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ÍRÁSOK SZERZŐI: 
  

Andrádi Noémi: Budakalászon élek. Most fejeztem be az ál-

talános iskolai tanulmányaimat a Szentistvántelepi Általános 

Iskolában. Jelenleg fogom megkezdeni az első évemet a Forrai 

Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában, média tagoza-

ton. Nagyon nagy álmom, hogy írói sikereket érhessek el. Ver-

sek mellett novellákat és krimiket is írok. Nekem az írás nem 

csupán egy hobbi, hanem az életemnek egy nagyon fontos ré-

sze. Én ezzel fejezem ki magam. Nagyon örülök, hogy részese 

lehetek ennek a kötetnek, és remélem, két versem elnyeri az 

olvasók tetszését. 

 

 

Ács Vivien: Huszonhat éves lány vagyok, földrajz-történelem 

tanárnak készülök. Tinédzserkorom óta írok. Az írás az én 

hobbim, a szenvedélyem, a mentsváram. A mindennapokban 

pozitív személyiség vagyok, szeretek utazni, álmodozni, szere-

tem a kihívásokat, a természetet. A verseim segítenek túllépni 

egy-egy fájdalmasabb kapcsolaton, megszabadítanak a ben-

nem maradt érzésektől, megnyugvást találok a leírt sorokban, 

és utána új reményekkel tudom folytatni az életet. Egri lány-

ként a fővárosban nőttem fel, az egyetemet Szegeden végez-

tem el, és most újra Budapesten kötöttem ki. Nem félek az új 

helyzetektől, szeretek ismerkedni, nyitott vagyok és spontán. 

Rajongok a vintage művészetért, az alternatív zenéért, a kor-

társ irodalomért, a mély, drámai alkotásokért, amik után sokat 

lehet elmélkedni a világ dolgairól. Az életcélom, a motivációm 

az, hogy minél többet lássak a világból, és minden pillanatot 

igyekszem megélni a maga teljességében.  

 

 

Áfra Piroska: Áfra Piroska néven írok. Hajdúnánáson szület-

tem, itt is élek a családommal. Három fiúgyermek édesanyja 

vagyok. Tanító-magyar és tánc-drámapedagógus szakokon vé-
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geztem Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Tanítókép-

ző 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 Szellemi Műhelyt is vezetek. Szóval, 

ahol alkotók és alkotások vannak, szinte mindenhol megtalál-

ható vagyok.   

 

 

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. Tizenöt 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 fo-

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, 

hatvanéves, nagymama. Budapesten élek, a Józsefvárosban. 

Tokaj-Hegyalján nőttem fel, egy cigánytelepen, mert apám 

muzsikus családból származott. Anyám baranyai sváb, az ol-
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vasás szeretetét tőle örököltem. Mindig vonzott az irodalom, 

és ebben nagy szerepe volt Molnár Jenőné, Sárika néninek, 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 je-

lent meg Asszonyom, legyen erős címmel. 2002-ben, esti tago-

zaton végeztem a főiskolát magyar nyelv és irodalom szakon. 

Már előzőleg is gyakran vettek igénybe nyelvi lektorként, pél-

dául a Felnőttoktatási és -képzési lexikon munkálatainál. Ver-

seim a Sodrásban antológiákban jelentek meg 2014-ben és 

2015-ben. Meséimet nagyon szeretik az unokáim, szerkesztet-

tem 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 

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 

műszaki előadó és kéményseprő mester. 2013 májusától a Ta-
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tai Állatgyógyászati Központban dolgozom, mint állatorvosi 

segéd. Vívok szabadidőmben, párbajtőrözök és kardozok, 

mindezeket amatőr szinten űzöm, kisebb-nagyobb sikerekkel. 

2008 nyarától írok verseket, már öt kötetem jelent meg. Több 

helyen nyomtatott formában is megjelentek költeményeim, 

verspályázatok eredményeképpen elismerő oklevélben részesí-

tett az Országos 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 önál-

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 

folyóiratokban jelennek meg írásaim, fotóim, (Kaláka, Kláris, 

IR, Verslista kiadványai). Múlt évben indult folytatásos regé-

nyem, „fotó-album” sorozatom az Irodalmi Epreskertben, ahol 

szintén jelen voltam egyéb írásaimmal korábban is. Munkái-

mért irodalmi díjakat kaptam több alkalommal. Több évben je-

len voltam könyveimmel az Ünnepi Könyvhéten. Hiszem, 

hogy a szép szó nem vész el, és egy-egy vers elgondolkodtatja 

mindazokat, akiknek lelki táplálékra van szükségük. Egy ko-

rábbi könyvem záró sorait ma is vallom: „Ha egyetlen mondat-

tal, szóval valakinek adni tudtam, vagy segíthettem az útján, 

már nem volt hiába, hogy kitártam szívem diktálta gondolata-

im kapuját.” Ez évben megkaptam „Az Irodalmi Rádió legjobb  

szerzője 2015” Díjat. 
  

