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ÍRÁSOK SZERZŐI: 
  

Áfra Piroska: Áfra Piroska néven írok. Hajdúnánáson szület-

tem, itt is élek a családommal. Három fiúgyermek édesanyja 

vagyok. Tanító – magyar, tánc- és drámapedagógus szakokon 

végeztem Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Tanító-

képző Főiskolán. Itt szereztem meg a pedagógus szakvizsgát is. 

Egy helyi református iskolában tanítok 2000 szeptemberétől.  

Mindig szerettem az irodalmat, a költészetet. Komolyabban 

három éve foglalkozom írással. Két saját kötetem jelent meg 

eddig (Gesztenyevirágok, Csillagok között). Több irodalmi tár-

saság állandó szerzője vagyok. Sok-sok antológiában, folyó-

iratban, pályázaton részt vettem már. Egy saját szervezésű 

Szellemi Műhelyt is vezetek.  
 

 

B. B. Nala: Kecskés Beatrix Aliciának hívnak, verseimet B. 

B. Nala néven publikálom. Sátoraljaújhelyen élek. 2006-tól 

írok lírai verseket.  

2010-től vagyok a Cserhát Művész Kör tagja, ahol pályázata-

imra sok szép díjban részesültem. Huszonhárom önálló ver-

seskötetem került kiadásra eddig és egy verses CD-m – két 

versem Németh Nyiba Sándor előadásában. A YouTube-on 50 

szerkesztett video szerepel verseimmel, amit részben barátaim, 

részben én szerkesztettem. Antológiákban is szerepelnek verse-

im. Több száz versem vár még kiadásra.  
 

 

Benedek-Nikli Hunor: Benedek-Nikli Hunor vagyok, 14 éves. 

Mosonszentmiklóson élek szüleimmel és két öcsémmel.  

A Győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázi-

umba, szoftverfejlesztő képzésre járok. Már hetedik éve furu-

lyázom, korábban kilenc évet táncoltam, négy évet gitároztam 

és hat évet zongoráztam. A programozás mellett a versírás is 

érdekel. A lehető legtöbb pályázatra próbálok műveket be-

nyújtani, melyekből eddig már többet is megnyertem. 
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Bernáth Csaba: Ungváron, a megyeszékhelyen születtem Kár-

pátalján, 1967. március másodikán. Nagyon hamar megszerettem 

a versek világát, inspirálónak ott volt viharos életem, a család, a 

külhoniság. Három gyermekem és egy unokám van. Sajnos én 

már 10 éve rokkantnyugdíjas vagyok. Utoljára a Berzsenyi Líce-

umban tanítottam Sopronban, mely tevékenység nagyon hiányzik 

hátralévő életemből. A versek, novellák, félpercesek töltik ki lel-

kem, segítenek átlendülni a mélyponton, na és persze családom 

szeretete. Aki jobban meg szeretne ismerni, olvassa írásaimat! 

 

 

Black Ice: Vezendi László, Art-, Cserhát nívódíjas költő va-

gyok, debreceni születésű, ebesi lakos. Black Ice művésznéven 

alkotok előadóként, költőként, íróként, szlogeníróként, slam 

poetry költőként. 

 

 

Blažekné Benik Mária: 1957. április 12-én Tornalján – Szlo-

vákiában – születtem, itt jártam iskolába is. Rozsnyón 

szociáljogot tanultam. A járási pszichológiai tanácsadóban he-

lyezkedtem el. Pozsonyban színházi és rendezői képesítést 

szereztem magyar nyelven. A Komenský egyetem teológiai 

szakán alapszintű pedagógiai szakképzettséget szereztem. 

Rozsnyón lakom, a Szlovák Postától mentem nyugdíjba. Há-

rom gyermek édesanyja vagyok, két unokám van. Hobbim az 

olvasás, a családfakutatás, a bélyeg- és képeslapgyűjtés, a ha-

gyományápolás. 

 

 

Boda Zsófia Borbála, Buksi: Tatán élek, az egyik költőtár-

sam szerint a Dunántúl Gyöngyszemében, családommal. 2008 

nyarától írok verseket, már öt kötetem és egy hangoskönyvem 

jelent meg. Több helyen nyomtatott formában is megjelentek 

költeményeim, verspályázatok eredményeképpen elismerő ok-

levélben részesített az Országos Mécs László Irodalmi Társa-



SODRÁSBAN 2019 

 

190 

ság és az Irodalmi Rádió is, többek közt „Az év orvos írója 

/költője 2015” és „Az év orvos írója /költője 2018” című pá-

lyázaton. 

 

 

Bodó Csiba Gizella: Gyermekkorom vágyálma, s az ifjúkor-

ban kimondott cél; hogy „író szeretnék lenni” – túl a középko-

ron kezdett el beteljesedni. 

Kiadott könyvekben, netkötetekben sorakoznak élményeim, 

gondolataim, életem. Két évtizede antológiákban, lemezeken, 

folyóiratokban is jelen vannak munkáim. Több személyes vé-

lemény, elismerés, díj adott visszajelzést, hogy nem hiábavaló 

e ténykedés.  

Az idei Nemzetközi Könyvfesztiválon való részvétel új ver-

seskötet-megjelenéssel – az Irodalmi Rádió jóvoltából – új 

lendületet adott munkáim végleges formába öntéséhez, s az 

olvasókhoz eljuttatásához, hisz végül is erről szól a „küldeté-

sünk”! 

 

 

Lovag Bornemisza Attila: költő, újságíró, főszerkesztő, a 

Cserhát Művész Társaság elnöke, a Történelmi Szent Lázár 

Lovagrend Kulturális parancsnoka. A Római Sas Lovagrend 

Quaestora-lovagja. Végzettsége: újságíró szakon esztéta, mű-

vészettörténet, vallástörténet. Orvosnak is készül. Több termé-

szetgyógyász-tanfolyamot, stúdiumot végez. 

