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RÓLUNK:

2016  januárjától  Győrben,  a  Marcalvárosi
Fiókkönyvtárban  találkozunk  havonta  minden
negyedik  pénteken.  A  klub  nyitott  minden  írni
szerető  ember  számára.  Fontos  a  személyes
részvétel,  hogy  megismerjük  egymást,  és  nem
csak az alkotásainkon keresztül. Minden hónapban
saját  részünkre  és  3  győri  könyvtárnak  újságot
készítünk,  melyben 2 fejezet  van,  az  elsőben a
közös témára írt  alkotások, a másodikban pedig
szabadon  ajánlott  írásaink  kerülnek  be.  Negyed
évente a közös témára írt versekből és prózákból
elektronikus kötet készül. 
Ebben az antológiában három témát jelentetünk
meg:  A  nap  fénye,  Médiakirályok és  a
Becsületbeli  ügy.  Mindegyik  egy-egy  könyv
címe,  melyet  a  könyvtár  polcáról  találomra
választottunk ki. 

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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                      NAGY TERÉZ 

„A nap fénye”

Összes színem rejtekét 
átjárja most a fény,
poros vágyam fürdeti
csillogó remény.

Röpke csókok mámora,
nyíló kis virág;
rügyben alvó tavaszom,
bimbózó faág.

Nappalomba fényt hozó
tükör szép szemed;
szelíd mosolyt fest reánk
a vágyott képzelet.

Dőlj karomba,
jer közel,
nézd a napsugár,
csiklandozva szívünkben 
ide oda jár.

Szőj álmokat
tarka rét:
fogadd kedvesem!
Új tavaszban őszömet 
- feledtesd velem.



FARKAS ILONA

Alkonyat

A Nap kelő gyöngye hímezi a tájat, 
mennyei arannyal szór füveket, fákat,
a harmatcsepp ragyog, csillog a fényében,
rózsát fest a felhők szürke köpenyébe’!

A délceg napsugár felhág a tetőre,
szakadatlan ontja dél-fényét a földre,
sugárhaja lebeg alkonyat ködébe,
búcsúzóul ömlik rubint-piros vére!

Mily nagyon hasonló a nyíló szerelem,
napsugár a szívben – tündöklő érzelem, 
boldogságát hinti virágra, világra,
rózsa szirmán pihen menny-varázsos álma!

Izzik, mikor legszebb – lángol a szerelem,
megszűnik a világ, megszűnik értelem;
ám, ha a szenvedély delét elmulassza,
jobb lett volna, hogyha, ki sem nyílott volna!

Lassan lehanyatlik, halványul a fénye,
mint, ahogy a Nap is -  este földet érve;
szeméből egy könnycsepp pereg le az arcán,
vérző szíve táját bánatok facsarják!



FARKAS ILONA

Fényes Nap

Ó, te szép fényes Nap – világnak világa
fess rózsát lelkemre – ne gyúljon hiába,
bú-diadém helyett a szerelem-fátylat;
rakj tüzet felhőre – égjen el a bánat!

Ragyogásod láttán bujdosik a vén Hold,
tündöklő, szép hintód életekre fényt hord,
kelő gyöngy-sugarad hajnal bársony szárnya,
ég arany almája, virág méz-palástja!

Alkonyatnak egén folyik piros véred,
fásult lelkemre a tűzrózsát igézed,
ábrázatod rejti – ringatja a folyó;
violaszín hegy az éjmesét suttogó!



       WALTER ISTVÁN

„Csak a derű óráit számolom”!

A napfényt mindenki
ajándékba kapja:

embernek, növénynek
legfőbb tápláléka.

Birtoklói vagyunk
a gyógyító fénynek,

kisajátítása
nem tűnik erénynek!

Mindenki egyaránt
részesül belőle;

hogyha rád süt a Nap
boldogabb vagy tőle.

Reggeli napfénynek
kitárod ablakod,

vidámabbá teszi
számodra a napod.

Akárcsak a költő:
még több fényt akarok;

kitárom előtte
az összes ablakot.

S ahogy a napóra
teszi ezt a falon,

én csakis a derű
óráit számolom!



DITTRICH PANKA

A nap fénye
 
Felhők gyúlnak hosszú távon 
gyönggyé válva zuhanáson.
Furcsa álom bús fohászom,
mint csepegő lé a párkányon.
 
Ablakra írt jégvirágon
cifra szirmok szivárványon.
Levél roppan rozzant ágon;
feszül a hó, szűz fonálon.

Cserzett bőrön málló korom,
edzett szív a sors játékon.
A nap fénye hűl a havon;
édes teher az avaron.

Isten lábát szorongatom,
szerencsémet szólongatom.
De míg írok boldog vagyok;
semmi többet nem akarok.



DITTRICH PANKA

Süss fel nap

Minek a ragyogás nékem,
csak kelepcében darázs fészek.
Jól vagyok, hiszen nem félek;
rabjává nem ejtenek fények.
 
Szívemben pörög a pedál,
amíg belőlem nem ömlik sár.
Rám zúdulnak, sodor az ár;
tintám tollam száz okot kizár.
 
Néha- néha bizonygatom,
hogy ki vagyok és mit akarok...
Beengedek jóakarót,
ha mégis fázom van takaróm.
 
Falakat rég nem építek
és senkinél rég nem döngetek.
Bármifélét hogyha adok;
romlott étket azt nem tálalok.
 
Egy fegyverem van: a tollam,
nem szállok véle a habokra,
de, ami a szívem nyomja,
azon sem változtat a strófa.
 
Ha, esik eső csepereg,
az én versemben is csepereg.
Hát süss fel nap, te fényes nap,
és az ihlet angyalszárnyra kap.



       KRAJTSOVITS KATALIN

Séta

Olykor feltündöklik a kósza napfény a felhők 
mögül…
Bár hó szitálja a várost, hideg szél borzongat 
sétámon…
Csak lépegetek… botom koppan a flaszteron…
Búsan ballagok...mert megfogadtam az 
egészségemért a napi sétát…
egyedül unom…!
Ó! Hogy mennék boldogan máskor… máshol… 
kezed fogva…
Az erdőn….  a réten… ragyogó napfényben 
...veled…
Volt, mikor zuhogtak ránk az aranysugarak,
mintha ezer nap tündökölne fényével…
s csak néztem a szemedbe…
Ballagok… botom koppan a betonon….
Elém csillan pajkosan egy napsugár…
Türelem...kicsit még várj…
hamarosan vele sétálhatsz már…
Közben a hó egyre jobban szitál….
Ideje hazaindulni már...



       KRAJTSOVITS KATALIN

Karmikus küldetés

Parttalan partok, víztelen medrek, 
néptelen utak, szótlan, holt lelkek
kezdettől kergetnek, kergetnek, űznek
vizek szalagjából rabláncot fűznek
utol ha érnek kezemre tekerik
húznak vonszolnak föl a fellegekig
ott majd eleresztenek, felhőágyba tesznek
a Naphoz, a Naphoz  követségbe visznek
vizek szalagjából rabláncot fűznek
a Naphoz, a Naphoz  követségbe visznek hívjam 
el újra éltető sugarát
hívjam a Napnak éltető sugarát, 
hogy ne lássam többé holtak szótlan hadát
az utak is újra népesek lesznek, 
lelnek újra partot és vizet a medrek... 
aztán megpihenek
ennyi egy élet
de a Nap megérte
s a lelkek hazatértek. 



VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 

A nap fény

Fáradtan ültem le egy padra a parkban. Komor volt az
ég és bevallom a hangulatom is. Olyan történt velem,
amire  nem  számítottam.  Hogy  történhetett?  Miért?
Miért pont velem? Istenem! Hányan és hányszor tették
fel maguknak ezt a kérdést?
Pedig tudom, mint  mindenki  más,  erre  nincs  igazán
magyarázat. Szokványos volt minden, korábban értem
haza a szokottnál.

Láttam,  hogy  János  pakolja  a  bőröndjét.
Megdöbbentem.
- Mit csinálsz?
- Látod nem?  - Mordult rám dühösen.
- De... - kezdtem volna a mondatot, mikor újra rám
ripakodott.
Ijedten húztam össze magamon a kabátom. Semmit
nem értettem. Mi ez? Most mi van? Az agyam sebesen
kattogott.
- Csak nem csal... - tovább nem tudtam folytatni, mert
rám szólt. Mit szólt... üvöltött!
Igen!  Igen!  Van  valakim  és  évek  óta  csallak  vele!
Álltam  dermedten.  Akkor  tértem  magamhoz  mikor
bevágódott az ajtó.
Most mi lesz? Mit fogok tenni? Válni az én koromban?
Kérdések,  kérdések.  Nem  tudtam  a  választ.  Akkor
megszólalt a telefon. - Halló tessék. - szerettem volna
mondani, de nem tudtam. 
Mi van ma, mindenki a szavamba vág?



Kissé arrogáns női hang szólt. Már hallottam valahol,
de nem jutott eszembe, hogy hol is.

- Azt üzenem Jánosnak, hogy meggondoltam magam!
Nem  költözhet  hozzám!  Mégis  csak  én  vagyok  a
főnöke! Sőt úgy láttam jobbnak, hogy kirúgom és egy
fiatalabbat veszek fel helyette! - sipított tovább a nő,
majd lecsapta a telefont.

Én  elindultam  a  férjem  után,  de  már  nem  láttam
sehol. Ijedten néztem körül. Sehol az ismerős barna
kabát.
 