 

Bornemisza Attila: költő, újságíró, főszerkesztő, a Cserhát 

Művész Társaság elnöke, a Történelmi Szent Lázár Lovagrend 
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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 jelenben, 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. 

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. 

Jelenleg a Napút folyóirat ösztöndíjasa. 

 

 

Borsos Irén: 1945-ben születtem Cegléden. Budapesten él-

tünk, ott építettük fel családi házunkat, három gyermeket ne-

veltünk fel. Negyven évig dolgoztam könyvelőként. 

Nyugdíjba vonulásom után kezdtem írni. Manapság, amikor 

ellepi mindennapjainkat az éneklő beszéd, a hangsúlyok nél-

küli hadarás és a felkapott idegen szavak tömege, én maradok 

az örökérvényű szép magyar beszédnél. 
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2006 óta megjelent önálló köteteim: Tavaszi tüzek, Újraélt ta-

vasz, Együtt a szívemben, Útjelző fényeim, Védjük magunkat! 

Tíz év alatt, hatvan antológiában is olvashatók írásaim. 

 

  

Bubrik Zseraldina: Bubrik Zseraldina Renátának hívnak, 

1972. május 19-én születtem Miskolcon, ahol életem legna-

gyobb részét töltöttem. Óvodás koromtól tanultam a verseket, 

írással általános iskolásként kezdtem, de komolyan tíz éve 

írok. Két újságcikkel kezdtem, majd áttértem a novellákra. 

Egyszer észrevettem egy mesepályázatot, amire írtam is egy 

gyermekmesét, azóta is foglalkozom vele. Verset két éve 

kezdtem írni, amikor a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok 

Verslista csoportba felvételt nyertem. Kedvenc könyveim kö-

zött van a krimi, amit majd egyszer én is szeretnék írni, jelen-

leg csak kurta krimim van. Az első novellám antológiában 

2010-ben jelent meg, majd huszonöt novellát, három verset, 

egy mesét antológiában, és folyóiratban adtak ki. 2015 decem-

berében megjelent a saját kötetem, melyben huszonhét novel-

la, hét mese és huszonkét vers olvasható. A könyvem címe: 

Elengedés. Mostanában elővettem a régi magyar szavakat, me-

lyekből verseket írok. Rengeteget olvasok, verset, prózát, de 

van olyan, amit többször elolvasok, hisz mindig találok benne 

valami újat. Ez év májusától az Irodalmi Rádió csoport tagja 

lettem. Verseim olvashatók a poet.hu oldalon. 

 

 

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: ProBono-díj 
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(2008), Déli Tükör-díj (2008). Tagság: Szegedi Amatőr Alko-

tók Köre (titkár), Pécsi Művészkör, 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 örül-

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

2010-ben megkaptam az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat a 

„Publikáció” kategóriában. Tagja vagyok a Verslistának, az 

Irodalmi Rádió webfelületén is szerző vagyok, verseim külön-

böző antológiákban, folyóiratokban találhatók meg. Első ver-

seskötetem, a Fény-térben című, 2009-ben jelent meg. 2012-

ben megjelent Ecsetvonások címmel egy netkötetem, majd ké-

sőbb, ugyanebben az évben ennek bővített, nyomtatott kiadá-

sa. Ugyanebben az évben kaptam meg az Amatőr Irodalomért 

Verslista Díjat „Közösségért” kategóriában. Jelenleg folya-

matban van egy újabb netkötetem megjelentetése. 
 

 

Csetneki Juhász Balázs: 1947-ben születtem Tiszalúcon. 

Nyugdíjas háziorvos vagyok. 

Gyermekkorom óta festek és verseket írok. 

Verseim megjelentek a következő kötetekben: Sodrásban 

2012, 2013, 2014, 2015 című amatőr költői antológiákban; a 

Tiszta szavak ereje 2014 című verspályázaton az Éden Művé-

szeti Hálózatnál; a Szárnypróbálgatók 2015 című kötetben.  
 

