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ÍRÁSOK SZERZŐI: 
  
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 és tánc- drámapedagógus szakokon 
végeztem Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képző Főiskolán. Itt szereztem meg a pedagógus szakvizsgát is. 
Egy helyi református iskolában tanítok 2000 szeptemberétől.  
Mindig szerettem az irodalmat, a költészetet. Komolyabban 
két éve foglalkozom írással. Két saját kötetem jelent meg ed-
dig (Gesztenyevirágok , Csillagok között). Több irodalmi társa-
ság állandó szerzője vagyok. Sok-sok antológiában, folyóirat-
ban, pályázaton részt vettem már. Egy saját szervezésű Szel-
lemi Műhelyt is vezetek.  
 
 
B. B. Nala: Kecskés Beatrix Aliciának hívnak, verseimet B. 
B. Nala néven publikálom. 1978. február 17-én születtem Sá-
toraljaújhelyen. 2006-tól írok lírai verseket. Tizennyolc kiadott 
verseskötetem van, köztük három EPUB kötetem a Netlíra Ki-
adónál. Ezen kívül egy online kötetem is van képes verseim-
mel. 2010-től vagyok a Cserhát Művészkör tagja, ahol pályá-
zataimra sok szép díjban részesültem. Írásaim megjelentek f o-
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lyóiratokban, művészeti folyóiratokban, weboldalakon. Anto-
lógiák: Sodrásban, Délibáb Antológia, Szó-Kincs - Aposztróf. 
Három alkalommal a Napút folyóiratában is megjelentek ver-
seim. Verseimből videók is készültek, negyven – saját szer-
kesztésben. Díjaim: Cserhát Art-Arany díj, Cserhát Aranydip-
loma és Emlékplakett, Cserhát Gyémántdiploma és különdíj 
iparművész alkotásával, Cserhát Kulturális Fődíj és Ihász-
Kovács Éva verseskötete, Aranykéz-díj és Nívódíj-
emlékplakett. Több száz versem vár még kiadásra.  
 
 
Balogh Veronika: Dr. Merényiné Balogh Veronika vagyok, 
hatvanegy éves, nagymama. Budapesten élek, a Józsefváros-
ban. Tokaj-Hegyalján nőttem fel, egy cigánytelepen, mert 
apám muzsikus családból származott. Anyám baranyai sváb, 
az olvasás szeretetét tőle örököltem. Mindig vonzott az iroda-
lom, és ebben nagy szerepe volt Molnár Jenőné Sárika néni-
nek, aki Tarcalon tanított az általános iskolában. Később az 
uram, Dr. Merényi László történész kandidátus biztatott, hogy 
küldjek be írásokat szerkesztőségeknek. Az első novellám 
1986-ban jelent meg Asszonyom, legyen erős címmel. 2002-
ben, esti tagozaton végeztem a főiskolát magyar nyelv és iro-
dalom szakon. Már előzőleg is gyakran vettek igénybe nyelvi 
lektorként, például a Felnőttoktatási és -képzési Lexikon mun-
kálatainál. Verseim a Sodrásban antológiákban jelentek meg 
2014-ben, 2015-ben és 2016-ban. Meséimet nagyon szeretik 
az unokáim, szerkesztettem is már mese- és versantológiát.  

 

 
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 és a történelem. Mindkét tantárgyból rendszeresen 
járok versenyekre, amiket egyre komolyabban veszek. Szép 
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eredményeket is sikerült elérnem. Hét éve erősítem a helyi 
néptánccsoportot. Szeretek zenét hallgatni és szeretek hang-
szereken játszani. Rendszeresen fellépek a helyi zeneiskolai 
koncerteken zongorával, valamint szoprán és alt furulyával. 
Vasárnaponként 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. 
Szeretek verset írni, és jelenleg a kedvenc verses témáim ép-
pen a legendák. Ezeket szeretem feldolgozni, versbe önteni. 

 

 
Boda Zsófia Borbála, Buksi: 1981. április 7-én születtem, 
Tatabányán. 2005 áprilisától 2013 májusáig a Komárom-
Esztergom Megyei Kéményseprő Kft.-nél dolgoztam mint mű-
szaki előadó és kéményseprő mester. 2013 májusától a Tatai 
Állatgyógyászati Központban dolgozom mint állatorvosi se-
géd. Vívok szabadidőmben, párbajtőrözök és kardozok, mind-
ezeket amatőr szinten űzöm, kisebb-nagyobb sikerekkel. 2008 
nyarától írok verseket, már öt kötetem jelent meg. Több helyen 
nyomtatott formában is megjelentek költeményeim, verspályá-
zatok eredményeképpen elismerő oklevélben részesített az Or-
szágos Mécs László Irodalmi Társaság és az Irodalmi Rádió is 
„Az év orvos írója /költője 2015” című pályázaton. 

