
4

Vásárhelyi Látóhatár

albert-lőrincz márton 
Egyetemi docens, költő, a Hargita megyei 
Karcfalván született 1951. december 10-én. 
Családja Gyergyószentmiklósra költözött, 
így gyergyói lett. Itt érettségizett. A kolozsvá-
ri Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett 
bölcsészdiplomát, majd ugyanitt doktori foko-
zatot. 1977-ben Marosvásárhelyre költözött. 
Jelenleg is itt él. A marosvásárhelyi Sapientia 
EMTE oktatója.
Verseskötetei: 
Mondom magamnak, 1997. Csíkszereda, 
Önszorgalmi jegyzőkönyv, 2016. MEK, 
Itt állok, 2016. MEK.

Benák katalin 
Szerkesztő, újságíró

Dani imre
Író, költő, társadalomkritikus, zeneszerző és 
előadó, középiskolai tanár

Dr. Domokos Tamás
Nyugalmazott muzeológus, malakológus

Haranghy Géza 
1948. október 11-én született Tompán. Hódme-
zővásárhelyen él, a helyi Kárász József Irodal-
mi és az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör tag-
ja.
Első versei az Accordia Kiadó Hó ezüst antoló-
giájában jelentek meg 2004-ben. 
Önálló kötetei:
Volt egyszer egy mikulás. Mese. 2008.
Ki volt Hüm Brek?Meseregény. 2012.
Szavak szárnyán.Versek. 2012.
Levelek – szélben. 2016.
Megjelenés folyóiratokban:
Kláris. Irodalmi - kulturális folyóirat

Föveny, a Csongrádi Faludy György Irodal-
mi Műhely havi irodalmi lapja
Vásárhelyi Látóhatár- kulturális - társadalmi 
folyóirat internetes portálokon.
Díjak, elismerések:
Szárnypróbálgatók országos pályázatán 
ezüst oklevél
Kárász-díjas (kétszer)
Krúdy Díszoklevél
Tolnay 100. pályázat különdíjasa

Haranghyné anka 
Festő, alkotó
Hódmezővásárhelyen született 1954-ben.
Családnak készült rajzaimon férjem, Alfonz 
Mucha szecessziós stílusát vélte felfedezni 
2009. év végén, ekkor születtek az általam 
elnevezett „Kalapos virágportrék”. 
Tanulmányaimat a Vásárhelyi ArtPagony 
Művészettörténeti Önképzőkörben, 
a Dombóvári KINVA  Art Akadémia tagjakén 
folytatom. Tanárom; Nagy Krisztián festőmű-
vész.
Tagja vagyok a Mártélyi Képzőművészeti 
Szabadiskolának, tanárom Bányai Béla fes-
tőművész. 
Szegedi szakmai képzés, amatőr képző- és 
iparművészeti csoportban; tanárom Dóri Éva 
szobrászművész.
Az ország különböző területein nyolc önálló 
és több csoportos kiállításom volt.
Elismerés: Lucien Herve Kamera Klub Ref-
lexiók pályázat festő kategória I. helyezés 
2016.

Fenyvesi Félix lajos 
(szül. 1946.) költő, író, újságíró

Földesi Ferenc 
(1935-2016) Középiskolai tanár, a Bethlen 
Gábor Gimnázium egykori igazgatója. 
Kutatási területe: pedagógia, nyelvészet, 
társadalom. 
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Vásárhelyi Látóhatár

Orosz-magyar műfordításai, versei többek 
között a Vásárhelyi Látóhatárban is megje-
lentek. A vásárhelyi beszéd hangzása 1900-
1970 között című tanulmánya az Írások vá-
sárhelyi nyelvön 2016-ban megjelent  könyv-
ben olvasható, melynek egyben társszer-
kesztője is.

kovács antal 
"Torontálvásárhely, ahol én születtem (1947), 
Hódmezővásárhely testvérvárosa, az egész 
településünk arról a környékről lett betele-
pítve. 35 évvel ezelőtt az ausztrálok segít-
ségével, kitelepedési vízummal költöztünk 
Ausztráliába a feleségemmel."
Több magyar költő versét zenésítette meg, 
előadásával segíti a magyar kultúra ápolását.

kovács katalin 
Szobrászművész

kovács lászló
Költő, író, a Muzslyai Újság szerkesztője, 
Szerbiában, Muzslyán él. Több verseskötete 
jelent meg.

kovács szabina
A Klauzál Gábor Általános Iskola tanára, köl-
tő, helytörténész

kőszegfalvi Ferenc
Helytörténész, könyvtáros

id. markó károly 
(Lőcse, 1793. november 23.[1] – Villa di 
Lappeggi, Itália, 1860. november 19.) ma-
gyar festő, 1840-től a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. id. Markó Károly neve a ma-
gyar művészettörténetbe, mint a tájképfesté-
szet megteremtője vonult be. Korának sem-
milyen festészeti irányzata nem térítette el a 
maga által választott úttól. Művészete a 17. 
és 18. századi heroikus történelmi festésze-

tére épült. Tájképei idilli hangulatú, klasszi-
kus kultúrát megjelenítők.

1. Korábban születését 1791. szeptem-
ber 25-re datálták Geri Ádám. „Talált esz-
tendők”. HVG 2011 (21), 40. o. , ami valójá-
ban korán elhunyt testvérbátyja születésé-
nek dátuma. Forrás: https://hu.wikipedia.
o rg / w i k i / M a r k % C 3 % B 3 _ K % C 3 % A 1 ro l y _
(fest%C5%91,_1793%E2%80%931860) Letöltés 
ideje: 2016. 11.20.

Ünnep nóra
Hódmezővásárhelyen született 1990-ben. 
Jelenleg Budapesten élő alkotó. Évek óta 
publikál a Librarius.hu-n. Verseket 17 éves 
kora óta ír.

Wilhelm József
1970-ben született a németországi 
tübingenben. A vajdasági Doroszlón él. Tör-
ténelemtanárként dolgozik Zomborban és 
környékén. Szabad idejében művelődésszer-
vezéssel foglalkozik. Irodalomkedvelő. Kö-
zépkorúként kezdett verseket, novellákat, is-
meretterjesztő cikkeket írni. Írásait felvidé-
ki (Szőrös Kő), magyarországi (Spanyolnát-
ha, Napút, Vásárhelyi Látóhatár), vajdasági 
(Kilátó, Sikoly) irodalmi folyóiratok, újságok 
(Családi Kör, Magyar Szó, Dunatáj, 7 Nap, 
Képes Ifjúság, Bácsország) online folyóirat-
ok (Kartc, szegedilap, zEtna) közölték/közlik. 
Több antológia társszerzője (Herceg János 
Centenáriuma, Az akácosnál balra, Az önis-
meret művészei I.–II., Szeged Effekt 2, Karc 
– az utolsó ecsetvonás, Üzenet a másvilág-
ra – Hommage a Tömörkény).