 

Csordás Barbara: Pesti lánynak születtem, 1984. október 20-

án. Haza Kápolnásnyékre szinte csak a fejemet lehajtani térek, 

ahol Vörösmarty Mihály szelleme időnként körbeleng, s ücsö-

rögvén záporozni kezdenek a betűk a papirosra. 

Hivatásom a méregkeverés. Gyógyszerkutató vegyész doktor-

jelölt vagyok az ELTE TTK-n.  
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Négy éve kaptam égi ajándékként a költői vénát. Verspályáza-

tokon 2013 januárjától kezdtem részt venni, számos versenyen 

helyezést értem el (Éden Művészeti Hálózat, AMME Művé-

szeti Egyesület, Irodalmi Rádió, Alföld Egyesület - Faludy 

György Irodalmi Műhely). Ezután több (Ars Poetica Versklub, 

Verslista, Garbo Kiadó, Aposztróf Kiadó, Raszter Kiadó, Hol-

nap Magazin, Láncolat Műhely) antológiájában jelentek meg 

műveim 2013 és 2015 között. Egy versklub és egy íróműhely 

lelkes és tanulásra éhes tagja vagyok. Irodalmi előképzettsé-

gem nincs. Két éve kezdtem komolyabb verstani ismeretekre 

szert tenni. Meghívást kaptam 2014 őszén a Muzsikus Rádió 

Irka című irodalmi műsorába. Saját weblapomat a kezdetektől 

vezetem: barbisaversei.wordpress.com. Eddigi legnagyobb el-

ismerésem a „Szárnypróbálgatók 2015” nemzetközi irodalmi 

pályázaton elért ezüst fokozat volt. 
 

 

Dél Tamás: 1972-ben születtem Tapolcán. - Komolyabban ti-

zenöt éves koromtól kezdtem írni. Szomorú az inspiráló erő: 

tizennégy éves koromban egy autóbalesetben meghaltak a szü-

leim és a bátyám. Akkor tudatosult bennem, hogy a környeze-

temben élő barátaim mennyire nem tudnak velem együtt érez-

ni a fájdalmamban. Nem bántom őket; ahogy én is, úgy ők is 

túl fiatalok voltak. Csak az írás maradt, ahol megfogalmazhat-

tam az érzéseimet. De ebből megtanultam egy fontos dolgot, 

ami azóta is ösztönöz: nagyon sok ember küzd fájdalmakkal, 

érzésekkel, amiket képtelen elmondani másoknak. Ha én meg-

írhatom az ő érzéseiket, és azokra rátatál a verseimben, akkor 

úgy érzem, tehettem értük valamit. 
 

 

Diana Soto: Verseim a rideg valósággal szembesítik az olva-

sót, egyéni és társadalmi szempontból egyaránt. Felcsillan 

bennük a remény, erős társadalomkritika fogalmazódik meg a 

sorokban, megjelenik az elvágyódás, a magány, a csalódás, a 

szeretethiány. Helyenként cinikus, szatirikus sorokat olvashat-
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nak. Írásaimban feltárom a lelkemet, megosztom a világgal 

legmélyebb érzéseimet, és nem csak a versekben. Prózáimban 

testet ölt a fejemben zsonglőrködő világ, segítek az olvasónak 

elkalandozni a gondjaitól. A színművekkel a színházak csodá-

ja mellé állok, a drámákban a tragédia oldaláról közelítem meg 

a történeteket. Írok, mert nem tudom elképzelni, hogy ne írjak. 

(www.dianatsoto.blogspot.com)  
 

 

Dobrosi Andrea: Az öröm, az a legfontosabb. Amikor látod, 

hogy a rózsa körül nem nőtt ki újabb gaz egy hét alatt. Amikor 

nem túrósodik össze a tejszín, pedig nálad ez már visszatérő 

tény. A lift nem a tizedikről ereszkedik eléd. A kutyád nem te-

szi a tányér mellé a csontot, mielőtt elropogtatja azt. Végre a 

kedvenc reklámodat nézheted, ha már megszakítják a filmet. 

Korán keltél, de legalább világos van. A nő a vonaton hagyta 

volna azt a zacskó cseresznyét, de te odaadtad neki, mielőtt le-

szállt volna. A sorozatos kudarc után utálod a focit, de nyer a 

csapatod. És az öröm, amikor nem a képernyőről kell olvas-

nod, hanem a kezedben tarthatod azt a könyvet, amiben az is 

szerepel, akinek örülsz – vagy nem. 

