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nyúlt, hogy ellen�rizze az id�s férfi  pulzusát. A fi atal horgász ijedten engedte el 

a ráncos kezet, amely élettelenül hanyatlott vissza az öregember ölébe.

Bár az id�s test megfagyott, a  ráncokkal keretezett szemek büszkén csil-

logtak. A fi atalember biztos volt benne, hogy az öreg horgász tudta, mi akadt 

a horgára.

Ádám Orsolya Mária (1988) – egyetemi 

hallgató, Szárliget

B. B. Nala (1978) – szellemi szabadfoglal-

kozású, Sátoraljaújhely

Baczó Zsolt (1986) – tervez�mérnök, Ko-

lozsvár (Románia)

Barabás Marianna (1953) – nyugdíjas, 

Buda pest

Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�-

fordító, esszéista, Budapest

Berecz Teofi l (1985) – munkanélküli, 

Keszthely

Biacsi Mónika (1975) – tudományos se-

gédmunkatárs, Szeged

Bibor István (1950) – gyógyszerész, Bala-

tonalmádi

Bozóky Balázs (1981) – közgazdász, Kop-

penhága (Dánia)

Búr Eszter (1996) – tanuló, Nyíregyháza-

Oros

Dobosi Valéria (1961) – pénzintézeti mun-

katárs, költ�, Szombathely

Drgács Gabriella (1966) – jegyvizsgáló, 

Baktüttös

Ebergényi Németh Magda (1958) – rok-

kantnyugdíjas, Keszthely

Farkas Gábor (1977) – költ�, tanár, iroda-

lomkritikus, Debrecen

Ferencz Mónika (1991) – tanuló, Göd

Gábor Tamás (1979) – alkalmazott grafi -

kus, Kömör�

Harman Miklós (1972) – bolgarista, m�for-

dító, Budapest

Kelemen Károly (1948) – fest�- és szob-

rászm�vész, Budapest

Kelemen Lajos (1954) – költ�, író, kritikus, 

Kaposvár

Kirilla Teréz (1972) – PhD-hallgató, Buda-

pest

Kiss Éva (1978) – titkárságvezet�, Misefa

Konczek József (1942) – költ�, író, Po-

máz/Magyarnándor

K�vári Diana (1981) – ötvös és szíjgyártó, 

Szolnok

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, eszté-

ta, író, Budapest

Nagy István Paphnutius (1962) – költ�, 

m�fordító, Tata

Orosz Fanni (1993) – Budapest

Papp Tibor (1936) – író, költ�, m�fordító, 

tipográfus, Budapest/Párizs

Pomogáts Béla (1934) – irodalomtörté-

nész, Budapest

Rosmann László (1953) – gépésztechni-

kus, Dunaharaszti

Szinay Balázs (1983) – marketinges, szer-

keszt�, író, Budapest

Tarsoly Beke Tamás (1963) – rokkant-

nyugdíjas, Gy�r

Temesi Ferenc (1949) – író, Budapest

Tóth Erzsébet (1951) – költ�, Budapest

B. Tóth Klára (1955) – fest�m�vész-res-

tau rátor, költ�, Budapest

Váradi B. László (1946) – vadbiológus, író, 

Somogyfajsz

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

E számunk szerz�i