Azért  ültem ide  és  kezdtem gondolkodni.  Valamiféle
kárörvendő  érzés  furakodott  a  mellkasomba.
Lecserélték egy fiatalabbra?

Tisztult  az ég. Ettől  jobban éreztem magam. Lassan
megnyíltak  a  felhők  és  az  arcomba világított  a  nap
fénye!
Éreztem langyos simogatását.
Derűsen indultam hazafelé és nem érdekelt már senki
és semmi!

Nevetve  kérdeztem magamtól:  vajon  János  felett  is
látható ez a nap fény?



NÉMETH EDIT

A nap fénye

 Ludmilla  Mahinecka  Csajekova  egy  péntek  reggel
elindult  a  munkahelyére.  Semmi  furcsa  nem  volt
ebben,  minden  pénteki  napon  ez  szokott  történni,
időtlen  idők  óta.  Kivételt  talán  csak  azok  a  napok
képeztek  a  monotónia  alól,  amikor  egy  ünnepnap
pontosan a szombat előtti napra esett.

 Csajekova  a  Bútorcski  Fabrika  utcában  dolgozott,
nevezetesen a Gyôröcskei Nemzetova Színház műhely
dómjában. Itt dolgozgatott egy fantasztikus agysebész
irányításával, vagy anélkül ezt azt, meg amazt. Jelen
esetben  Jánoská  Hárecskova  című  darab
utómunkálatait végezték a csapattal.

 Egy  félköríves  zártszelvény  szerkezetre  rögzítettek
rétegelt  lemezből  kivágott  kis  váracskákat  sorban
egymás  után,  ezeket  miután  megalapozták  ében  és
paliszander lazúr titkos, keverékével, majd megszórták
parmezán... nem az más szakma,... tehát megszórták
egy kis világosszürke pöttyözéssel, megfestették a pici
deszkaburkolatot, ajtócskákat kedvesen.

 Ehhez  a  művelethez  szükséges  volt  egy
sablonrendszert beüzemelni.
Rozsovitsova  Tünderecskova  kollegina  szorgalmasan
rajzolta a jeleket egyik műveleti egységként, Csutkov
Robertov címzetes tanácsos úr, pedig ott tüsténkedett
mellette  vagy  egy  méter  távolságra.
 Rozsovitsova  megkérte Ludmillàt,  hogy  a  munka



gyorsítása céljából végezzen el bizonyos méréseket a
felületen. Mahinecka felkapta a kb. egy méter magas
rétegelt-lemez  sablont  aminek  egyik  vége  egy
tűhegyes  tornyot  formázott.  Ebben  pillanatban  a
tanácsos  úr  lehajolt.  Csajekova  felemelte  a  tornyos
sablont  aminek  vége  a  legcsúcsosabb  hegye  fejbe
szúrta  Csutkov kollégát,  úgy,  hogy a férfi  a  fejéhez
kapott,  szemét  félig  eltakarva  és  üvölteni  kezdett,
hogy auú!

 Csajekovában megálltak az élettani  folyamatok egy
pillanatra,  az  emésztés  és  anyagcsere  kivételével,
mert az felgyorsult többszörösére.
Elkapta  Robertov  fejét  és  rémülten  magához
szorította,  ezzel  nyomorult  ember  kobakját  is
majdnem letépte.

A tanácsos most már azért  üvöltött,  hogy Csajekova
azonnal  engedje  el  a  nyakán  hordott  golyóbist.
Szerencsére  egy  apró  ponton  kívül  semmilyen  más
maradandó sérülés nem képződött Csutkov fején. 
Ludmilla megkönnyebbülve fújt egy nagyot és lépett is
előre. Ezzel a lépéssel egy lécdarabot röptetett útjára
amivel  az  előtte  haladó  kolléganőjét  Nellicskova
Petúnia  kisasszonyt  találta  bokacsonton  majdnem.
Éppen alig mellette suhant el a darab léc. Csajekova
újra kapkodni kezdte a levegőt.

Ez  nem lehet  igaz.  Robert  Csutkov  tanacsos  ur
eppen  hogy  meguszta  a  koponyalekelest,  vagy
szemkiszurast.  Ez  az  ember  aki  tele  van
tetovalasokkal  amik  persze  tobbnyire  vitorlas
hajokat formaznak, es annyi lexikalis tudas van a



fejeben  tobbek  kozott  a  sajkatol  kezdve  a
katamaranokon  at,  (ami  nem  egy  lexbikus
tortenet marmint Kata Maran hanem egyben irva
egy  hajofajta,  vagy  tipus)  a  harci
tengeralattjarokig, hogy most majdnem megkapta
a fekete szemkotot, -amit az egyik alkarjan visel
eppen  a  kaloz  szakember  -Csajekova
segitsegevel.  Mahinecka  szerencsere  a  delelott
folyaman  mar  csak  maganak  artott.  Egy
zsanerdarab  kitepte  a  nadragjat,  miutan  lazan
nekiesett,  par  csepp  ver  es  szines  folt  volt  az
eredmeny. 
 
 Munka  után  hivatalos  volt  az  Író  Alkotók  Klubja
megalakító  gyűlésének.  Annyit  tudott  a  helyszínről,
hogy  melyik  városrészben  található.  A  bizonyosság
kedvéért  azért  megkérdezte  kollégáját  Istvanov
Bonradovitsot,  hogy  melyik  utcában  kell
lekanyarodnia. Bízott a férfi helyismeretében hisz ő ott
lakott.  Nem  a  könyvtárban,  dehogy  ott  csak  a
könyvmolyok  laknak.  Istvanov  a  Marcalkovits
városrészben  élt.  Ő  is  szorgalmas  könyvtárlátogató,
csak  a  folyékony  olvasmányok  terén  végez  doktori
kutatásokat. A disszertációt sikeresen megvédte több
ízben  pl.  barack,  szilva,  körte,  vegyes  és  ezek
kombinációiban.

 Csajekova behajtott az első utcába hátulról. Egy fia
könyvtár nem jött vele szemben. Az idő sürgette, már
késésben  volt.  L.  Asszony  soha  nem  késett  el
hanyagságból  sehonnan,  nem szerette  mások  idejét
rabolni.  Tiszteletlenségnek  tartotta.   Ezért  éberen



fürkészte az utcát, hol talál egy interjúvolható alanyt.
Ki  is  szúrt  egy  középkorú  értelmesnek  látszó
tereptárgyat,  ahogy  neki  háttal  a  kulcsot  próbálta
bedugni a zárba. Lassított, majd megállt és kiüvöltött
az autó leeresztett ablakán a lehető akaratlagosabban.
 -  Jó  napot!  Hölgyem,  meg  tudná  mondani,  merre
találom a könyvtárat?
A  kulcsos  nő  megfordult.  Csajekova  kedves  arcába
nézve elindította  a "  Mit  ismerek én itt"  programot.
Válaszából kiderült, hogy nem sok mindent legalábbis
ezen  a  területen.  Mert  ugyanis  első  kőrben
megpróbálta  elküldeni  Ludmillát  Oxfordba  illetve  a
hasonlatos  nevű  nyelviskolába.  Csajekova  finoman
erősködött, hogy nem azt keresi, különben is az nem
könyvtár.
 A  kulcsos  középkorú  még  próbálkozott  pár  fáradt
mondat erejéig, aztán feladta.

- Hát lehet rosszul tudom. - bizonytalanodott el. - ..de
az  én  lányom  már  30  éves  és  jobban  szeretjük
megvenni a könyveket – mondta, és sarkon fordult.

 Mahinecka  továbbindult.  Bekanyarodott  egy  másik
utcába, gondolta itt több sikerrel fog járni. Meglátott
egy rengeteg gyereket sétáltató, vonszoló, babakocsit
toló,  ahhoz  kutyát  pórázon  hozzákötöző  anyuka
droidot.

A kérdés ugyanaz volt. A rengeteg gyerekes, és egy
kutyás kismama erre nem tudott válaszolni, sőt az is
felmerült  a  fejében,  hogy  egyáltalán  van  -  e  itt
könyvtároló egység, mert ő nem hallott róla soha.



Mondhatta  volna  neki  Ludmilla,  hogy  a  tudatlanság
nem mentesít, de neki is lekókadtak a reményei annak
okáért,  hogy  egyáltalán  megtalálja-e  a  találkozó
színhelyét. Belső sugallatra visszakanyarodott az első
utcába  ahol  a  kulcsos  nő  lakott  a  harmincéves
lányával. Leparkolt az úttal merőlegesen és kirángatta
a  szundikáló  mobiltelefont  a  táskájából.  Hívta
Bonrádovitsot, telefonos segítséget kérve útbaigazítás
céljából.  Kikereste  a  férfi  nevét,  aki  mellékállásban
csupa jószívűségből a mikulás szerepét is eljátssza egy
évben egyszer  azon a  bizonyos napon a Nemzetova
dómban. Legutoljára ezért szóbeli megrovást is kapott.
Sajnos.  L.  Asszony  a  füléhez  emelte  a  készüléket,
előre nézve megmerevedett majd hirtelen kinyomta a
hívott számot.
A  filmekben  nyilvánvaló  ilyen  esetekben.  Amikor
megbűvölve néznek a semmibe, hogy a főhős valamit
látott. Vagy egy elkóborolt tirannasaurus  rexet, vagy
egy penészes teknősbékalábat a levesbe, vagy hasonló
furcsaságokat. Itt sem történt ez másképp.