 
 
Bodó Csiba Gizella: Az lenne az igazi, ha bemutatkozásként 
annyi elegendő lenne, hogy Bodó Csiba Gizella vagyok. De 
addig még néhány mondat magamról: Budapesten élek több 
mint négy évtizede. Az írás fiatalon „szerelem” volt, ma 
„időskori szerelem” s lehetőség az összegzésre. Tizenhat öná l-
ló kötetem jelent meg (volt olyan, melyből utánnyomás is 
szükséges volt), többségük már elektronikus formában is meg-
jelent. Sőt, eddig ki nem adott munkáim is felkerültek a MEK 
állományába. Jelen voltam számtalan antológiában. Irodalmi 
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folyóiratokban jelennek meg írásaim, fotóim (Kaláka, Kláris, 
IR, Verslista kiadványai). Két éve indult folytatásos regényem, 
„fotó-album” sorozatom az Irodalmi Epreskertben, ahol szin-
tén jelen voltam egyéb írásaimmal korábban is. Munkáimért 
irodalmi díjakat kaptam több alkalommal. Több évben jelen 
voltam könyveimmel az Ünnepi Könyvhéten. Hiszem, hogy a 
szép szó nem vész el, és egy-egy vers elgondolkodtatja mind-
azokat, akiknek lelki táplálékra van szükségük. Egy korábbi 
könyvem záró sorait ma is vallom: „Ha egyetlen mondattal, 
szóval valakinek adni tudtam, vagy segíthettem az útján, már 
nem volt hiába, hogy kitártam szívem diktálta gondolataim 
kapuját.” Két éve megkaptam „Az Irodalmi Rádió Legjobb 
Szerzője 2015” Díjat.  
  
 
Bornemisza Attila: költő, újságíró, főszerkesztő, a Cserhát 
Művész Társaság elnöke, a Történelmi Szent Lázár Lovagrend 
Kulturális parancsnoka. Végzettsége: újságíró szakon esztéta, 
művészettörténet, vallástörténet. Orvosnak is készül. Több 
természetgyógyász-tanfolyamot, stúdiumot végez.  
Megjelent antológiák: Emberi fohászok, Kláris, Somogy, Dé-
libáb, Medicina, Dunatáj, Tisza illata, Szivárvány, Álmodom 
azt, Délsziget, Batsányi, Festő, ha kiállítja, Árpád-házi szen-
tek, Bíró family sorozat /4/, Lant antológia, Sziporkák, Naxos 
felé, Szeretet Igazgatója, Kisalföldi Énekek I-II., Örökségünk, 
kincseink stb.  
Kötetei: Amulett, 1985; Megsejtett szavak, 1986; Térj vissza, 
Judavid, 1989; Fénylő fohászok, 1990; Akit megfest a szivár-
vány, 1990; Mária, 1993; Páris monológja, 1994; Zsoltár he-
lyett, 2004; Szemfényvesztő je lenben, Tűzmadár c. könyv.  
Díjai: Art I., II. SZOT különdíj, TOT-TESZÖV-díj, Ezüstlant-
díj, Holland-ösztöndíj, Hegyvidék különdíj, Tatabánya város 
díja, HAT-díj, Aranytoll-díj, Aranyserleg-díj, Öregekért-díj, 
Cserhát Irodalmi Díj, Quasimodo-díj, Aranyoklevél, Soros-díj, 
Miniszteri dicséret, Bíborosi és Szentatya dicséretek. 
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Tagja: Cserhát Művész Kör alapító-elnök; a MÚOSZ tagja, a 
helyi újságok szakosztályában; Magyar Írók Nemzetközi Szö-
vetsége; HAT-tagja; Délsziget tagja; Művészeti Alap-tag; Ma-
gyar Orvosírók Társasága-tag; Magyar Orvostörténeti Társaság. 
A Nap Embere. A Történelmi Szent Lázár Lovagrend Máltai, 
nemzetközi I. osztályú főparancsnoka, ezüst és arany nagy ke-
reszttel kitüntetett lovagja, a Rend kulturális vezetője. 
 
 
Boros Ildikó: Mindig az irodalom volt a kedvencem. Egyke 
gyerekként rengeteget olvastam. A könyvek által bármikor egy 
másik világba csöppenhettem. Egyszer elkezdtem leírni a gon-
dolataimat, érzéseimet – többnyire verses formában. Egy idő-
szakban céges újság írásával, szerkesztésével is foglalkoztam. 
Az írás számomra egy olyan hobbi, melyben a saját szemszö-
gemből kifejezhetem az engem ért élményeket, érzéseket. 
 

 
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). Tagság: szegedi Déli Tükör 
Egyesület (titkár), miskolci Irodalmi Rádió.  
 
 
Czégény Nagy Erzsébet: A versek iránti szeretetem talán egy 
előző életemből hozott vonzalom. Úgy is mondhatnám: sze-
relem. Mindig lenyűgözött a zenéjük, a dallamuk, a lüktetésük. 
Bennem új életre keltek, velük éltem, velük fájtam, velük örü l-
tem, s velük haltam. Intenzívebben 2004-től írok verseket, 
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2010-ben megkaptam az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat a 
„Publikáció” kategóriában. Tagja vagyok a Verslistának, az 
Irodalmi Rádió webes felületén is szerző vagyok, verseim kü-
lönböző antológiákban, folyóiratokban találhatók meg. Első 
verseskötetem a Fény-térben (2009), a következő egy netkötet 
lett: Ecsetvonások (2012),  mely még abban az évben  nyomta-
tásban is megjelent. Ugyanebben az évben kaptam meg az 
Amatőr Irodalomért Verslista Díjat „Közösségért” kategóriá-
ban. 2017-ben jelent meg egy újabb netkötetem Árvaság cím-
mel. 
 

