

 

 

Riba Ildikó: Mindig fontos volt számomra az irodalom, leg-

közelebb a regények, versek álltak és állnak ma is közel hoz-

zám. Sok-sok kedvenc költőt, írót sorolhatnék. 

Ahogy sokan mások, én is írogattam diákként verseket, de 

nem őriztem meg őket. Gyermekeim felnőttek, 40 évi közszol-

gálat után, nyugdíjasként van időm olvasásra, versírásra. Eltelt 

több év, mire az írásaimat „eltettem”, és sok biztatás után meg 

mertem mutatni. 

Bízom abban, hogy érzéseket, gondolatokat adhatok át azon 

olvasók számára, akik megtisztelnek figyelmükkel. 

Írásaim néhány irodalmi portálon jelentek meg, és ez ideig 22 

antológiában, valamint saját blogoldalamon. 

 

 

Ságiné Szűcs Klára Mária: Folyton írtam valamit, beszámo-

lókat, jelentéseket, előadásokat, ünnepi beszédeket, köszöntő-

ket, de novellákat sohasem. 2011 augusztusának végén gyöke-

resen megváltozott az életem. Teljes egzisztenciális mélypont-

ra kerültem. Az írás mentett meg. Teljesen véletlenül – hol 

máshol? – a Barátok Verslista oldalán akadtam rá az első ama-

tőröknek kiírt pályázatra, amire beküldtem néhány kis novel-

lámat. A téma persze itt is megtalált: iskola-próza. Nagy bátor-

ságot adott, hogy az egyik (A betű) első díjas lett. Azóta íroga-

tok, s számos megjelent munkám további ösztönzést ad. Tagja 

lettem a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista cso-
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portnak és egy helyi kis Olvasó klub közösségnek is. A városi 

könyvtárban önálló esten mutatkozhattam be. Az „alkotás” ki-

teljesített, folyamatosan szépíti, izgalmassá teszi az életemet. 

Erőt adott, amikor azt hittem, hogy elmerülök a teljes remény-

telenségben, megszabadított a szomorúságtól, s egy új, csodá-

latos világot nyitott meg előttem. 

 

 

Sárváry Mariann: 1963-ban születtem, kamaszkorom óta 

írok. 1993 óta publikálok antológiákban. 2017-ben elkészült a 

netkötetem is, a www.irodalmiradio.hu/netkotet/sarvarymariann/ 

oldalon érhető el. Budapesten élek. Kedvenc korszakom a sze-

cesszió. Ha választhatnék, hogy mikor élnék, akkor az 1920-as 

éveket választanám. Szívesen találkoznék Kosztolányival a 

Logody utcában és Babitscsal a Bristol Kávéházban. Meghív-

nám ebédre és egy kuglerre a lázadó József Attilát. Nagyot ne-

vetnék Kosztolányi és Karinthy marháskodásain. Elmesélném 

nekik, hová tart világunk a XXI. század elején. Meginvitálnám 

őket egy időutazásra a Gozsdu-udvar nyüzsgő életébe. Talán 

Karinthy érezné magát a legfesztelenebbül négyük közül. Jó-

zsef Attilát elvinném a rakpartra úszó dinnyehéjat nézni a 

szobra mellé, Kosztolányit a Tóth Árpád sétányra lenézni a vár-

ból a városra. Karinthyt a róla elnevezett színházba kísérném el 

a Tanár úr kérem előadásra, a tudós Babitsot pedig Szekszárdra, 

kedves múzeumába. Örülök, hogy a Verslista és a Vizuális Pe-

dagógiai Műhely Krokodil pályázatán III. helyezést elért újabb 

novellám megjelenhet a Sodrásban 2018 antológiában. 

 

 

Szabó Anikó: Nagyatádon születtem. Szeretek verseket ír-

ni. Már jelentek meg antológiákban verseim, a Holnap iro-

dalmi magazinban, a Koala gyerekmagazinban és a Fürké-

sző gyerekmagazinban is. Az Irodalmi Rádió, az online 

Momó Gyerekrádió és az online Holnap magazin tagja va-

gyok. 
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Szabó Edit Irma: Boltizárné Szabó Edit vagyok, írói néven 

Szabó Edit Irma.  

A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista csoportnak 

2008 óta, éppen 10 éve vagyok aktív tagja. Több találkozón 

vettem részt a családommal együtt, ahol rengeteg írótárssal 

ismerkedtem meg. Sok Verslista által kiadott folyóiratban, va-

lamint antológiában jelentem meg. Eredményesen szerepeltem 

különböző verslistás pályázatokon. Önálló nyomtatott kötetem 

nincs, Netkötetem 2013-ban jelent meg az Irodalmi Rádió 

szerkesztésében, Lélek-ének címmel. 

 

 
Szabó Eszter Helka: Szabó Eszter vagyok. Írásaimat azért 

teszem közzé „Szabó Eszter Helka” néven, mert egyrészt 

gyakori nevem van, másrészt a Balaton-parton éltem 18 éves 

koromig. A Helka nevű hajóval is utaztam. Most Debrecen-

ben élek.  