Ludmilla  Mahinecka  Csajekova  az  út  túloldalán
meglátott valamit.  A NAP FÉNYE  pontosan rávetült a
ház falára, ahol az  ott elhelyezett betűkön ragyogott a
lemenő NAP FÉNYE.

A betűk a következő feliratot mintázták.  Marcalkovitsi
fiókkönyvtár.



NAGY TERÉZ 

„A nap fénye”
        Szikrázó kis csillagokból bontott reggelt a hajnal.
Rövidnadrágos  tavasznak  indult  a  nap.  Az  égen
madarak  cikáztak,  hosszan  időzött  fűszálakon  a
harmat. A szellő harangvirágos csengettyűszót szőtt a
reszketeg fénybe.

       A muskátli kibontott hajjal ébredezett az ablak
félszeg odújában. Piruló orcáját csiklandozva csókolta
fényesre  a  pajkos  napsugár.  Láttán,  rigók  nevettek
önfeledten a fák alatt s kacagásuktól Bodri bosszúsan
megrázkódott a ház mögött. Gombszemében szűkölt a
fájdalom, megereszkedett hasa hullámozva súrolta a
frissen kapart gödör hűsítő alját... 

      Az ember odabent kávéillatba burkolózott. Tűnődő
barázdáiban  a  homlokán  kivirágoztak  a  gondok.  Az
asszonyra nézett, akinek szemében mostanában már
hiába kereste a jelent. A nő múltba révedő tekintete,
elmúlt őszök szökevény szerelmében elmerülve, nem
vette  észre  a  kibomló  tavaszt.  Lassú  mozdulataiba
szomorúság  vegyült,  a  megszokás  melankóliája.
Sápadt  bőrébe  beleivódott  a  rejtőzködő  bánat.
Karjaival fázósan ölelte át testét s borzongva gondolt
az előtte álló nap tespedtségére. Unottan nézte, ahogy
az  embere  kihörpinti  az  utolsó  korty  kávét  és
mosolytalanul  indul  a  kijárat  felé.  A  mosogatósnál
hosszan folyatta kezére a vizet;  remélve,  felmelegíti
vele a fázós testét. Aztán ijedten csörrent a csésze...
Kint  vehemensen  kukorékolt  a  kakas.  A  nap  fénye
táncoló árnyakat festett a konyha kövére... 



      Az  ember  nyomán az  udvar  mozdulatlansága
megelevenedett.  Friss  víz  csobogott  a  kútból,  itatók
teltek,  edények  fulladoztak  az  eleségtől;
kukoricaszemek  tobzódva  táncoltak  a  baromfiudvar
lajtorjái között. Bőséges elégedettség fakadt kezéből,
de  őt  magát  ezen  a  reggelen  mégis  nyugtalan
hiányérzet gyötörte. Bodri, villant benne hirtelen. Hol
lehet az a kutya? Máskor lihegve, örömtáncot lejtve
futkározott körülötte. Kunkorodó farkával legyezgette,
piros nyelvével nyalogatta gazdája étket hozó kezét.
Hát  hiszen,  vemhes,  futott  át  rajta  a  gondolat.
Benézett a takaros kutyaólba, az előkert bokrai alá...
Sehol! A ráncok, a homlokán kaparászó ujjai nyomán,
elmélyültek.  Koncot  vetettek  gondolataiba.  A  nap
fénye  a  ház  mögött  péklapát  módjára  ficánkolt  a
magas eperfa ágai között. A szélforduló alig hallható,
vinnyogó hangokat söpört a tétova léptek elé. A gazda
térdre  esve  huppant  le  a  friss  kaparás  szélére  s
együttérzőn  nézett  kutyája  elgyötört  tekintetébe.
Lágyan megsimogatta csapzott bundáját, majd biztató
szavakkal bátorította...

      Két héttel később tíz kicsi hógolyó gurult elő a ház
mögül.  Az  asszony  tekintetéből  a  nap  fénye
tükröződött s a gömbölyű gombszemek úgy csüggtek
rajta, mint cseresznyefán a zsendülő gyümölcs. A nő,
karját kitárva, közéjük guggolva nézett fel emberére.
Üde mosoly  futott  az  udvaron.  Szikrázó  jelen  lett  a
múlt s az új élet víg zenét muzsikálva törte szilánkosra
a szomorúság leomló falát.





       NAGY TERÉZ

Hány ok? 

Bevackolom magam a párnáim közé,
jobbról kávé, balról zsebkendő...
Biztos, ami biztos, 
nem bízok semmit sem a véletlenre.
Aztán bulvárosítom magam,
no nem, nem egy életre!

Télidőben az ember különben is 
legyen előrelátó és óvatos,
és a gondolat se legyen máris ótvaros.
Bár, már maga a téma is kényes...
Méghogy “médiakirályok”?
Ezektől a falra mászok!
Celebek, cafkák, meztelen macák,
villanásnyi dicsfény övezte sorsok,
kisípolt szavakból álló mondatok
mögött ott ül trónján a király...

Király! - gondolom:  ötletem
gyorsan eladom,
aztán majd elnyúlok itt a pamlagon
gazdagon...
Vigyétek, vegyétek, meztelenségem! 
Egyétek, maszlaggal hintett metéltem!



Na ebből elég! Inkább jöjjön 
a “Bogyó és Babóca”, vagy “A város hősei”,
csak ne ez a lottyadt agyú média mogul,
kinek agyából agyrém tolul
s viagrás gatyájából meredő szerszáma
szeméthegyeket ont a világra.

“Médiakirályok”...
Hány ok mozgatja agyatok?
Hány ok...?
Csak egy: a piszkos pénzhegyek!

                     

 



DITTRICH PANKA

Komédiában

Légy hazug és hitszegő, ugorjál
pénz szagán javán bűzlik az illat ár.
Álnok tudomány nyakán színlel, gyaláz.
Gézen gázt cibál -folyton szitál- a máz.
 
Nem hezitál. Az ember is ócska tárgy,
míg éltető szleng kering és ring a vágy. 
Maszlagos puding - ömlik a kéj lokál,
érvényt vesztve csábít és vár boldogság. 

Mind betyár ezen a lidérces csatán, 
féktelen görbe nyomtalan talaján.
Lényünkre vadásznak, eszeveszettül
lassú halállal, kebelez serényül.

Kódolva bókol: új márka, új módi!
Erkölcs talonban, nyűg a régimódi!
Kegyes trón a világ-komédiában: 
Jó dolga vagyon médiakirálynak!



WALTER ISTVÁN

Az utolsó Média király

A Méd Birodalom évszázadokon át
mindenkit legyőzve növelte hatalmát.
Meghódította a nagy Asszír földet
így még Perzsia is Méd vazallusa lett.

Perzsák felett a Méd király uralkodott
az Iráni-fennsík mind hozzátartozott.
A király vígan élt nagy palotájában
és palotájának minden pompájában.

Nyüzsögtek körötte testőrök, heréltek,
ahogy a királyuk, egész nap henyéltek.
Mert ezt a királyt már nem nevelték harcra.
Ez okozta végül, hogy megszűnt hatalma.

Egyik hűbérese lázadt fel ellene
s másoknak sem tetszett a király jelleme.
Egy nyúlnak gyomrában küldtek üzenetet
így értesítették a perzsa sereget.

A hirbai csata csúfos vége az lett,
a perzsák nagyon sok méd lovast megöltek.
A királyról még a mese megkívánja:
ő lett a Média utolsó királya.

       

       



FARKAS ILONA

MÉDIA-MÁGUS

Ó, Méd Birodalom – Óperzsa uralom,
média névadó – a leg-leg hatalom:
korunknak szülötte – varázsló ereje,
zsebeknek kegyeltje – szíveknek deleje!

Mint a mágnes – vonzza harmatlelkű ifjat,
kiben szuper-sztárok reménysége pirkad,
színpad mesés fénye – a dicsőség-csillag;
álmodja éjszakán, lelke erre virrad!

Bűvösek szavai – bódít ígérete,
a serdülő lányszív meghasad érette:
megoldja fűzőjét, szemérmes pártáját,
fényért, csillogásért ártatlan álságát!

Jó, ha a sikerben képesség is részes:
mágusnak pártoltja kissé tehetséges;
mert, hogyha kudarcban lészen része néki –
mágus-szeretőjét méltóbbra cseréli!



KRAJTSOVITS KATALIN

Reklám

Minden ami létezik, ami
Érdekelhet, az megtalálható nálunk…
De hogy értesülj róla,
Ide kell kapcsolnod a tévét,
A pletykalapokat is meg kell venned…
Keressed az újságárusoknál
Itt minden megtalálható
Remek sztorikkal
Állunk rendelkezésedre
Láthatod közelről a sztárok életét!
Yuppi jé….ez remek szórakozás…
Olvass és nézz minket
Kellemes időtöltést!



KRAJTSOVITS KATALIN

Médiakirályok

Meg kell, hogy jegyezzem, ez nekem így semmit 
sem mond…
Nem tudom értelmezni… akkor meg mit írjak 
róla?
Na de nézzük másként, netán kettéválasztva a 
szót: média, királyok… 

MÉDIA: az az alattomos gépezet, amely minden 
elérhető módon, hírek, kisfilmek, reklámokon, 
újságokon keresztül az agyat mossa,
meghatározva, mit gondolj, mit csinálj, mit nézz, 
mit vegyél, mibe, öltözz...stb. Az a gépezet, mely
a közszereplők, hírességek életét tárja a 
nyilvánosság elé, nagy ívben fütyülve a 
magánélet intimitására.