(Andrea remek írásaiért 2015-ben megkapta a Kortárs  

Magyar Irodalomért Díjat. – a szerkesztő) 

 

 

Dömötör-Nagy Nóra: Mindig is szerettem az irodalmat. Így 

nem furcsa, hogy ötéves korom óta olvasok és írok, ám írásra 

való hajlamomat tizenöt éves koromig titkoltam. Hogy miért? 

Sosem éreztem magamat elég jónak. Szeretek írogatni, mert a 

verseimben szabadon kiönthetem a lelkemet, megmutathatom 

az eltitkolt érzéseimet és énemet, melyet az iskolapadban nem 

teszek meg. Ám nem csak ez az egy tevékenység tölti ki a nap-

jaimat. Ha időm engedi, szívesen főzök, tanulok nyelveket, 

rendezek, futok, színházba járok és utazom. Jövőmtől azt re-

mélem, hogy egy boldog, független nő leszek, aki szeretettel 

fog magyart és németet tanítani. 
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Gani Zsuzsanna: Budapesten születtem. Itt végeztem el az ál-

talános iskolát, a középiskolát és a főiskolát is. Óvónő vagyok, 

ez a hivatásom. Hangszeren (furulyán) játszom. 

Jelenleg Érden lakom. Két gyermekem van. Érdeklődési kö-

röm igen széleskörű. Hobbim a mese, vers írása, melyek fő-

ként a természetről, állatokról, természetvédelemről szólnak. 

Szabadidőmben a családommal kirándulni szoktam, de szere-

tek olvasni is. Önkéntesként, ha időm engedi, szívesen segítek 

karitatív szervezeteknek.  
 

 

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 igyekeztem az anyanyelvemet ápolni 

és fejleszteni. 2004-ig azonban inkább passzívan használtam a 

magyar nyelvet. Kislányom születése után viszont az aktív 

anyanyelvhasználat mindennapossá vált, és nagy örömmel vet-

tem észre, hogy a gondolataim egyre sűrűbben magyarul fo-

galmazódnak meg. Így kezdtem el szabadidőmben az élet sok-

rétű befolyását magyarul is feljegyezni. 

2008-tól tagja vagyok a Verslistának. 2009-től mostanáig 

több verslistás antológiában és folyóiratban jelentek meg 

műveim. 2010-ben, a Verslista fennállásának 10. évforduló-

ján, az Amatőr Irodalomért Verslista Díjjal tüntettek ki, me-

lyet életem eddig egyik legnagyobb megtiszteltetésének te-

kintek. 
 

 

Gősi Vali: A legmélyebb sorstragédiának, gyermekem elvesz-

tésének szükségszerű magányában, valami különös kegyelem-

ből adódó késztetésre történhetett, hogy a szenvedés − észre-
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vétlenül − tollat rejtett a kezembe: írjak a titokzatos taburól, a 

megrendítő gyászról, botladozásaimról a lélek útvesztőiben. 

Hallgatva a késztetésre, írok e benső utazás fájdalomból faka-

dó létélményeiről, de a bizonyosságról is, hogy van remény a 

gyászoló anya számára is. A fásult bénultság, a túlélés vágya 

és a kapaszkodás, majd újra a fény felé fordulás ismétlődő stá-

cióit megélve születnek verseim. Útközben újra élni tanulok. 

Keresem az igazságot, csodálom a hó tisztaságát a sírás és a jó 

csönd körforgásának misztériumában. A vers ritmusa nekem a 

lét dallama − a boldogság és a fájdalom muzsikája.  

2012-ben jelent meg Halkuló hiány című verseskötetem 

(http://mek.oszk.hu/11500/11515/11515.pdf ), 2015-ben a máso-

dik (http://mek.oszk.hu/14900/14917/14917.pdf), Hódolat a ta-

vasznak címmel.  
 

 

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 szakterüle-

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 apá-

val (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-
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tem a sötétség urát, és remegve becsaptam a pokol kapuját, az 

utamat egyirányosítottam. 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. 

 

 

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; nagyjá-

ból huszonöt éve kapcsolódtam be – „firkáim” révén – különbö-

ző magyar honlapok életébe. A Kortárs Magyar Irodalom - Ba-

rátok Verslista tagja vagyok, és operátorként is segítem a lista 

éltét és a hétköznapjait is. 2005-ben jelent meg Napfogyatkozás 

Etelkával a Duna partján című önálló kötetem. 

2007-ben elnyertem az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat. 

2012-ben közösségi munkámat Különdíjjal ismerték el. 2016 

novemberében megkaptam a Kortárs Magyar Irodalomért Kü-

löndíjat.  