 

Csetneki Juhász Balázs: Nyugdíjas háziorvos vagyok (szület-
tem:1947), gyermekkorom óta festek és vereseket 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 megjelentek: 
több antológiában, elsősorban a Sodrásban és a Szárnypróbá l-
gatók antológiákban. 
  

 
Dél Tamás: 1972-ben születtem Tapolcán. Nagyon családcent-
rikus környezetben nőttem fel. Így szeretettel őrzök meg egy-
egy családi fotóalbumot. De ahogy lapozgatom őket, szomorú-
an látom, hogy jó pár szeretett személyt már csak az emlékeim 
és a fényképek őriznek meg a számomra. Ezért úgy gondo l-
tam, hogy a költeményeimből szeretnék összeállítani egy csa-
ládi versalbumot, ami a képekhez még hozzá tudja tenni azo-
kat a tulajdonságokat, érzéseket és emlékeket, amit magamban 
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őrzök róluk. Ebből az albumból küldök most egy képet az ol-
vasóknak. 

 
 

Dobrosi Andrea: Versről kérdez. Két oldal – mondom. De ki-
sebb erőfeszítéssel ez lehet több is: a Verslista, internetes iro-
dalmi közösség tagjaként gyakrabban jelen vagyok, mint eb-
ben az antológiában. Nincs önálló kötetem – folytatom – a ter-
jesztés a zökkenő, nehezebb eset, mint én. Látom rajta, a ma-
gánéletem érdekli.  Engem is. De nem akarom előre tudni a 
sorsom, így is eléggé öregszem. Jó, hogy találkoztunk – bú-
csúzom, és tovább lapozom a mindennapok füzetét.  
 (Andrea remek írásaiért 2015-ben megkapta a Kortárs  
Magyar Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 
 

 
Gani Zsuzsanna: Budapesten születtem. Óvónő vagyok, ez a 
hivatásom. Hangszeren (furulyán) játszom. Két gyermekem 
van. Hobbiból írogatok arról, amit érzek, ami megfog, legin-
kább verset, mesét, történetet. Ezek főként a természetről, álla-
tokról, természetvédelemről szólnak. Önkéntesként, ha időm 
engedi, szívesen segítek karitatív szervezeteknek. A törökbá-
linti Cantabile Kórus tagja vagyok.  
 

 
Golán Angéla Gabriella: 1968. december 7-én születtem a 
művészek városában, Szentendrén. Apám által, aki szobrász, 
már korán lehetőséget kaptam arra, hogy a művészek életébe és 
munkájuk világába betekinthessek. Már gyermekkoromban 
többször eltévedtem az irodalom rejtelmes útjain. 1984-ben 
Németországba kerültem. 1987-től kezdtem el próbálkozni a 
gondolataimat és érzelmeimet németül leírni. Emellett igye-
keztem az anyanyelvemet ápolni és fejleszteni. 2004-ig azon-
ban inkább passzívan használtam a magyar nyelvet. Kislá-
nyom születése után viszont az aktív anyanyelvhasználat min-
dennapossá vált, és nagy örömmel vettem észre, hogy a gon-
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dolataim egyre sűrűbben magyarul fogalmazódnak meg. Így 
kezdtem el szabadidőmben az élet sokrétű befolyását magya-
rul is feljegyezni. 2008-tól tagja vagyok a Verslistának. 
2009-től mostanáig több verslistás antológiában és folyóirat-
ban jelentek meg műveim. 2010-ben, a Verslista fennállásá-
nak 10. évfordulóján, az Amatőr Irodalomért Verslista Díjjal 
tüntettek ki, melyet életem eddig egyik legnagyobb megtis z-
teltetésének tekintek. 
 

 

Györke Seres Klára: 1933-ban születtem Kolozsváron. Dip-
lomámat Moszkvában (ösztöndíjasként), majd Kolozsvárott, a 
Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán szereztem (orosz, 
magyar és román nyelvekből). 1988-ban – visszahonosodván 
Magyarországra – tovább képeztem magam a gyógypedagó-
gia, autizmus, logopédia és általános diagnosztika szakterü le-
tein. 2001 óta írok (verset, prózát). Irodalmi körök (Krúdy, 
Kláris, Táncsics, KEK, Tamási Lajos, Váci Mihály, Verslista) 
tagjaként pályázatokon nívódíjakat, Írói Art Aranyoklevelet, 
emléklapokat, helyezéseket nyertem. Antológiákban, irodalmi 
lapokban, honlapokon jelennek meg az írásaim. 
Megjelent köteteim: Álomkert (2005); Rímek, Szép az élet (2006); 
Álmaim, Emlékeim (2009); Quatrain (2010); Séta apával (2012); 
Mint az úton, Ha kérditek (2013); Lelkemben (2015).  
  