KIRÁLYOK: akik a magas polcon trónolva 
anyagilag biztosítják mindezt…
Részemről ennyi….



VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 

Médiakirályok

Késő volt. Már azt hitte nem is kerül rá a sor. Ekkor
szólították. Remegő lábakkal lépett a pódiumra. Végül
nyelt egy nagyot és belekezdett.
A zsűritagok csak bámultak egymásra, tátott szájjal.
Csodálatos  hang  töltötte  be  a  termet.  A  levegő  is
megállt, lélegzetvisszafojtva hallgatott mindenki. Lara
már nem félt, csak énekelt. Magyarul kezdte, azután
átváltott olaszra. 
Mikor másodszorra ért a refrénhez, már mindenki állva
hallgatta. Mikor befejezte, olyan éljenzés és tapsorkán
volt,  hogy  megrettent.  Sírni  kezdett,  de  igazából  a
meghatottságtól és attól,hogy azt érezte ilyen nincs ez
csak álom.
A  zsűri  elnöke  odament  és  átölelte.  Vigasztalta  és
dicsérte.  Mindenkin  látszott,  hogy  mennyire
meglepődtek. Egy 17 éves lánytól ilyen előadást egész
Európában évente esetleg egyet vagy kettőt hallani.
Végre hosszú idő után csend lett. Akkor már Lara is
boldogan szipogott. Továbbjutott, ujjongott magában.
Két nap múlva keresték. Be kellett menni a stúdióba.
A stylistokon kívül volt még ott két ismeretlen. Az első
próbaéneklés óta egyszer sem látta őket.
Az egyik odament bemutatkozott és megsimogatta az
arcát. Valami nyugtalanság kerítette hatalmába a férfi
érintésétől. Mikor pedig közölték, hogy teljesen át lesz
alakítva a haja, a ruházata és sokkal erősebb smink
kell,  már  félt  is  nem  csak  nyugtalankodott.  Mikor
végre tükörbe nézhetett,  egy előkelő megrendelhető



prostituáltat  látott.  Amikor  arra  kérték,  hogy  a
kikészített ruhákat is vegye fel, teljesen kikészült.  A
két idegen férfi látta rajta a kétségbeesést.
 Odamentek, hogy vigasztalják. Átölelték és simogatni
kezdték. Mint egy véletlenül a melléhez ért az egyik. 
- Ne féljen Lara kedves, mi csak jót akarunk, - súgta a
fülébe aki először ért hozzá.
Elborzadt.
- Mit akarnak tőlem? Kérdezte remegő hangon.
- Híres énekest, celebet faragni belőled! Volt nevetve a
válasz.
Ekkorra  már  sírt,  zokogott  és  kabátját  felkapva,
közben törölgetve a rákent festéket kirohant.
Még  hallotta,  ahogy  harsányan  nevetve  kiabálnak
utána.
Így nem leszel  ám híres  énekes!  Csak  a  hangoddal
nem sokra mész!!! Ide pedig ne gyere többet, vágtak
egymás szavába.
Egy biztonsági őrnek szaladt neki.
- Hová ilyen sietve kislány?
- Hiszen maga sír!
Lara  már  nem  bírta  tovább,  zokogva  dőlt  az  őr
mellkasának.
-  Kikészítettek  és  olyat  akartak  belőlem faragni  aki
nem vagyok!
Most már nem is énekelhetek.
-  Sajnállak  kislány.  Nem  tehetsz  semmit.       
Tudod ők a médiakirályok!!!
-  Médiakirályok?- kérdezett vissza szipogva.              
- Hát így megy ez, nem a tehetség számít?         

Szomorúan elindult haza és azóta nem énekelt.



NÉMETH EDIT

Médiakirályok /Mai történet/

Viola éppen álmodott amikor a telefonban megszólalt
az ébresztő zenéje. Mozdulatlanul feküdt, habár agya
hullámai  már  lassan  magukhoz  tértek  és  apró
rándulásokkal  jelezték  a  nőnek,  hogy  itt  az  idő  a
felkelésre.
Olyan jó álom volt. Egy cukrászdában múlatta az időt,
de nem egy szokványos édességbazárban,  ami szűk
falak közé van szorítva.
Viola egy csodás szabadtéri területen lévő virágokkal
sűrűn  pettyezett,  illatos  lombokkal  övezett  tágas
ligetben  üldögélt,  egy  vastag  ágra  akasztott
függőszékben.
Rajta kívül egyetlen egy emberszabású lény leledzett a
közelben,  a copfos, szeplős pincérlány. A kislány nem
zavarta  Viot,  hisz  azért  volt,  hogy  a  kényelmét
biztosítsa.
Az,  hogy  miért  nem volt  több  vendég,  ki  tudja.  Az
álmok már csak olyanok, mint a verselemzés. Ki tudja
mire gondolt  a költő,  anno réges-régen ,  vagy akár
mostanában? 
Persze vannak egyértelműnek tűnő versek. Ezek biztos
arra  utal  amiről  a  fáma,  de  ha  azt  mondja  nekem
valaki, hogy ő tudja melyik vers miről szól és most jön
a  lényeg,  milyen  állapotban  volt  a  költő  és  mire
gondolt  közben...  na  ne,  ezt  nem  adja  be  nekem
senki, inkább a kanalas orvosság. 
De hagyjuk ezt  az  Erigon szirupot,  térjünk vissza a
történethez.



A nő a főszereplőnő éppen benyelt egy falás fagylaltot.
Annyira szerette ezt a hideg nyalánkságot, hogy úgy
látszik még álmában sem tudott lemondani róla. Pedig
vigyáznia  kellett  volna  az  alakjára  hisz  ebből  élt.
Színésznő volt ugyanis a foglalkozása, szakmája vagy
hivatása kinek ahogy tetszik. Egy kisvárosi színházban
szerepelt a számára mindent jelentő deszkákon.
Most konkrétan tényleg mindent, mert újra magányos
volt.  Jenő elhagyta.  Az  a  Jenő,  aki  akiről  azt  hitte,
hogy az igazi.  Lehetett volna a neve Igazi Jenő. De
nem az volt, éppen úgy ahogy nem volt Valós Elemér,
Herceg  Béla,  Dúsgazdag  Tihamér,  Lovag  Lajos  vagy
Gróf  Manó sem.
Helyette  akadt,  Faló,  Fakó,  Tahó,  Lomtár  és  Kontár
vezetéknevű  embere  akivel  több  kevesebb  ideig
összekötötte az életét és a szabadidejét amit a színház
bűvös falain kívül töltött. Ez az idő roppant kevés volt,
mert ez a világ volt az élete.
Kapott szerepeit a tőle telhető legjobban játszotta el,
szórtak neki tapsot, virágot bókokat és pókokat.
Élt,  küzdött,  kapaszkodott  volt,  hogy  félkézzel,  tíz
körömmel  egy  adott  feladatba,  vagy  sírdogálva az
öltözője puha, öreg foteljában kucorogva, félhomályos
délutánokon,  amikor  az  árnyék lassan  harapja  be  a
fényt,  azon  aggódva,  hogy  képes  lesz-e
maradéktalanul megoldania a rá osztott szerepet. Úgy
érezte, bármilyen nehéz neki kell megennie, mert ha
nem sikerül, akkor a feladat falja fel őt és akkor vége,
lejátszott, leszerepelt.
 Ebben a kemény és könyörtelen világban ahol a nézőt
elvarázsolja  a  színpadon lévő csodavilág  a  kulisszák
mögött maga a pokol hét bugyra is előfordul és nem
ritka szereplő.



Véres  verejték,  keserű  könnyek,  ideges  kacagások,
üvöltő  ordítások,  puha  simogatások,  néma  sikolyok
bújnak a láthatatlan emberi maszkok alatt.
Itt  minden igazi,  vagy semmi.  Soha nem mondható
meg  igazán,  hogy  valódi-  e  a  rád  sugárzó  bájos
mosoly  vagy netán  a  hátratett  kéz  már  keveri  az
Atropa Belladonnát vagyis a maszlagos nadragulyateát
örök altatónak, vagy ideiglenes bénítónak.

Viola kikanalazta a pasztellszínű gömböket, az olvadt
részt  felhörpintette majd  kinyitotta  a  szemét,  ezzel
vége  szakadt  a  fagyi-mámornak.  Elégedetten
csettintett a nyelvével és lenyalta a szája széléről  a
semmit.

Jólesően nyújtózkodott, megmozgatta lábujjait. A jobb
lábán volt  egy bütyke ami most megroppant. Hiába a
sokféle  színpadi  cipő  nem  mindig  kényelmes
bármennyire is igyekeznek az öltöztetőnők. Most is a
Médiakirályok című darabot próbálták.

Az ő szerepe egy középkorú, de még mindig toppon
lévő  és  a  fiatal  fruskákat  mélyen  gyűlölő,  ravasz,
mindent  bevállaló,  hataloméhes,  igazi  túlélő  nő
megjelenítése volt.

A  nő egy lapkiadó cég igazgatója  és  semmitől  nem
riadt  vissza  az  eladási  lapszám  magas  mutatóit
megcélozva.

Viola jelleme nem egyezett ezzel a karakterrel, de ezt
a  szerepet  ajánlottak  fel  neki,  vagy  semmit.  Így
vállalta.