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsanna: Gyerekkorom óta dédelgetett vá-

gyam volt, hogy ne csak olvassam, hanem írjam is a novellá-

kat. Figyeltem az embereket úton-útfélen, hallgattam a történe-

teiket, és mindig arra jutottam: az élet írja a legnagyobb szto-

rikat, de jó lenne ezeket közreadni. Amikor nyugdíjas lettem, 

kedvenc hetilapomat olvasva rábukkantam egy hirdetésre, 

mely szerint „kreatív írástechnikák” tanfolyamot indítanak, és  

úgy éreztem, ott a helyem! Ennek elvégzése közben már szüle-

tett hét-nyolc „művem”, ezek közül számomra a legkedvesebb 

a „Jó tanítvány” és „A bukás” – kérem, fogadják szeretettel. 
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Inoka Péter: 1982 szeptemberében születtem Budapesten. 

Ének-zene tagozaton tanultam az általános iskolai évek alatt, s 

később olasz kéttannyelvű osztályban tettem érettségi vizsgát. 

Máig csak a fióknak írtam verseket, bár diákéveimben számos 

zeneszöveget írtam különböző zenekaroknak, s zenészként is 

kivettem életükből a részem. 2006 óta Magyarországtól távol, 

a brazíliai São Paulo városban élek. Számomra az írás a leg-

fontosabb kapocs szülőföldemmel és anyanyelvemmel. Egy 

kapocs, ami enyhíti és segíti elviselhetőbbé tenni a honvágyat 

és a távolságot otthonomtól és szeretteimtől. A művészet a 

hobbim és belső elhivatottságom is egyben. 
 

 

Jalcs Irén: Vásárosnaményban születtem 1963-ban. Közel 

negyven éve élek már a fővárosban. Fiatalon, még diákként 

sokat írtam. Akkori írásaim ifjúsági lapokban és a megyei lap-

ban jelentek meg. Majd hosszú évekre letettem a tollat, és öt 

éve kezdtem újra írni. Írásaimmal a Verslistánál jelentkeztem 

először, így számomra mindig nagy öröm, ha a Lista kiadvá-

nyaiban jelenhet meg írásom. Közel húsz antológia társszerző-

je vagyok, de a Délibáb magazin is rendszeresen közli írásai-

mat. Internetes felületeken is megtalálhatóak soraim. Saját tör-

téneteimet ritkán vetem papírra. Mások történeteit, életük fon-

tos pillanatait próbálom úgy visszaadni, hogy azzal segíteni is 

tudjak. Történeteim a szeretetről vagy annak hiányáról szól-

nak. Az idén jelent meg Szeretet szőttes című kötetem. 
 

 

Jószay Magdolna: Debrecenben születtem és élek, két felnőtt 

gyermekem és egy unokám van. Harminchat évig nyomdában 

és könyvkiadóban dolgoztam szerkesztő-tördelőként, korrek-

torként. Mindig szerettem írni, viszont ez csak az internet se-

gítségével került közönség elé. Évekig publikáltam irodalmi 

fórumokon, jelenleg is működöm néhány csoportban. Huszon-

kilenc antológiában jelentek meg az írásaim, illetve évekig 

rendszeresen írtam igaz történeteket a Macska magazinba. Két 
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saját kötetet (Aranygondolatok, 2005 – kézzel gyűjtött idézet-

gyűjtemény saját olvasmányaimból; Szívhang a kövek mögül, 

2010 – első saját verseskönyv) és két e-könyvet (Igaz cicasá-

gok – saját macskáimról prózák és versek; A csend hintája – 

kisprózák és versek, 2013) mondhatok magaménak. 
 

 

Kamarás Klára: Pécsett születtem 1932. december 18-án. 

1954 óta Letenyén élek. Nyolcévesen kezdtem írni, de csak 

mintegy hetvenéves koromban kezdtem publikálni. 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. 
 

 

Katzler Hilda: Népművelő-magyar szakos tanár vagyok és 

színjátszó-rendező. Két éve írok rendszeresen. Előtte csak dal-

szövegeket írtam, a színjátszóimnak, a zenés darabjaimhoz. 

Eddig négy antológiában jelentek meg műveim. Az első kettő 

pályázat volt, itt egy verssel és két novellával nyertem. Az el-

ső, önálló kötetem most jelent meg az Underground Kiadó és 

Terjesztő Kft. támogatásával, Voltam címmel. Nekem az írás 

kegyelmi állapot és terápia is egyben.  
 