Irodalommal gyermekkorom óta és folyamatosan sokat fog-

lalkozom, több mint 30 éve már könyvtárosként. A papírra 

vetett, majd gépre írt szövegek közzétételének gondolata 

csak mostanában foglalkoztat. Prózámat nem én írom, hanem 

az élet. Mindössze a történetek lejegyzése a feladatom, bár ez 

sem könnyű. Továbbra is tanulni szeretnék mestereimtől, al-

kotótársaimtól. 

 

 
Szeles György: Kissé későn kezdtem, de azóta folyamatosan 

írok limericket és haikut egyaránt. Mára már 2500 feletti szá-

mú limericket írtam. Életem a vegyiparban zajlott, különböző 

pozíciókban, kis- és nagy állásokban egyaránt, főleg a keres-

kedelem területén. Emiatt sokat utaztam, jártam több mint 100 

országban, 5 nyelvet jól beszélek, és néhány szót még 2-3 má-

sik nyelven megértek. Éltem kiküldetésben Latin-Amerikában, 

ahol sok tapasztalatot szereztem.  
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Tíz éve már, hogy limerickeket írok, magán- és nem magán ki-

adásban több könyvnek vagyok szerzője. Ez a következő köte-

teket jelenti: Bakugrás (2004), Békaugrás (2006), Rúdugrás 

(2008) és Távolugrás (2012). Szerzőtársa voltam egyetemisták-

nak a Jópár Pajzán Limerick – Lányok, Fiúk s Neveik című kö-

tet megalkotásában.  

A magyar Haiku Klubnak, a Haiku Világtársaságnak, valamint 

a Krúdy Körnek is tagja vagyok. 

 

 

Sz L Netala (Szalay László): 64 éves matematika-informatika-

technika szakos tanár vagyok. Először 1999-ben Zafi tündér 

csodálatos utazásai címmel jelent meg egy mesekönyvem, 

ami 2014-ben megérte a második kiadását is. Verseket csak 

hat éve kezdtem írni. Azóta alig marad ki nap, hogy ne szület-

ne újabb írásom. 2013-ban a Toll és Ecset alapítvány verspá-

lyázatán első helyezést értem el. Két lírai gyűjteményem ma-

gánkiadásban kapható az Underground Kiadónál, éspedig kö-

zös munkáink: a Lélekfogódzó Sztorka Viával, valamint az 

Elégtan, Zsidi (azóta Horváth) Mariann verseivel.  

2016-ban jelent meg WirtualLand – kockaországi történetek 

című, háromrészesre tervezett, sci-fi regényem első kötete.  

Valaki azt mondta rám, „színész költő” vagyok. Vállalom. 

Érzéseket, üzeneteket közvetítek. Sokszor magam sem tu-

dom, kiét. 

 

 

Vadkerty Dorottya: 1963-ban születtem Szolnokon. Nyolc-

éves korom óta írok. A „nagy hullámvasúton” ülve mindig is 

ez volt az egyetlen kapaszkodóm. Mint lovagot a vért, úgy óv 

engem a költészet, az írás. S hogy más se maradjon vérttele-

nül, ezért mutatom meg az olvasóimnak, hogyan védhet-

erősíthet az irodalom, akár a többi művészet maga. (Verseim, 

novelláim különféle lapokban, folyóiratokban jelentek már 

meg, írásaimmal több irodalmi pályázatot megnyertem.) 
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Varga Katalin: Varga Katalin vagyok. 63 éves, mozgássérült, 

Sopronban élek egyedül. 

Szeretem a művészeteket. Írok, rajzolok, énekelek.  

Van egy papagájom és egy kutyám. Sokszor ők adják az ihle-

tet az írásaimhoz. 

A Verslistának köszönhetően már egy kis könyvem is megje-

lent néhány éve az Irodalom Feketén-Fehéren c. kiadványban. 

Szeretem a verseket, prózákat. Sok nehézségen átsegített már 

az írás. 

 

 

 

 
 

FOTÓK, GRAFIKÁK, FESTMÉNYEK ALKOTÓI: 

 

Vehofsics Erzsébet: 1966-ban születtem Tapolcán. Ápolónő-

nek tanultam, ma is a szakmámban dolgozom egy idősek ott-

honában, Győrben. Szeretek írni. Novellákat, ritkán verseket. 

2009-ben részt vettem a Magyar Író Akadémia kurzusán, azóta 

tudatosabban foglalkozom az írással. Novelláim szép eredmé-

nyeket értek el különböző pályázatokon. 2013-ban, egy sikeres 

pályázat után a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti alko-

tóközösség tagja lettem. Azóta évente jelennek meg alkotása-

im az antológiában. 

Másik hobbim a fényképezés. Főleg természetképeket, város- 

és virágfotókat készítek. 2015 óta a Győri Fotóklub Egyesület 

tagja vagyok.  

 

 

 

 

Megrendelési cím: 

Baranyai Attila 

8263 Badacsonytördemic, Római út 84. 

E-mail: megrendeles@verslista.hu 
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