Nem  egy  főszerep,  mert  ugye  mivel  a  címéből  is
sejthető,  hogy  a  Médiakirályok  több  felső-vezetői
körből  kikerülő  ember  véres  raptorharca  lehetett.
Valaki előbb valaki később hullott ki belőle.
Viola kicsúszott a takaró alól és belebújt papucsába.
Beletúrt  rövid  barna  fürtjei  közé  és  feltápászkodott.
Kicsoszogott  az  apró  konyhába,  bekapcsolta  az  este
bekészített kávéfőzőt. A konyhapultnak dőlve várta a
fekete levet. Édesítőt pöttyintett bele majd a nappali
kanapéjára dőlve behörpintette az ébresztő italt.
Mit vegyek fel ma? – morfondírozott.
Jó lesz valami sportos – válaszolt is magának rögvest-
úgyis még csak az elején tartunk a próbasorozatnak. 
Ellöttyintette  a  maszatos  bögrét  és  magára  öltötte
aznapi  toalettjét.  Ami  egy  farmerből  napságra
vászonblúzból és egy sportcipőből állt.
Vállára vetette barna bőrtáskáját és útnak indult.
Közel lakott a Hetedik sugárúton lévő színházhoz, így
gyalogosan  haladt  a  koszos  járdán,  kerülgetve  a
reggeli kutyasétáltatás kellemetlen nyomait
-  Pedig  ha  belelépnék,  biztos  szerencsém  lenne  –
gondolta. Azzal átlépett egy nagyobb kupacot.
A színészbejárón átsétálva odaintett portás Jucinak és
már ott is volt az öltözőben.
Ledobta a táskáját és belehuppant a süppedős fotelba.
Kicsit  átnézte  a  szerepet  és  várta  a  kezdést.  Ami
hamarosan meg is történt.
Ha  tudta  volna  mi  fog  történni  azonnal  szedi  a
sátorfáját, vagy be sem jön inkább beteget jelentett
volna.  De  nem tudta,  nem volt  varázsgömbje  és  a
mentalista tagozat első osztályát végezte éppen, így
még  nem  volt  profi  a  jövőbelátás  akadályokkal
teleszórt nehéz terepén.



A nevét hallotta, hívta az ügyelő. Számára ez a hang
megkérdőjelezhetetlen voltot képviselt.  Tűzön, vízen,
hurrikánon és  kásahegyen  is  átkelt  volna ha ezt  az
orgánumot meghallotta.
Ott  állt  a  színpadon  ami  hamarosan  kínpaddá
változott.  A  tegnapi  idillikus  légkör  ma  délelőttre
hideg, nyirkos köddé változott.
Olyan sűrű volt  a köd,  hogy Viola csak tapogatózva
tudott benne közlekedni.
A  hangulat  ridegsége  abból  fakadt,  hogy  a  rendező
agyát felhúzta valami motorikus egérhad.
Ez a hangulati egység pedig a  színészeken  csapódott
le  ami  természetes  ugye  mindenhol  így  van.  A
Rendező kifröccsentette  szájnyílásából  a  kezdési
feladatot.
 Viola  nekilátott  volna annak végrehajtásának,  de  a
Rendező  csinált  és mondvacsinált  indokokkal annyira
lesokkolta,  hogy  az  amúgy  is  klimaxos  nő  arca
kipirosodott,  az  összes  hajszála  töve  verejtékezni
kezdett, bővizű patakként zúdult a tarkójára, majd le a
háta  közepén  lévő  mélyedésen  lecsurgott  a  csipkés
bugyijába,  majd  a  combján,  a  lábszárán  végig  a
zoknijában  bugyogva  a  tornacipőjébe  tocsogva,
cuppogva  megállt.  Viola  lába remegett  közben mint
malacfül a kocsonyában. A stressztől szinte mozdulni
sem  tudott.  Lefagyott  és agyát  elborította  egy
zselészerű anyag. Tompa volt mint Mihály.
Megalázva, lelkileg kifosztva hátrament az öltözőbe...
lehántotta magáról csatakos ingét és megmosakodott,
mert az erős terheléstől   meginduló izzadtságzivatar
állapotát nem tudta elviselni tovább.
A nap folyamán még kapott néhány dartsot a hátába,
de előrelátóan a friss póló alá felvette a kipárnázott



golyóálló mellényét, így csak kisebb nagyobb ütéseket
érzett  amitől  elvesztette  egyensúlyát,  de nem sérült
maradandóan.
De minden jónak és rossznak is vége szakad egyszer,
a nap és a próba is alkonyat felé fordult. Viola és a
Médiakirályok is megmenekültek mára.





WALTER ISTVÁN 

Becsület

Becsületet nem csak embertől tanultam,
Volt előttem néhány követendő példa,
De mikor gyermekként disznópásztor voltam,
Megtudtam, milyen a disznók jó szándéka.

A disznócsordára azt mondjuk, hogy csürhe,
Pedig hát a disznó nagyon tiszta állat.
Rühes, sovány süldőt falkában nem tűrte.
Volt köztük egy ilyen, többi kiutálta.

Ez a koszos malac külön legelészett,
Hogy ilyen volt szegény, szégyellte a konda.
Én csak csodálkozva néztem az egészet,
Hogy ilyen létezik, nem gondoltam volna.

A csodálatomat aztán betetőzte,
Mikor a süldőre támadt farkas falka
A többitől külön túrót becserkészte,
Négyen rontottak rá a koszos malacra.

A sivalkodásra kaptam fel a fejem,
De ekkor már minden disznó feje fenn volt
Láttam, hogy az egész konda összeröffen,
Háborgó tengerként farkas falkára ront.

Fölemelt ormánnyal, fogat csattogtatva,
Mint a lávafolyam, fújva, dübörögve,
Félelmetes dühöt, haragot mutatva
A farkas csapatot messze elkergette.



A rühes kis süldőt, vajon mért védték meg?
Hiszen maguk közül kiközösítették.
Mért nem akarták, hogy farkasok egyék meg?
Pedig a csordába eztán sem engedték.

A válasz egyszerű: mert az is disznó volt.
A szolidaritás emberből hiányzik.
Ez hiányzik az én emberi-falkámból.
Nem érdekel senkit mivé lesz a másik.



NAGY TERÉZ

Becsület 
 
Van gondom épp elég,
de mit érek vele,
ha gondjaimba merülök bele.
Jobbról jönnek a felhők,
balról a pofonok;
arcomat tartsam oda,
ahol még többet kapok,
- mondják az álszent tudorok.

Mosolyom gyógyítson
bénát, beteget,
elmebajos gyilkost
és hozzak meleget.
Adjam erőm annak,
ki lehúz, mint hínár a gyökeret,
adjak még, még 
mindenkinek eleget!

Gyöngyöző izzadságba merülő
loknis derülés
hajnalában nincs 
megújuló repülés.
Sóhajok vannak, pici rezdülések,
boldogság halmazban
vágyott tévedések.
Van tapasztalás
bölcselkedés,
(és olykor még becsülés)



melynek szavából nem kér
és nem fogad az ész.
Útját egyedül járva
lemerülő kavics a párja;
de keze kész
hadakozni a mával,
egyedül birokra kelni 
saját bajával.

Van gondom épp elég,
de mit érek vele
ha, mint kétélű kard kerül
kérges tenyeredbe?



FARKAS ILONA

Becsületbeli ügy  /Hova tovább?/

Bárcsak tudnám, hogy mikor és merre,
kerülnék körbe, rohannék messze,
keresném földön, ég-mindenségen,
ahol meglelem a hit-reményem.

Ostobaházi prédikátorok,
megélhetési imperátorok,
egymást sem bírják, ők tudják miért,
az üres székek pletykálnak ezért.

Szájtépő szónok, ármányos szavak
a titkosítást hosszasan altat.
Bársonyon ülők hímzése matyó,
akár a puli, magyarnak való!
. 
Fehér gallérnak sötét a lelke,
etikettet sért a színképlete, 
van itt kincstári nagy optimizmus,
dőréknek ez a kiskatekizmus.

Fullajtároknak mostanság nehéz,
a semmit hajtják lázzal és hevén,
júdás csókosok a fazék körül
őgyengnek, míg az fenékig ürül.

Bal felé csetlek, jobb felé botlok,
zöld üzenettől kelletlen morgok.
A csigaházban szűkös az élet,
zárat feszít a lázadó lélek.



KRAJTSOVITS KATALIN

Szaturnusz barlangja

Sötét tömlöcbe zár az éj
az ég
csillagszögekkel kivert koporsófedél
komor szépségével rám borul
könnyeimből
harmatot varázsol
homályos fényű vegykonyhája mélyén
féljek?
örüljek?
szürke kontúrok rejtik
sorsom képeit, jövőmet
azt élem meg szépen
melyre csillagsugár vetül
–lehet, hogy épp a szemedből...-
üstökös rohan felém
lángcsóvát vet
koporsóm fedelére
kiszállok
s fényénél keresem
széthulló életem
mozaikjait.



NAGY TERÉZ

A reménytelenség csapdájában

      A  szép  szerelem  boldog  ígérete  megszűnni
látszott  azon  a  reggelen,  amikor  a  rendőrök
rajtaütésszerűen ellepték a  házat.  Bizonyítékok után
kutatva robbantak be a kétes félhomályba, melytől a
csipkefüggönyök  halálos  táncba  kezdtek.  A  macska
nyávogva  ugrott  ki  a  dobogó  lábak  között  a
biztonságosnak látszó udvarra.  Hisztérikus cikázással
megcélozta  az  első  útjába  kerülő  fát,  ösztönösen
elkerülve a kerítésen árválkodó köcsögök sorát. 
     Az  ember  meztelensége  sokatmondó  éji
röppenések  boldog  sikolyait  gyanították.  Az  asszony
gyűrött  hálóinge  bilincsként  tekeredett  lábára.  A
paplan sarka kifordult az ágynemű hirtelen rántásától,
amelyet kapkodva igyekezett magára húzni a nem várt
betolakodók láttán. Szeméből homályos zavarodottság
tükröződött,  lába ösztönös lendülete a  szobát  ellepő
hivatalos közeg elé repítette...Az asszony mérhetetlen
ijedelme néma csodálkozásba torkollott...