  

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. 
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Hanyecz István (Stefanicus Hungaricus Firkász): 1946. 
december 25-én, Garán születtem. 1971-ben kötöttem házas-
ságot Lám Etelkával. Nehéz, embert próbáló éveket éltünk 
meg. 1978 óta élünk Svédországban. Ma mint nyugdíjas, iro-
dalmat, sportot szerető ember élem a hétköznapjaimat. Az írás 
gondolata lassan érett meg bennem. Hangos gondolatimat, az 
írott szót, a verselést körülbelül 1990 óta mívelem; nagyjából 
huszonhét éve kapcsolódtam be – „firkáim” révén – különböző 
magyar honlapok életébe. A Kortárs Magyar Irodalom - Bará-
tok Verslista tagja vagyok, és operátorként is segítem a lista 
életét és a hétköznapjait is. 2005-ben jelent meg Napfogyatko-
zás Etelkával a Duna partján című önálló kötetem. 2007-ben 
elnyertem az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat. 2012-ben 
közösségi munkámat Különdíjjal ismerték el. 2016 novembe-
rében megkaptam a Kortárs Magyar Irodalomért Különdíjat.  
 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Kecskeméten születtem 60 évvel ez-
előtt. Egy kedvező állásajánlat miatt 15 éve felszámoltuk 
kecskeméti otthonunkat. Férjemmel, Misivel és fiammal, Ro-
bival elköltöztünk Piliscsabára – azóta itt élünk. A 2015-ös év 
végén lettem nyugdíjas, így már van időm valóra váltani régi vá-
gyamat: írhatom azokat a történeteket, amelyeket gyerekkorom óta 
őrzök, és azokat is, melyek úton-útfélen „szembejönnek” velem. 
Írásaimmal igyekszem emléket állítani a hatvanas években az al-
földi tanyavilágban élő embereknek és velük a családomnak épp-
úgy, mint az OTP Bankban töltött több mint harminc év alatt meg-
ismert emberek hétköznapi küzdelmeinek. Szerencsésnek mondha-
tom magamat, mert nem sokkal azután, hogy a múlt év elején el-
végeztem egy kreatív írástechnika tanfolyamot, rátaláltam a Kor-
társ Magyar Irodalom csoport körére, ahol folyamatosan új pályá-
zatokkal, feladatokkal inspirálnak az írásra. Ennek köszönhetően az 
elmúlt egy évben több mint 60 írásom született, ezek közül adok 
közre most négy olyat, melyek a listatagok döntése értelmében 
egy-egy versenyen első helyezést értek el. (Zsuzsa idén megkapta 
a Kortárs Magyar Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 
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Inoka Péter: Egy évtizede távol az otthonomtól, Brazíliában 
élek. Gyermekkorom óta írok verseket, és 2014 óta publiká-
lom azokat. Az irodalom a legfontosabb kapocs az anyanye l-
vemmel, mely segít enyhíteni a honvágyat és gazdagítja min-
dennapjaimat.  
 

 

Jalcs Irén: 1963. augusztus 8-án Vásárosnaményban szület-
tem. Az írás már gyerekként is szenvedélyem volt. Több ifjú-
sági magazinban jelent meg írásom. Majd hosszú szünet kö-
vetkezett, és néhány éve kezdtem el újra írni. Több antológiá-
ban és internetes oldalon olvashatóak a gondolataim. Tagja 
vagyok a Verslista csoportnak, ahol megtaláltam azt a közös-
séget, amely alkotásra inspirál, és igazi barátokra is itt talá l-
tam. Két önálló kötetem jelent meg 2016-ban – Szeretet-
szőttes és Férfikönnyek címmel. 
(Irén remek írásaiért idén megkapta a Kortárs Magyar  
Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 
 

 

Jártó Róza: 2009-ben Bagoly őrs, vigyázz címmel jelent meg 
az első könyvem, amely megalapozta ismertségem az írók vi-
lágában. 2013-ban megalapítottam kedves barátommal, dr. 
Kovács Gyulával a Róza & Julius Kiadót. Első munkánk a 
LoveNet - Az internetes ismerkedés világa címmel megírt 
könyvem, 2014. évben pedig a Golgoták és kisdedek című no-
velláskötetem. 2015-ben adtuk ki az Anya! Nézd egy szép vi-
rág… című  verseskönyvem.  
Mégis azt vallom, hogy senki sem születik írónak, de még köl-
tőnek se. Én is egy hétgyermekes családban nőttem fel. Apu-
kám 1945 után fűtő, később mozdonyvezető lett. Anyukám 
meg minket, gyerekeket próbált emberré faragni. Az igazi ér-
ték az életemben a családom: a három gyerek, a hat unoka és 
az öt dédunoka.  Debreczeni Dénes Istvánné a nevem. Születé-
si nevem Varga Róza, édesanyámat Jártó Annának hívták. Eb-
ből adódott ki az írói nevem, a Jártó Róza. 
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Kamarás Klára: Pécsett születtem 1932. december 18-án. 
1954 óta Letenyén élek. Nyolcévesen kezdtem írni, de csak 
mintegy hetvenéves koromban kezdtem publiká lni. A Kortárs 

Magyar Irodalom – Barátok Verslistán mutatkoztam be elő-
ször. A www.kalaka.com szerkesztőségi tagja vagyok 2002 
óta. 2003-ban a Fullextrán megnyertem a lap első nagy pályá-

zatát, a „Publikáció és kommunikáció”-t. 2006-ban a Verslista 
az Amatőr Irodalomért Verslista Díj „Publikációért”, majd 
2009-ben a „Közösségért” kategóriában díjjal jutalmazta mun-

kámat. 2012-ben ismét nekem ítélték a díjat a „Publikációért” 
kategóriában. 2010-ben az Irodalmi Rádió szavazásán első lettem 
és „Az év költője” címmel jutalmaztak. 2014-ben megkaptam a 

Horváth-Hoitsy Edit Irodalmi - Művészeti díjat, majd 2015-ben 
a Verslista emlékplakettjét. Tizenhét nyomtatott és két elektroni-
kus önálló kötetem van. 