 

Keszy-Harmath Dániel: A kötetben szereplő versemből éveim 

száma is kiderül: valahol József Attila és Jézus Krisztus életkora 
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között lebegek, majdnem olyan eseménydús és kemény eddigi 

élettel a hátam mögött, csak sokkal rosszabb személyiséggel, 

mint ők. Vagy ki tudja… Ki tudja megítélni, hogy mitől lesz jó 

az ember? Kell-e egyáltalán ítélkezni mások vagy saját magunk 

fölött? Én azt teszem, amit tettem az elmúlt harminckét évben 

is: szólok, szeretek, nevetek, nevelek. 

(Dániel 2016-ban megkapta a Kortárs Magyar Irodalomért 

Díjat. – a szerkesztő) 
 

 

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 idő-

ben Édesanyám legfájdalmasabb könnycseppjével. Majd 

„meghaltam” 2006. október ötödikén, amikor váratlanul meg-

szűnt dobogni annak az embernek a szíve, akit szemem fénye-

ként szerettem. Attól a naptól fogva gyökértelenül sodródom, 

mint száraz falevél a szél kezei között. Amikor felsírnak ben-

nem az emlékek, tollat ragadok, és papírra vetem érzéseimet. 

Nem egyszer találkoztam már irodalmi oldalakon, cikkekben, 

illetve blogokban olyan kijelentésekkel, hogy valaki hobbiból 

ír, fest, fotózik, tehát alkot. Én sosem éreztem ezt ilyen egy-
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szerűre vetkőztethető „tennivalónak”, számomra az írás olykor 

olyasfajta meditációs és nyugalmi állapot, amely – mintha a tes-

temből kilépnék – magához öleli a lelkem, néha pedig tehetetlen 

csalódásaim, félelmeim és rettegéseim szószólója, de minden-

kor önmagam tükörképe akkor is, ha fájdalmas szavam szól, 

akkor is, ha életigenlő boldogság csurran tollam hegyéről. 

(Daniela remek írásaiért 2015-ben megkapta a Kortárs  

Magyar Irodalomért Díjat. – a szerkesztő) 
 

 

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. Két éve írok novellákat. 

Egy ideje verseket is költök, bár a próza még mindig közelebb 

áll hozzám. A Kóborló emlékeim után nemrég megjelent má-

sodik novelláskötetem is Lélekhálózat címmel. 

Az írás egyfajta menedék számomra, gyógyír, lélekölő és 

érzelemsivár világunkban egyfajta eszköz az emberség megőr-

zésére, a vágyak, álmok kiteljesítésére, a kiábrándító valóság 

átszínezésére. 
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(Katalin remek írásaiért 2016-ban megkapta a Kortárs  

Magyar Irodalomért Díjat. – a szerkesztő) 
 

 

Kühne Katalin: Születésem óta Miskolcon élek, aktív nyug-

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

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

sadalmunk problémáiról, természetről írok többféle műfajban. 

Utódainknak szeretnék reményt sugallni, elidegenedett ko-

runkban mégis csodás világunkat megmutatni. Köteteim: Csa-

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

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

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

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

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

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

ris, a Kaptárkövek és a Könyvtárvilág folyóiratokban. Jegyze-

teket írok a rendezvényekről évek óta a Múzsák Kertje Mis-

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

Múzsák Kertje Baráti Körnek, az Éltető Lélek Irodalmi Egye-

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

illetve a YouTube-on is. 
  

 

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. 
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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. 

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: Háromcsaládos, 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… 
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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 

szegedi SZOTE-n, analitikusi és mikrobiológusi szakgyógy-

szerészi képesítést a budapesti SOTE-n szereztem. Munkahe-

lyeim: 1987-95: Biogal Gyógyszergyár (vizsgálati módszer-

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

tó), 2006: Hungaropharma Zrt. Debreceni Logisztikai Központ 

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

receni Egyetemen gyógyszerészhallgatókat oktatok. Lányaim: 

Panni idén diplomázott gyógyszerész, Zsuzsi Budapesten az 

ELTE mesterképzésén pszichológushallgató. Fiaim: Jocó má-

sodéves a Budapesti Corvinus Egyetemen, Zsombor a debre-

ceni Svetits Katolikus Gimnáziumban érettségiző diák. 

Örömmel és sokat vagyok a természetben. Szabadidőmet túrá-

zással, kerékpározással, írással-olvasással, művelődéssel töl-

töm 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 
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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 

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. 
 