      A beszélőre egyedül ment. A rokonok, szülők,
barátok mind kihátráltak mögüle. Néma sikolyait átsírt
éjszakák  őrizték.  Napközben  mindenki  mindenféle
tanáccsal  látta  el.  Legtöbbjük  az  azonnali  válást
szorgalmazta, mert milyen ember az, akit leültetnek,
még ha csak egy lakodalomban eljátszott nóta volt is
az oka. Árva kalászként* lobogott benne a fájdalom,
rettenet  ült  a  szemében,  míg  az  urára  várt  a
mesterséges fényű helyiség nyomasztó zajában. Mikor



meglátták  egymást,  tekintetük  összekapaszkodott  s
tudták, bekövetkezett a végzetük. 

    Egy év hosszú idő. Munka, pénz nélkül, a perzselő
homok  ördögszekeret  görgető  fogságában  Julcsi
kiszolgáltatottságában  kábult,  fészkéből  kiesett,
rémült fiókaként meredt anyja idegennek tűnő arcába.
Fekete  varjú  károgását  vélte  kihallani  hangjából,
előszelét  egy  lopakodó  tragédiának,  mely  pallosként
tornyosult zavarodott feje fölé.

- Már pedig jó lesz neked az az ember. Jól keres, háza
van, a munkája biztos, nem úgy, mint a Sándoré, aki
egyik lakodalomtól a másikig élt. Most meg mindenféle
kétes alakokkal keveredik ott a börtönben. Ki  tudja,
milyen ember válik belőle? Tán még el is  tángál, ha
egyszer kijut onnan –, zúdította lázálmos kételyeit az
öregasszony  a  lányára.  Kevéske  nyugdíja  csak
szegényes megélhetést biztosított számára. Ráadásul
a  vő  rabsága  megfosztotta  őket  a  hétvégi  finom
falatoktól, ami a lakodalmas házak maradékából került
az asztalra. A jövő bizonytalanságot vetített elé. Neki
is kicsi jövedelme van, a lányának meg ugye munkája
sincs  és  belátható  időn  belül  nem  is  ígérkezik,
morfondírozott  magában.  Most  meg  itt  van  ez  az
ember,  aki  a  bizonytalanság  helyett  városi  dámát
csinálna  a  Julcsiból,  egészen  lázba  hozta.  A
szomszédasszony  tegnapi  vendége  az  Ila,  affektálva
csicseregte el, hogy a fia nemrég vált el a feleségétől,
mert az se főzni, se gyereket szülni nem akart, csak a
tanulás járt az eszében, meg az orvosok után koslatott
a kórházi főkötőben...   - A te lányod úgyis egyedül
van...  Fiatal  és  erős,  tudna  az  szülni  akár  több



gyereket is a fiamnak. Más dóga nem is lenne, csak a
pulyákra  vigyázni,  meg  azt  a  nagy  házat  rendben
tartani -, visszhangzott az öregasszony fülében.
      Bár a Julcsi egyelőre hallani sem akar más férfi
emberről, no de az idő és a pénztelenség, meg egy kis
rásegítés  előbb  utóbb  úgyis  döntésre  bírja...  A
szerelem  meg  ugye  mulandó,  pláne,  ha  nem  is
gyakorolják.
      A szél  sivítva járta át a város huzatos utcáit.
Nejlonszatyrot, újságpapírt zörgetve görgetett. A piac
még tartogatott némi maradék árut, de a kofák már
igencsak  készülődtek  hazafelé.  Julcsi  kosara  időben
megtelt a frissen vásárolt jóféle falusi zöldséggel csak
még a kenyérke hiányzott.  No,  de azt  majd a sarki
péknél  pótolja.  Burekot*  is  vesz,  mert  igencsak
ráéhezett. Hiszen kettő helyett kell már ennie... 
     A péktől kifordulva a szél belekapaszkodott hosszú,
szőke  hajába,  ostorként  arcába  vágva  tincseit.  Kis
ideig  még  cibálta,  majd  függönyként  terítette  szét
szeme előtt a hajzuhatagot. Még ez is. Nem elég, hogy
tele a keze, most már látni se lát, rázta meg dühösen
a  fejét.  Amint  némi  fény  bukdácsolt  át
összekuszálódott  haján,  egy  férfi  körvonalai
bontakoztak ki előtte. - Sándor -, sikoltott döbbenten,
miközben kezéből a földre esett a cipó, hogy a maga
útját járva megálljon az útmenti pocsolyában.
- Tegnap szabadultam... - meredt a férfi  az asszony
hasára.  -  Látom,  nem  tétlenkedtél  -,  morogta
felindultan.
      Az asszony karjáról a kosár lassan lecsúszott,
majd a gravitációnak engedve, felgyorsulva zuhant a
földre. Szabaddá vált kezét maga elé kapta, mint aki
abban  reménykedik,  így  el  tudja  takarni  árulása



bűnjelét.  A  kis  élet  odabent  nyugtalanul  mozogni
kezdett, figyelmet követelt. Anyja hirtelen eszmélése,
minden keserve a kicsi életbe költözött. “Árva kalász”
léte  megpecsételődött.  Fájdalmas rúgásai  nyomasztó
pokollá  változtatták  az  asszony  földi  létét.  Riadt
tekintete  a  volt  embere  szemében  régmúlt  idők
szerelmét  kereste.  De  csak  csalódottságot,  dühöt
látott  benne.  A  fájdalmas  felismerés,  árulása,
becsületének  elvesztése  felett  érzett  tehetetlensége
megrogyasztották,  a  földre  kényszerítették.  Bele  a
pocsolyába, a reménytelenségbe, a kiúttalanság és az
újból feltámadó szerelem kilátástalan útvesztőjébe.
       A szél felajzva futott, menekült tovább... 

“Kalász, kalász, árva magyar kalász ...” tiltólistás dal
volt a Délvidéken.



NÉMETH EDIT

Becsületbeli ügy

 A történethez hozzátartozik egy tény, mégpedig az,
hogy kitalált, véletlenül sem kitálalt, vagyis egy mese
amit nem a nép költött, csak egyetlenegy ember, azaz
nőszemély akinek a gondolkodásra használt szerve túl
pihent állapotba került ahhoz, hogy egyáltalán ilyesmi
megfoganjon  laza  agytekervényei  csavarodó
sávjaiban.

 Volt egyszer, hol nem, de biztosan megtörtént abban
a képzeletben ahol  ipadon lovagolnak a  hangyák és
Borsószem hercegkisasszony wi-fi hullámon /mármint
nem az enyémen egyelőre/ szörfözik.

 Egy  kandi  kamerával  felszerelt  épületben,  ami
lehetett volna a Lipótmező méltó utóda is, csak ide az
ápoltak napi rendszerességgel jártak. Be-ki... aztán ki-
be. Termelő munkát vagy gyógyító terápiás feladatot is
elláttak  az  emberek  az  ott  tartózkodásuk  alatt.
Tulajdonképpen  előállítottak  ezt  meg  azt,  de  főleg
amazt megadott határidőre.

 Ebben  a  komplexumban  sürgött-  forgott  egy
főorvosnak nevezhető embertípus,  aki  ki  tudja miért
csak  cinikus  scenikusnak  nevezte  magát.  Irányított,
kevert, kavart, sőt előfordult, hogy összehordott hetet
havat.

 Egy napon szörnyű dolog történt,  megbetegedett  a
kosztalanító azaz piszokösszegyűjtő szakreferens.



 Elszabadultak  a  megvadult  mikroorganizmusok  és
körtáncba kezdtek gyarapítva ezzel a retkes felületek
nagyságát. A gombák különleges pajzán burjánzásba
burkolóztak a sarokban. Visító hancúrozásuk felverte a
zuhanyzó áporodott csendjét. A zöld moszat felütötte
a  fejét,  ami  nagyon  koppant  a  mosdó  szélében.  A
fekete penész komájával fészkes fenével zsugázott egy
vécécsészén.

 Nem  volt  mit  tenni  a  professzor  multifunkcionális
cinikus scenikus. Ismétlem, semmi sértő nincs ebben,
mert  ugye ez ki  van találva  ez  az  egész irományos
maszlag, ha valaki átugrotta volna az első bekezdést,
sőt említve vagyon, hogy a kitalált ember saját magát
nevezte így. 

Pont  mint a 12 szék c.  darabban az Osztap Bender
nevű  főszerelő  édesanyja,  aki  nem  is  volt  az  ő
anyukája  igazából,  csak  így  akarta  megtudni  ez  a
szélhámos  egyén  a  székek  fellelhetési  helyét.  Az
mondta  a  nem is  anyukájáról,  hogy  meddő  volt.  Ő
hogyan  született?  Hát  csak  úgy,  véletlenül.
Tehát a professzionális cin. scen. felkérte az ott ki-be
folyamatosan járkáló nőimitátorokat, hogy végezzék el
a piszkos munkát.

 Kanárisárga gumikesztyűt húztak törékeny kacsóikra
és  megtámadták  a  dzsuvás  területet.
 Vagyis fertőtlenítették amit kellett.  Mikor a szennyes
koszok gyülekezete meghallotta a forró víz zubogását
nyugtalan mozgolódás támadt közöttük.