 
 

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

végeztem iskoláimat, az egyetemet, most pedig doktori kép-
zésre járok alkalmazott nyelvészet szakra az ELTE-n. Magyar-
tanárként dolgozom egy budai középiskolában. A tanításban 

nagyon fontos számomra megkedveltetni a magyar nyelvet, 
irodalmat és a művészeteket a diákokkal, ehhez sokféle mód-
szert, élményszerű órákat alkalmazok. Az írás tinédzserkorom 

óta része az életemnek. Írok verseket, novellákat, még el nem 
készült regényt és persze, doktori disszertációt. Tagja vagyok 
a Barátok Verslistának, itt aktív tagként részt veszek az élő ta-

lálkozókon, indulok a külső és belső pályázatokon, játékokon, 
műveim megjelennek a verslistás kiadványokban. Évek óta 
szervezője vagyok a Sodrásban antológia bemutatójának.  

A Hatoscsatorna Időmérték  című televíziós irodalmi műsorában 
rovatvezetőként szerepeltem, nagyon élveztem ezt a munkát is. 
(Dániel 2016-ban megkapta a Kortárs Magyar Irodalomért 

Díjat. – a Szerkesztő) 
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Kiss Angéla (Mimangi): Kicsit romantikus vagyok, mert sze-
retek álmodozni, de mosolyt és könnyeket is csaltam már az 
emberek arcára. Szeretem elhitetni, hogy vannak még csodák,  
és a megtört léleknek tartani a vállam, míg a sírásból mosoly 
fakad. A szikrázó napsütés vagy a sötét éjszaka – melyek bot-
ladozó utamat kísérik – rólam fecseg, mesélni késztet.  
Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, porba hullott a lelkem, 
de sokat segített, hogy tovább tudtam lépni a feledés útján.  
Mindig álmodozó lány maradok, hiába tudom, hogy nem töké-
letes a világ. Én sem vagyok az. Hiszem, hogy akkor kell 
erősnek lenni, mikor minden összedőlni látszik, hogy holnap 
új nap virrad. Hiszek a csodákban... – ezekről írom a verseimet 
is. Honlapomon olvashatók az összegyűjtött verseim, valamint 
jelen vagyok a Verslista honlapján és kiadványaiban is. 

  

 
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 le l-
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) 
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Kovács József Tibor: Jöttem, mert engem is hívtak, maradok, 
amíg lehet. Én is hívtam valakit, és segítem, hogy megtalálja 
az utat, bár néha még én is keresem. Szabadnak lenni e földi 
létben, és megadni a minket körbevevőknek is ezt az érzést, ta-
lán ez lehet a boldogság egyik titka…   
 

 

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. Három éve írok novellákat, 
és egy ideje verseket is. Így két novelláskötetem (Kóborló em-
lékeim, Lélekhálózat) mellett egy verseskötetem is van (K i-
szakadva). 
Az írás egyre inkább 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) 
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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. 
Utódainknak szeretnék reményt sugallni, elidegenedett ko-
runkban mégis csodás világunkat megmutatni. Köteteim: Csa-
ládi album, Jel a sziklán, Idősíkok, Levendulák illata, Szólj a-
nak akkor is, Fénnyel teli téli sötét, Pantheon, Gyújtatlan gyu l-
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.  
  
 

Lám Etelka: Szentendrén születtem, az egész családom (apai és 
anyai ágon is) innen származik. Itt szívtam magamba a művészet 
szeretetét a festők és a szobrászok munkáin keresztül. Korán, úgy 
kilencévesen kezdtem könyveket olvasni, szinte se nem láttam, se 
nem hallottam, amikor egy könyv a kezembe került. 
A Ferences Gimnáziumban végeztem tanulmányaimat. Majd 
Budapestre kerültem, és férjhez mentem. Ezután Svédországban 
telepedtünk le, és ma is itt élünk. Mikor nyugdíjba kerültem, 
meséket kezdtem írogatni. Rájöttem, hogy talán tudok adni va-
lamit a fiataloknak. Mivel nehéz világban élünk, rá kell nevelni 
a gyermekeket, hogy szeressük egymást, és adjunk segítséget a 
gyengébbeknek. 
Szeretem a természetet, és nagy élményt nyújt számomra az uta-
zás a világ bármely sarkába. Titokzatos világ számomra a csilla-
gászat; szívesen barangolok a régi civilizációk történelmében.  
A magyar nyelv és irodalom is nagy helyet foglal el a szívemben.  
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Mivel harmincnégy éve élek külföldön, újra kell csiszolnom a 
szókincsemet. Remélem, hogy mindennap gazdagíthatom anya-
nyelvem kincsestárát a szép magyar beszéddel és írással. 