 

Mukli Ágnes: A Fejér megyei Perkátán születtem, Abdán 

élek. 12 éve jelennek meg verseim. Három önálló kötetem 

van: Hajnali küszöb, 2007, Kristálypohár, 2014, Korlátnak 

dőlve, 2015. 

Szeretem a szép verseket – írni és olvasni egyaránt. 
 

 

Ordas Andrea: Ötvenkét éves leszek. A verseket kisgyerek-

korom óta szeretem, és kamaszkoromban kezdtem verseket, 

dalszövegeket írni, amiket a zenekarommal adtunk elő. Gye-

rekszínészként kezdtem a „művészi” pályafutásom, később 

http://verseim.uw.hu/
http://mek.oszk.hu/10500/10550
http://mek.oszk.hu/11500/11507
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amatőr színjátszóként folytattam, majd jött a zenekar és ké-

sőbb jazzbalettoztam is. Ezek után tíz évig dolgoztam a Buda-

pesti Kamaraszínházban. Később – miután felneveltem a fia-

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

írok, ha megszáll az ihlet. 

 

 
Pap Mária: Plósz Andrásné, Pap Mária vagyok, nyugdíjas 

pedagógus, írói névként a lánykori nevemet használom. Gé-

gényben, egy kis faluban élek. Itt dolgoztam az általános isko-

lában, magyar nyelvet, orosz, majd német nyelvet tanítottam a 

gyerekeknek. A világ legszebb hivatása volt az enyém. Most 

szabadidőmben sokat olvasok, írok, már jelentek meg folyó-

iratokban, antológiákban verseim, novelláim. Keresem a to-

vábbi megjelentetési lehetőségeket.  

 
 

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. 

 
 

Rózsa Margó: Tiszacsegén születtem, Debrecenben élek. Fog-

lalkozásom: tanár. Nehéz megfogalmazni, mit jelent számomra 

a vers, a költészet. A vers nekem a szellem ereje, gyönyörködtet 

a szépségével, játszik a lehetőséggel, mikor a nyelv végtelen 

tárházából merít, elkábítja a lelket, utazásra csábít egy másik vi-
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lágba. Menedéket találok titkos kis világomban, ott, ahol az ol-

vasó is megtalálja önmagát. Az első verseimet kilencéves korom-

ban írtam, már akkor tudtam, hogy az élet útjain bármerre indu-

lok, mindig lesz egy olyan kifejezőeszköz, melynek segítségével 

szólhatok, nevethetek, és ott leszek veletek. Nekem ez a költészet 

varázsa. Feltárja az élet csodáit, melyekre én nyitott vagyok, így 

osztozom az emberekkel ebben a szépséges világban. 
 

 

Skolik Ágnes: 1962-ben születtem Nagykanizsán, majd egy 

kicsiny zalai falucskában, Zalakomárban éltem tizennyolc éves 

koromig. Utána Nagykanizsára költöztem, családot alapítot-

tam, és három (felnőtt) gyermek édesanyja vagyok. 

Az írással komolyabban elég későn, negyvenöt éves korom 

körül kezdtem el foglalkozni. 

Eleinte meséket, verseket írtam, majd később komolyabb 

hangvételű írásokat is. Eddig két meséskönyvem jelent meg 

(2015-ben és 2016-ban). 

Következő terveim között szerepel egy kötet a felnőtt olva-

sóknak és egy mondókáskönyv a legkisebbeknek. 

Hogy mi a célom az írással? Csak annyi, hogy a gyerekek és a 

felnőttek is boldog perceket éljenek át, miközben az írásaimat 

olvassák. 
 

 

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 4,1 könyvnek vagyok szerzője. A 4 a következő köte-

teket jelenti: Bakugrás (2004), Békaugrás (2006), Rúdugrás 
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(2008) és a legutolsó, a Távolugrás, (2012). A 0,1 azt jelenti, 

hogy szerzőtársa voltam egyetemistáknak a Jópár Pajzán 

Limerick – Lányok, Fiúk s Neveik című kötet megalkotásában.  

A magyar Haiku Klubnak és a Haiku Világ Társaságnak is 

tagja vagyok, és tagja vagyok a Krúdy Körnek. 
 

 

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.  
 