 A  főmocsok  viszont  nyugalomra  intette  a  népét:
 - Semmi gond férgek! - Én akkora gané vagyok, hogy
senki nem tud eltakarítani erről a szemétdombról. 



Nyugalom!
 A tisztánlátó nőszemélyek, viszont mint egy T.E.K.-es
kommandó  egység  máris  a  helyszínen  teremtek,  és
támadtak  fertőtlenítőoldatos  törlőkendőikkel.  A
gombák  úgy  sprinteltek,  hogy  kalapjukat  is  ott
hagyták  siettükben.  A  penész  a  fekete,  elszürkült
ijedtében.  A  fészkes fene megcsúszott  a  vécékagyló
peremén abban a köpetben amit barátja a zöld moszat
hagyott  ott  maga  után.  Olyannyira  elvesztette
egyensúlyát,  hogy  bele  is  esett  a  lefolyó  nyílásába.
Ordítva  szánkázott  a  jakuzziból  a  kánaán felé.  Apró
gondja akadt csak közben, magányos harcosként nem
szerette  az  élményfürdőket.
 Eközben a nők el is végezték kénnyel és keservvel a
munka  túlnyomó  többségét,  szép  szóra  hajolva
törékeny  szirmaikkal.
 Gondolkodtak. Vajon ez a munkák legalja vagy van
még alább?

 Bizonyára vannak olyan foglalkozások amik kenterbe
verik a takarítóét.

 A neten olvasott statisztika szerint  a politikuskodás
sem mindig egy kellemes elfoglaltság. Vagy nézzük az
elvadult hegyi patak szabályozó szakembert. Esetleg a
spermabank  biztonsági  őrét.  Vagy  számomra  a
legdurvább a hamvasztó ember vagy kicsoda munkája.
Nemrég  hozták  a  tudomásomra,  hogy  az  elégett
embert  beleteszik  egy  turmixba,  ami  finom  porrá
keveri vagy darálja, aztán helyezik ezt az őrleményt az
urnába.

 Még  hogy  Isten  malmai  lassan  őrölnek.
 Így második variációra szavaztak, azaz, hogy van a
takarításnál  gyomorforgatóbb  munka  is  és  ennek



tudatában  szinte  dalolva  zúzták  szét  a  mocskot  a
piszoár kövezetén.

 Miután  végeztek  aznapi  passzusukkal,  abban
reménykedtek,  mégpedig  piszkosul,  hogy
helyettesítettjük  mihamarabb  felépül  és  tartós  jó
egészségi  állapotnak  fog  örvendeni  ezáltal  mindenki
végzi a saját munkáját.

Ezt mindenesetre egy becsületbeli ügynek tekintették.
Hisz a jelen esetben gyengélkedő szakreferens végezte
eddig szó nélkül a sterilizálási hadműveletet.

Ennyit megérdemel, hogy betegsége idején segítséget
kapjon azoktól aki után ő takarított eddig.



KRAJTSOVITS KATALIN

Becsületbeli ügy

Sokat  vívódtam,  vajon  életem  mely  mozzanatára
mondhatom ezt a meghatározást…
 Végül rádöbbentem: nekem, az anyámnak adott, és
be  nem  tartott  ígéret  teljesítése,  az,  hogy
leérettségizzek, lett becsületbeli ügy… 
Ugyanis kamaszkoromban minden fontosabb volt mint
a tanulás.
És  ezt  olyan  sikerrel  műveltem  a  gimnázium  első
osztályában,  hogy  visszatapsoltak.  Így  hát  kapásból
ismételtem  az  első  osztályt…Innen  azért  már
komolyabban  vettem  az  akadályokat.  Közepessel
ellavíroztam  a  harmadik  osztály  végéig,  és  azon  a
nyáron,  egy  hirtelen  fordulattal
férjhez  mentem…  Igazgatói  engedéllyel  a  negyedik
osztályt  magántanulóként  jártam.  Eljött  az  írásbeli
érettségi  ideje  is...  megcsináltam.  Aztán  otthon
beütött a krach...elvetéltem egy négy és fél hónapos
magzatot…  mentők...  kórház...  az  eseménnyel
kapcsolatos intézkedések... sokkos állapot… 
Viszlát érettségi… majd… valamikor… Így elmaradt a 
szóbeli is persze… A pótérettségire nem mentem. 
Teltek az évek… anyukám meghalt anélkül, hogy látta 
volna, ahogy sorban születtek a gyerekek… Költöztünk
is többször… Aztán Veszprémben, amikor a harmadik 
csemete is belenőtt az óvodás életbe, gondoltam 
egyet: na most lenne rá lehetőségem, hogy 
utánajárjak az esti iskolában való érettségi 
letételéhez… hisz anyunak megígértem… Időben: tehát
novemberben mentem el az adott intézmény 



vezetőjéhez megérdeklődni, csatlakozhatok-e a 
negyedikesekhez…
Fennakadtak a szemei, és firtatózott, ugyan miért nem
szeptember elején jöttem….
Gyűjtöttem a bátorságot, mondtam válaszul. Most itt
vagyok. Van rá lehetőség?  Volt…
Csatlakoztam... és: sikerült! Anyukám!  
Leérettségiztem… betartottam a neked tett ígéretem…
Nos: így történt az én becsületbeli ügyem.



DITTRICH PANKA 

A közérdekében
(a kapitánynak)

Én  Iksz  Jakab  ennél  a  közfeladatot  ellátó  szervnél,
látok el státuszt. A munkám során tapasztalt értékek
őrizhetnek közkincset, ám egyre nagyobb közterheket
rónak  rám.  Munkám  része  a  megfigyelés,  a
rendfenntartás  és  az  ezzel  járó  mindennemű
adatkezelés.  Amit  most  itt  közlök  Önnel,  azt  ne
tekintse  híresztelésnek.  Felderítésem  során  szerzett
kellemetlen tapasztalataim nem más, mint a közrendet
sértő  cselekmény:  naponta  történő  szabálysértések
halmaza,  mely  rosszhiszeműségre  is  utal,  ami  az
intézményen belül történik. Most igyekszem feltárni a
tényeket. Teszem ezt szabad akaratomból. Ám szabad
vélemény  nyilvántartásom  betartását  nem  kívánom
önrendelkezésnek  tekinteni,  ezért  teszem  ezt  a
feljelentést.  A  személyes  adatok védelme itt  ezen a
helyen nem az én feladatom! Most ebben a rendkívüli
helyzetben,  ahol  másik  ember  magánszférája  sérti
mások emberi  méltóságát,  és legfőképp az enyémet
is. Ez nem más mint becsületbeli ügy! A tettesnek és
sértettnek és áldozatnak egyaránt! 
Ahol én a feladatom ellátása közben, a becsületsértés
részesévé  is  válok.  Azáltal,  hogy  számomra  (is)
megbotránkoztatást okozva, sértik a jó hírnevemet, az
önazonossághoz  való  jogomat!  Az  elkövető  által
képviselt  cselekvési  szabadsága  bebizonyítja  azt  is,
hogy  míg  ő  igenis  cselekvőképes  az  egészsége
védelme  érdekében,  addig  cselekvőképtelen  a



lelkiismereti szabadságában. Amikor ezt a cselekményt
végrehajtja,  melynek  során  mulasztást  követ  el
ellenem  (is).  A  közfelfogás  szerint  az  ő  egészség
védelmére irányuló „szerzeménye”, - melynek szerzői
joga- csakis őt illeti! Érvénytelenül mégis rám ruházza
annak  szabadalmi  jogát,  ez  az  ami  sérti  a  magán
érdekemet! 
Képtelen vagyok annak szabad felhasználására, amely
az ő magánérdeke kell, hogy legyen, mert ezt kívánja
nem  csak  az  emberi  méltóság,  hanem  nem  utolsó
sorban  a  közrend  betartása  is,  bizonyos  kereteken
belül. Mivel így a tulajdonjog, eme tárgyból kifolyólag,
elfogadhatatlan  és  nem  engem  illet!  Nincs  jogom,
tényfeltárásra, a tettes kilétére, hiszen ha a tényleges
személyi  azonosságára sor kerülne, az biztosan nem
büntethető, mivel mentelmi jogot élvez tisztségében.
Tanúvallomásom,  ha  az  állami  titkot  nem is,  ám  a
szolgálati titkot annál is inkább sértené! Munkámban
védelemre  szorul  a  magán  érdekem,  hogy  mégis
feljelentéssel éljek.
Kérném, a mai nappal kezdődően, a szuverenitásom
érdekében,  a  feladataim  ellátásánál,  az  ilyen
esetekben  engem  felmenteni.  Így  arra  az  időre
törvényesen  cselekvőképtelenné  nyilvánítani.
Ideiglenes  gondnokomnak  pedig  ez  elkövetőt
személyesen kinevezni.  Ez nem magánérdek, hanem
közérdek is egyben. Valamint nem utolsó szempont az
intézmény jó hírnevére tekintettel is. Feljelentésemet
kérném a személyes jogaim gyakorlásának tekinteni:
mely  szerint  nem vagyok köteles,  egy másik  ember
által  felelőtlenségből,  vagy  hanyagságból  elkövetett
emberi mulasztás bűnrészese és áldozata is lenni, és
nap mint nap a tárgyi bizonyítékkal szembesülni! 