 
 

Lénárt Anna: Háromgyerekes, elvált nő vagyok. Gyermekeim 
kirepültek a fészekből, egyedül élek. Megpróbálom a legrosz-
szabb dolgokból is a legjobbat kihozni, mert azt tartom: az élet 
túl rövid ahhoz, hogy megkeseredve éljünk. Sok mindenre 
megtanított az élet, elsősorban arra, hogy sose adjam fel. Ha 
reggel borult az égbolt, nem arra gondolok, hogy esni fog, in-
kább annak örülök, hogy még nem esik. Verseket gyermekko-
rom óta írok. Az általam írt versek „én vagyok”, tükrözik a 
lelkem, a vágyaim, átölelik az életem. Az emberek szeretete, a 
boldogság és a szabadság utáni vágy, a mindennapok örömei 
és gondjai késztetnek írásra.  

 

 
Liszka Gyöngy: Az irodalom: szerelem. Ezt tudom azóta, mióta 
olvasni megtanultam, pedig az már ötéves koromban megtörtént. 
Nem én döntöttem így, a sors akarta. Írásra vetemedni azonban 
csak tizenegy éves koromban mertem, és így, tizennyolc évesen 
is csak félve teszem. Nem azért, mert nem jók, hanem mert élve-
zem mások gyümölcseit, amik mindig szebbnek tűnnek az enyé-
meknél. De hát, így szokott ez lenni. Jelenleg gimnáziumi tanuló 
vagyok, leendő magyartanár vagy pszichológus (nehéz a dön-
tés…), és készülök első könyvem kiadására is. Persze, sosem 
szabad elkiabálni semmit. Ahogy legkedvesebb középiskolai ma-
gyartanárom mondta: sötét lelkületű vagyok (igen, épp ezekkel a 
szavakkal!), nem is kívánok vele ellenkezni. Minden jel arra utal, 
hogy neki van igaza… 
 
 

Magyar Eszter: Hatvanhárom éve születtem és élek Budapes-
ten. Ahogy magam mögött hagyom az éveket, a tükörből édes-
anyám arca tekint vissza rám, akinek boldogan mutattam az 
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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, visszás-
ságai 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 két unoká-
mat jelenti. Szinte sohasem írok a saját életemről, de álmaim 
között szerepel még egy önálló kötet, amiben néhány családi 
történet is helyet kapna. Ezt szánom erkölcsi örökségként sze-
retteimnek, magamból, a magyar nyelv gazdagságával, szép-
ségével 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 pedagógus családban nőttem fel Létavértesen, a Dél-
Nyírség és az Érmellék vidékén. Gimnáziumi tanulmányaimat 
Hajdúböszörményben végeztem. Gyógyszerész diplomát a sze-
gedi SZOTE-n, analitikusi és mikrobiológusi szakgyógyszerészi 
képesítést a budapesti SOTE-n szereztem. Munkahelyeim: 
1987-95 Biogal Gyógyszergyár (vizsgálati módszer-fejlesztő), 
1995-2005 Hajdú Gyógyszer Rt. (gyártási igazgató), 2006- 
Hungaropharma Zrt. Debreceni Logisztikai Központ (minőség-
biztosító gyógyszerész). 2000-től külsősként a Debreceni Egye-
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temen gyógyszerészhallgatókat oktatok. Lányaim: Panni gyógy-
szerész, Zsuzsi idén diplomázott Budapesten az ELTE mester-
képzésén pszichológusként. Fiaim: Jocó harmadéves a Budapes-
ti Corvinus Egyetemen, Zsombor Budapesten a PPTE elsőéves 
politológia szakos hallgatója. Örömmel és sokat vagyok a ter-
mészetben. Szabadidőmet túrázással, kerékpározással, írással-
olvasással, művelődéssel töltöm legszívesebben. 
 

 
Molnár József Bálint: 1940 novemberében születtem Szek-
szárdon. Nagydorogon nőttem fel. A középiskolát Pécsett jár-
tam. Az ELTE matematika-fizika szakán diplomáztam 1965-
ben.  
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 gyerekko-
rom óta foglalkozom. Az irodalom szeretete amolyan családi 
örökség. 2005 óta jelennek meg írásaim különböző irodalmi 
portálokon és antológiákban. Előtte a hetvenes években írtam 
komolyabban Kiss Tamás biztatására, hogy igenis, érdemes 

http://verseim.uw.hu/
http://mek.oszk.hu/10500/10550
http://mek.oszk.hu/11500/11507
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ezzel foglalkoznom. És soha nem bántam meg, mindig is ír-
tam, 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: Gyermekként kerültem Hajdúnánásra, 
Nyírmihálydiban születtem. 40 éve tanítok, lehetnék nyugdí-
jas, de dolgozom. Régóta írok verseket, kimaradtak hónapok, 
évek, de csak 2006-ban sikerült megjelentetni azokat. Antoló-
giákban, mesegyűjteményekben és két önálló kötetben jelentek 
meg eddig írásaim: Vers-virágzás és A hegycsúcs messze van 
címmel. Az eddigi „termés”: 43 könyv és 3 CD.  Az utóbbi 
időben írok szonetteket, novellákat, verses meséket is.  Fontos 
számomra a család, két gyermekem és egy unokám van. Éle-
tem tragédiája: édesanyám halála. A gyermekeimé mellett 
édesapám és két testvérem támogatására is számíthatok. 
 