 

Tátos Gyöngyi: Gyermekkoromtól verselgetek és írok. Először 

a fióknak. Hajnal Anna és Thury Zsuzsa biztatására vettem ko-

molyabban az írást. Mivel mindig történt velem valami (sok jó 

és tanulságos dolog), így hát volt és van mit megosztanom 

azokkal, akik szeretnek olvasni. Később, az internetnek köszön-

hetően, jelentkeztem az irodalmi portálokon, ahol kaptam kriti-

kákat és dicséreteket, majd elismeréseket. Ma már számos anto-

lógiában, újságban, magazinban vannak írásaim, és nemrég je-

lent meg kedves galambomról szóló kisregényem, a Sisi. 
 

 

Tóth-Hekkel Arany: Születési nevem Hekkel Aranka, írása-

imat Tóth-Hekkel Arany néven publikálom. Aktívabban 2004 
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óta írok verseket és prózát is. Több irodalmi folyóiratban és 

antológiában jelennek meg írásaim. 2013 óta egy dédelgetett 

gyermekkori álmom látszik kiteljesedni a festészetben és raj-

zolásban. Örömforrásom kincsei: három gyermekem és öt 

unokám. Eddig megjelent könyveim: Vándorutam piramisa, 

2014; Hetvenkedő idő, 2016. 
 

 

Varga Katalin: Varga Katalin vagyok Sopronból. Hatvanéves 

múltam. Huszonegy éve váltam el, azóta éltem együtt Édes-

anyámmal az ő tavalyi, szeptemberi haláláig. Mozgássérült 

vagyok, immár ötven éve. De a jelszavam: sosem adom fel. 

Művészi vénámnak és nagy akaraterőmnek köszönhetően na-

gyon ritkán vagyok szomorú. Bár a tavalyi év, sajnos, rácáfolt 

erre: Édesanyám halála nagyon megviselt. De az emléke (most 

már Édesapáméval együtt) mindig bennem él. Élnem kell to-

vább egyedül is. Van egy papagájom, egy kutyám. Rokonok, 

barátok, gondozónők. Nem maradtam teljesen egyedül. S ha 

bánat vagy öröm ér, az írás a gyógyszer erre. No meg az ének-

lés, rajzolás. Ilyenekből merítem az erőt. 
  

 

Vilcsek Adrienne: 1956. május 16-án születtem Budapesten. 

Az irodalom szeretetét édesanyámtól örököltem, aki magyar – 

történelem szakos tanár volt, és generációkat tanított a vers-

mondásra, a versek, az irodalom szeretetére. Tizenegy éve íro-

gatok, főként verseket, melyekben a mindenkit foglalkoztató, 

legemberibb érzelmeket, örömöt, bánatot, szerelmet, szenve-

dést, gyászt, félelmeket igyekszem kifejezni. Gyakori témám 

az útkeresés, a „mi dolgom a világban?” kérdése. Az utóbbi 

években kacsingatok a rövid próza felé, valamint írok gyerek-

verseket és haikukat is. Az elmúlt két évben lányom grafikái-

hoz, festményeihez is írtam gondolatokat, mert úgy érzem, 

hogy az ő vizuális világa az én írott gondolatvilágom képi má-

sa. Műveim immár hetedik éve jelennek meg a Komáromi Já-

nos által szerkesztett „Verselő Antológia” összeállításban, és 
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különféle tematikus antológiákban. Egy ízben közreműködtem 

már a „Sodrásban” című kiadványban is. Írás közben szinte 

„szárnyam nő”. A valóságból átrepülök egy másik világba, 

egy csendes, belső térbe, ahol önmagamra találok. Egyedül, de 

mégsem magányosan, mert velem vannak a gondolataim, me-

lyek szinte követelik, hogy sorokba rendeződhessenek, és má-

sok számára is megmutathassák magukat. Az írás örömmel, 

megnyugvással tölt el, és egyben önmegvalósítást is jelent. 

Egyszerűen fogalmazva: írni jó! 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.dezsoili.com/
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Vehofsics Erzsébet: 1966-ban születtem Tapolcán. Ápolónő-

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

honában, Győrben.  

Szeretek írni. Novellákat, ritkán verseket. Hőseim mindennapi 

emberek, akiket ritkán veszünk észre, mert beleolvadnak a 

mindennapokba, akiket nagyon lehet szeretni vagy gyűlölni, 

csak közömbösek nem lehetünk velük kapcsolatban. 2009-ben 

részt vettem a Magyar Író Akadémia kurzusán, azóta veszem 

komolyabban az írást. Néhány novellám szép eredményt ért el 

különböző pályázatokon.  

A fényképezés a másik hobbim. Nem török babérokra, csak 

amolyan „szeretem-képeket” készítek, több-kevesebb sikerrel.  

 



 

 

 