Állampolgári  kötelességem  a  tény  feltárásról,  most
ennyiben nyilvánult meg. 
Hétköznapi  nyelven  szólva,  a  közfelfogásom
érdekében, hogy a valóság ne tűnjön hamis színben
való  feltüntetésnek,  és  ezt  minden  természetes
személy megértse, és ne tegyek vádemelést, hogy e
cselekedetből kifolyólag ne legyen még véletlenül sem
több  magáncélú  másolat  a  bizonyíték  az  adott
helyszínen,  a  rosszhiszeműség  elkerülése  érdekében
is, kérném elsősorban a saját érdekem megóvását is
tekintetbe véve, a tisztelt Kapitányurat arra kérném,
adja ki parancsba: 
Aki  elvégzi  a  „nagydolgát”,  húzza  le  maga  után  a
klotyót!  Valamint,  hogy  a  rend  kedvéért  győződjön
meg a helyszínen, hogy az adott dolog „szerzemény” a
helyére is került. Ha nem akarja, hogy sz.rdobálásra is
sor  kerüljön!  Elnézését  kérem a  sok  szóismétlésért,
ami nem csak a rend, hanem a hatás-keltés kedvéért
is történt,  de kérem, ne tekintse uszításnak! Ússzon
az, aminek úsznia kell!



VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 

Becsületbeli ügy

"Becsületbeli ügy, hogy segítselek
mert az életemmel tartozom neked."

Így kezdődött az a levél amit Enikő utoljára bontott ki
a  számtalan  számlát  és  csekket  tartalmazó  boríték
után.

Megdöbbent,  hisz  ő  már  rég  elfelejtette  az  esetet.
Mikor is volt? Már igazából arra sem emlékezett, csak
az esetre emlékezett nagyon határozottan. Az iskolába
indult,  hogy  a  délutáni  óráját  megtartsa.  Ahogy
befordult  a  Petőfi  utcába  az  egyik  padon  fekvő,  de
szinte  élettelennek  látszó  lányt  látott.  Az  azonnal
látszott, hogy lány, mert divatos szoknya volt rajta de
furamód  felcsúszva.  Ijedten  szaladt  oda  és
megdöbbentő látvány fogadta.

A lány karjáról egy öv lógott ami már félig kibomlott
és azonnal  látni  lehetett  a tűszúrások nyomát.  Csak
egy pillanatig tétovázott, hogy mit is tegyen, de már
kapta is  a telefonját  és hívta a mentőket.  Utána az
iskolába  szólt  be,  hogy  helyettesítőt  kérjen  az
igazgatótól.  Pár  szóval  vázolta,  hogy miért  nem tud
időben ott lenni. Szerencsére csak egy óráról volt szó.
Ezt  meg  tudták  oldani.  Közben  már  a  mentő  is
megérkezett.  Azonnal  látták,  hogy elég  nagy a  baj,
mert  szerintük  is  kábítószer  túladagolás  történt.
Egyértelmű  volt,  hogy  ő  is  beszáll  a  mentőbe  és
elkíséri a lányt. Amikor az orvos felvette az adatokat a



táskában  talált  iratokból,  megtudta,  hogy  a  lány  a
közeli gimnáziumba jár. Órákig tartott, mire Rita (így
hívták a lányt) magához tért. Ellenségesen méregette
Enikőt.

Enikő  nem  kezdett  hangoskodni,  vádaskodni,  hogy
miért  tett  ilyet.  Halkan  kezdett  beszélni  a  lányhoz.
Elmondta,  hogy  látja  jó  családból  származik,  ez  a
csinos  és  divatos  ruházatból  tudta  megítélni.
Érdeklődött, hogy mi az ami hiányzik. 

- Gondolom nem foglalkoznak veled... - mondta.

- Na és van köze hozzá?  - Kérdezte Rita.

- Igazán ott hagyhatott volna... - folytatta.

Akkor  Enikő  pár  szóval  magáról,  árvaházban  töltött
éveiről beszélt. Lágy, nyugodt hangja álomba ringatta
Ritát.

Érezte, hogy már ideje  hazamenni.  Itt  úgy sem tud
többet tenni. Hetek múlva, míg vásárolt megszólalt a
telefonja. A kórházi toxikológus hívta. Rita ismét náluk
volt.  Megdöbbent,  hogy  miért  nem  a  szülőket
értesítették. Kiderült ők éppen Miamiban nyaralnak és
a hülye gyerekük miatt nem jönnek haza.

Enikő  nem  gondolkodott,  ment  a  lányhoz.  Ez
hónapokig így ment. A szülők nem foglalkoztak sokat
azzal,  hogy  Ritát  kitették  a  gimnáziumból.  Úgy
gondolták van annyi pénzük, hogy eltartsák és éljem
ahogy akar. Így nem volt rá gondjuk.

Végre  elérkezett  a  nap és  Rita  tisztán  hagyta  el  az
"elvonót".  Nem  lehetett  ráismerni.  A  zavarodott,
sovány  fruska  helyett  egy  megfontolt  kissé
megöregedett de mindenképpen új életre vágyó Ritát



látta viszont. Egy ideig még figyelte a lányt, de mivel
normális életet élt, estin le is érettségizett, úgy érezte
már nem kell pótanyát játszani. Mikor idáig jutott az
emlékeiben, tovább kezdte olvasni a levelet. Lassan,
de határozottan elindultak a könnyei.  Már alig tudta
olvasni a sorokat.

"Tudom most  meglepődik,  hogy  annyi  év  távlatából
még emlékszem magára. Én soha nem tudtam és nem
is  fogom  elfelejteni  amit  értem  tett.  Azóta  férjhez
mentem.  Jól  élünk.  Mindenünk  megvan.  Viszont
megtudtam, Hogy az iskolát ahol tanított felszámolták
és  maga  munkanélküli  lett.  Ezért  szeretném,  ha
elvállalná  az  ikreim  tanítását.  Magántanulók  lettek,
mert sajnos problémásak. Ezt a büntetést kaptam az
anyagi  jólét  mellé.  Kérem nagyon  a  tanárnőt,  hogy
fogadja  el.  Így  nem  alamizsnát  adunk,  de  azt
csinálhatja  amit  szeretett  és  tisztességesen
megfizetjük munkáját.

Olvastam egyszer egy verset és ez most pont ide illik.

"Becsületbeli ügy, hogy segítselek
mert az életemmel tartozom neked." 





Farkas Ilona  (1942) – Győr  /Államigazgatási főiskola/

Téten  születtem,  Kisfaludy  Károly  szülőfalujában.
Mindig   "faltam"  a  verseket,  különösen  a
klasszikusokat! 2 - 3 fiatalkori versemet leszámítva -
2014 elejétől írok magam is verseket. Eddig mintegy
300 - elsősorban lírai - verset írtam. Leginkább a lélek
hányattatásai  és örömei  foglalkoztatnak.  Szeretem a
humort és az iróniát.
Eddigi  sikerem:  a  Kisalföld  napilapban  több  versem
megjelent.  2016  évi  DéeMKá  Alapítvány  által  meghirdetett
Újjászületés verspályázaton a nyertes versek közé került Könyörgés
című versem. 



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

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

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


Németh Edit (1966) – Győr / Díszletfestő /

Néhány éve először a magam kedvéért kezdtem írni.
Aztán barátaim biztatására és örömére folytattam. Jó
érzéssel  tölt  el,  ha  mosolyt  csalhatok  az  emberek
arcára. 



Nagy Teréz (1951) – Győrszemere 

Születtem  egy  lázas  éjszakán  a  Délvidék  ölében,
Martonoson. 
Kora ifjúságomat a könyvek szeretete ajnározta, s a
tollforgatás gyönyörét ízlelgetve jutottam el a próza, a
költészet  varázslatos  világába,  hogy  egy  időre  ott
ragadjak,  s  születhessenek  versek,  dalok  és
miegymás...
Eddig  három  verseskötetem  jelent  meg.  Az  első  a
kétnyelvű  Trügerischer  Stern  –  Csalóka  csillagom
(magyarból a verseket Eugen Schusteritsch és Thomas
Zöbelin  fordította  németre);   az  Ostortánc  és  a
Hoztam utat...
A verseimből több zenész versmegzenésítést készített.
Az  Aphonia  együttes  egy  egész  lemezre  valót,  az
Ahonnan  jöttem...  címmel.  Egy  időben  az  agyag
hívogató  szépsége  varázsolt  el  néhány  kis  szobor,
falikép, és kiállítás erejéig.
Ma, csendes magányomban rovom időnként a sorokat.
Néha előbújok és megmutatom magam, hogy azután
ismét  a  betűk  vezessenek  utamon  és  férjem,  Nagy
László,  akinek  a  szerető  támogatása  nélkül  csak
“fiókversek” születtek volna.



Krajtsovits Katalin (1944) – Győr

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



Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

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



Dittrich Panka (1966) – Győr 

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



Grafikus alkotónk: (logóterv)

Ötvös Diána (1988) – Szentendre 

2014-ben végeztem csomagolástervezőként az Óbudai
Egyetem  ipari  termék-  és  formatervező  mérnöki
szakán.  Jelenleg  webdesignnal,  logó-  és  arculat-
tervezéssel foglalkozom. Nagyon szerencsésnek érzem
magam, amiért azt csinálhatom, amit szeretek. 



       Fotók a klub alkotóinak találkozásairól:





Itt találkozunk:

Győr, Marcalvárosi Fiókkönyvtár

Elérhetőség: iro.alkotok@gmail.com

mailto:iro.alkotok@gmail.com
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