 
Mukli Ágnes: Abdán élek, hol írás közben Radnóti Miklós 
emlékét ápolom. Perkáta, Dunaújváros, Sopron és Győr meg-
határozó állomásai voltak az életemnek. 13. éve jelennek meg 
írásaim, négy önálló kötetem van: Hajnali küszöb (2007), 
Kristálypohár (2014), Korlátnak dőlve (2014), Levélfodrok 
(2017). Elektronikus könyveim: Szépség bűvkörében, Marasz-
taló panoráma, Levélfodrok . Szeretem a szép verseket, az írás 
része lett mindennapjaimnak. 
 
 

Ordas Andrea: Ötvenhárom éves leszek. A verseket kisgye-
rekkorom óta szeretem, és kamaszkoromban kezdtem verse-
ket, dalszövegeket írni, amiket a zenekarommal adtunk elő. 
Gyerekszínészként kezdtem a „művészi” pályafutásomat, ké-
sőbb amatőr színjátszóként folytattam, majd jött a zenekar és 
később jazzbalettoztam is. Ezek után tíz évig dolgoztam a Bu-
dapesti Kamaraszínházban. Később – miután felneveltem a f i-
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amat – 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, magyar, 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. 
 
 

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-
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 hozzám. 
Sok-sok kedvenc költőt, írót sorolhatnék. Ahogy sokan mások, 
én is írogattam diákként verseket, de nem őriztem meg őket. 
Gyermekeim felnőttek, 40 évi közszolgálat után, nyugdíjas-
ként, van időm olvasásra, versírásra. Több év telt el, mire 
megőrzött, „félretett” írásaimat – sok biztatás után – meg mer-
tem mutatni a szélesebb nyilvánosságnak is. Bízom abban, 
hogy érzéseket, gondolatokat adhatok át azoknak az olvasók-
nak, akik megtisztelnek a figyelmükkel. Írásaim néhány iro-
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dalmi portálon és ez ideig 20 antológiában jelentek meg, va-
lamint a saját weboldalamon is olvashatók.  
 
 

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. Finoman mondva: elbocsátottak, durvábban fo-
galmazva: kirúgtak. Majd negyven év gyerekek, fiatalok kö-
zött töltött idő után egyszer csak az otthoni magány szakadt a 
nyakamba. Az írás mentett meg. Teljesen véletlenül – hol 
máshol? – a Barátok Verslista oldalán akadtam rá az első ama-
tőröknek kiírt pályázatra, amire beküldtem néhány kis nove l-
lámat. A téma, persze, itt is megtalált: iskola-próza. Nagy bá-
torságot adott, hogy az egyik írásom (A betű) elsődíjas lett. 
Azóta írogatok, s számos megjelent munkám további ösztön-
zést ad. Az „alkotás” kiteljesített, folyamatosan szépíti, izga l-
massá teszi az életemet. Erőt adott, amikor azt hittem, hogy 
elmerülök a teljes reménytelenségben, megszabadított a szo-
morúságtól, s egy új, csodálatos világot nyitott meg előttem. 
Az írás az én mentőövem.   

 
 

Sárváry Mariann: 1963-ban születtem, kamaszkorom óta írok. 
1993 óta publikálok antológiákban. Idén elkészült a netköte-

tem is: a www.irodalmiradio.hu/netkotet/sarvarymariann/ 
oldalon érhető el. Szeretem a csöndet, a nyugalmat, de a moz-
galmasságot is kedvenc városomban, Budapesten. Kedves köl-
tőim közé tartozik József Attila, Tóth Árpád és Dsida Jenő. Mi 
az, ami foglalkoztat? Ami divattól és kortól függetlenül min-
dig is foglalkoztatta az önkifejezőket: az élet szépsége, a halál 
titokzatossága, az önismeret csalárdsága és az élettapasztalat 
bölcsessége. Mondd, mit ér az élet? Gyöngy, amiért lebuksz, 
ha levegőd kevés? Örülök, hogy három novellám karácsonyi 
ajándékként megjelenhet a Sodrásban antológiában.  

http://www.irodalmiradio.hu/netkotet/sarvarymariann/


KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

205 

Sóvári Szeréna: Sóvári Szeréna - Született: Hangács, BAZ 
megye, 1951. szeptember 14. Ezek a hivatalos adataim.  
Magamról írni, pár sort… No, lássuk csak… juj, ez nehéz lesz! 
Kislánykorom óta úgy érzem, hogy valamiféle áramlásban, 
sodrásban élek, s olykor, mint aki kilép önmagából, mintha kí-
vülről szemlélném a saját életem. Ez azért is nagyon meglepő, 
mert ugyanakkor realista és praktikus lény is vagyok. Szeretek 
olvasni, írtam már színdarabot és rendeztem is, tanítottam ma-
gyarságismeretet és színjátszást az Észak-Amerikai Magyar 
Cserkész Szövetség berkein belül, Fillmore, New York állam-
ban. Verseimet közölték az Észak-Amerikai Magyar Kultúra 
lapjai, tanítottam magyart és éneket hétvégi magyar iskolák-
ban… és főztünk a férjemmel, nagyon sokat és sokszor az itte-
ni magyar közösségekben, hogy pénzt gyűjtsünk, segítséget 
nyújtsunk a kárpátaljai árvízkárosultaknak s más elesettebb te-
rületeknek.  
 
 

Szabó Anikó: Nagyatádon születtem. A nyomtatott Holnap 
irodalmi magazin és a Momó online gyerekrádió számára 
2016-ban kezdtem írni. Az Irodalmi Rádió pályázatán, vers és 
próza kategóriában, két írásomat kiemelték, emiatt állandó 
szerzőnek hívott meg az Irodalmi Rádió. Az erdélyi Fürkésző 
gyerekmagazinba bekerült egy versem, és ebben az évben né-
hány megjelenő antológiában olvashatók majd az írásaim. 

 
 

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 fogla l-
kozom, több mint 30 éve már könyvtárosként. A papírra vetett, 
majd gépre írt szövegek közzétételének gondolata csak mosta-
nában foglalkoztat. Prózámat nem én írom, hanem az élet. 
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Mindössze a történetek lejegyzése a feladatom, bár ez sem 
könnyű. Továbbra is tanulni szeretnék mestereimtől, alkotótár-
saimtól.  

 

 
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.  
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 egyetemis-
táknak a Jópár Pajzán Limerick – Lányok, Fiúk s Neveik című 
kötet megalkotásában.  
A magyar Haiku Klubnak, a Haiku Világtársaságnak, valamint 
a Krúdy Körnek is tagja vagyok.  

 

 
Sz L Netala (Szalay László): 63 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 öt 
éve kezdtem írni. Azóta alig marad ki nap, hogy ne születne 
újabb írásom. 2013-ban a Toll és Ecset alapítvány verspályá-
zatán első helyezést értem el. Két lírai gyűjteményem magán-
kiadásban kapható az Underground Kiadónál, éspedig közös 
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.  
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Valaki azt mondta rám, „színész költő” vagyok. Vállalom. 
Érzéseket, üzeneteket közvetítek. Sokszor magam sem tu-
dom, kiét. 

 

 
Sztancsik Éva Lambrozett: Békés megyében (Endrődön) 
születtem, 1960-ban. Leánykori nevem Sztancsik Éva.  
Jelenleg Budapesten élek, munkám a Heim Pál Gyermekkór-
házhoz köt már jó ideje. Négy gyermekem született, két lány 
és két fiú, egyetlen unokám óvodáskorú. Az irodalom mindig 
vonzott, szerettem fogalmazni s olvasni egyaránt. A vers-
írás vágya folyamatosan megvolt bennem, de bizonyos idő-
szakokban ezt nem tudtam kiteljesíteni, hiszen (a család szem-
pontjából) fontosabb dolgokra kellett koncentrálnom. Az olva-
sók megtalálhatnak a honlapomon (lambrozett.eoldal.hu), iro-
dalmi portálokon, újságokban és közös kötetekben – Sztancsik 
Éva Lambrozett (netán Éva Lambrozett) néven. Saját verses-
könyvem még nincs, de dolgozom rajta. Remélhetőleg nemso-
kára sikerül számomra is elfogadható formába öntenem.  
 
 
Varga Katalin: Varga Katalin vagyok Sopronból. Hatvankét 
éves múltam. Huszonhárom éve váltam el, azóta éltem együtt 
Édesanyámmal az ő három évvel ezelőtti haláláig. Mozgássé-
rült vagyok, immár ötvenkét éve. De a jelszavam: sosem adom 
fel. Művészi vénámnak és nagy akaraterőmnek köszönhetően 
nagyon ritkán vagyok szomorú. Bár a tavalyi év, sajnos, rácá-
folt erre: Édesanyám halála nagyon megviselt. De az emléke 
(most már Édesapáméval együtt) mindig bennem él. Élnem 
kell tovább egyedül is. Van egy papagájom, egy kutyám. Ro-
konok, barátok, gondozónők. Nem maradtam teljesen egyedül. 
S ha bánat vagy öröm ér, az írás a gyógyszer erre. No meg az 
éneklés, rajzolás. Ilyenekből merítem az erőt. 
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FOTÓK, GRAFIKÁK, FESTMÉNYEK ALKOTÓI: 
 
Dezső Ilona Anna: Nagyrábén élek, a Sárrét egyik kis falujá-
ban, Magyarországon. Nagy szerelmem a festészet és az iroda-
lom. Eddigi életem folyamán egyiket sem állt módomban ta-
nulni, így csak ösztönösen készítem képeimet, írom verseimet, 
történeteimet. Az elmúlt évek folyamán elsajátítottam, okta-
tom is a digitális grafikakészítést, honlapokat szerkesztek. 
Több önálló kiállításom volt, számtalan közös tárlaton vettem 
részt. Képeimet évente két alkalommal zsűriztetem a Cserhát 
Művészkör tavaszi és őszi gáláin.  
Könyveim: A világot alkotom máglyának  (2010), Tündérkert 
(2010), Őszbe tért (2011), Kincs (2011), A megálmodott világ 
(2011), A kincs 2 (2012), Bolda, az utolsó igazi sámán (2012), 
Az Élet színpadán (2013), A boldogság nyomában (2014), Is-
ten tenyerében (2014). Elektronikus könyveim: Felhők tetején 
(2014), A Csend hangjai (2014), Beértek a miértek (2015), Lé-
lekszirmaim (2011 elektronikus könyv), Homokváram (2010 
elektronikus könyv), Lillith-koszorú (2010). Elérhetőségem: 
www.dezsoili.com. 

 

 
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.  
  

http://www.dezsoili.com/


 

 

 
 