Számtalan díja van. 132 kötete jelent meg. 

Tagság: Cserhát Művész Kör – alapító-elnök; a MÚOSZ tagja, 

a helyi újságok szakosztályában; Magyar Írók Nemzetközi 

Szövetsége; HAT tagja; Délsziget tagja; Művészeti Alap-tag; 

Magyar Orvosírók Társasága egyik alapító tagja; Magyar Or-

vostörténeti Társaság tagja. 

A Batsányi-Cserhát Művész Társaság elnöke, a Délibáb maga-

zin főszerkesztője. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok 

Verslista csoport tagja. 
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Buday Anikó: Buday Anikónak hívnak, 1955-ben születtem 

Zsámbékon, ma is itt élek ebben a csodálatos fekvésű, gyönyö-

rű városban. Ide kötnek a gyökereim, írásaimban a témát leg-

többször innen merítem. Évekkel ezelőtt novellaírással kezd-

tem, a versírás később társult a novellaírás mellé. Apevával 

mint versformával 2016-ban találkoztam. Szerelem lett első lá-

tásra, illetve olvasásra a haiku versforma mellett. Leköt, meg-

nyugtat, játékra sarkall a szavakkal. 

 
 
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 „Publi-

káció” kategóriában. Verseim különböző antológiákban, folyóira-

tokban találhatók meg. Első verseskötetem – a Fény-térben című – 

2009-ben jelent meg. 2012-ben megjelent Ecsetvonások címmel 

egy netkötetem a http://mek.oszk.hu/10700/10770/html/ 

index.html címen, majd később, ugyanebben az évben ennek 

bővített, nyomtatott kiadása. 2017-ben jelent meg egy újabb 

netkötetem a http://mek.oszk.hu/16700/16732/html/index.html 

oldalon Árvaság címmel.  

 
 
Cseke Ibolya: Számomra a költészet olyan, mint a lélek kitárt 

ablaka, amin keresztül szárnyal a gondolat, s a képzelet sza-

vakkal fest képeket. Nálam a haiku jelentette a belépőt az írás 

világába, majd később jöttek a hosszabb rímes versek is. Min-

dig útkereső voltam, az alkotás folyamata jobban érdekel, mint 

a kész mű. Ez érvényes a költészetemre is. Verseim a termé-

szetről, az emberi kapcsolatokról szólnak. Visszatérő témá-

im az életemből merített érzések, pillanatok. 

http://mek.oszk.hu/10700/10770/html/index.html
http://mek.oszk.hu/10700/10770/html/index.html
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Csetneki Juhász Balázs: Nyugdíjas háziorvos vagyok (szület-

tem: 1947), gyermekkorom óta festek és verseket írok. Mis-

kolcon érettségiztem a Földes Ferenc Gimnáziumban (1965), a 

Debreceni Orvostudományi Egyetemet 1972-ben végeztem el, 

Sajóbábonyban majd Berentén (Kazincbarcika), végül Sajólád, 

Sajópetriben dolgoztam. Szakvizsgáztam üzemorvostanból és 

háziorvostanból. Polgármester voltam Sajópetriben 1990-

1996-ig. 1996-tól nem töltöttem ki a mandátumomat 1998-ig, 

mivel mindkét feladathoz teljes ember szükségeltetett, a szak-

mámat választottam. Feleségem és egyik leányom orvos, a 

másik leányom jogi diplomát szerzett. Verseim több antológi-

ában megjelentek, elsősorban a Sodrásban antológiákban. 
  

 

Dobó Georgina: Dobó Georginának hívnak. Leggyakoribb, és 

egyben első írói álnevem: Canses. A gimnázium elvégzése 

után turizmust és idegen nyelveket tanultam. Tanári diplomát 

sajnos a még ki nem alakult rendszer miatt akkor nem tudtam 

szerezni. Verseim leginkább szomorúak. Elkezdtem rövidebb 

prózákat is írni, aminek nagyon örülök. Egy férfi „nevelt” író-

vá gimnazista koromban. Azt mondta, versírással kell elkez-

deni, mert később azok a rímek, ritmika fog megjelenni a pró-

zában. Osztom a nézőpontját. Hogy ez az én műveimben meg-

valósul-e, nem tudom. Legnagyobb fájdalmam a tanári diplo-

ma meg nem szerzése mellett az, hogy ez az író, költő, aki ta-

nított, eltűnt az életemből, és most, mikor lenne miről beszélni, 

már nincs.  
 

 

Dóczi Hajnal: Nincs írói végzettségem, de szeretek szavakkal 

játszani, szeretem az érzéseim keltette gondolat-viharokat szó-

képekbe önteni. Szeretek az írásba belefeledkezni, és megál-

modni írással egy valósnak vélt láthatatlan világot. Szeretek 

írással alkotni. Írok több mint 10 éve magamnak, a telefonnak, 

a gépnek, a füzetnek, ritkán másoknak alkalomra, vagy ked-

venc apeva-verssoraimat fűzöm egymásba, kötetben megjele-
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nésre. Írásaimat a szégyen féltésével őrzöm. Másnak megmu-

tatni, felolvasni ritkán szoktam, kizárólag szűk családi, baráti 

körben. Álmodom, hogy egyszer kiadom őket, egy új formá-

ban szerkesztett könyvben, de bátorságom még a félelmem 

mögött bujkál, ezért óvatosan lépkedek előre.  

 

 

Farkas Erzsébet: Már gyermekkorom óta rajongtam a verse-

kért, több alkalommal küldtek szavalóversenyre, ahol szép 

eredményeket értem el. Színházi szereplésben is volt részem. 

Életem legnehezebb napjaiban a szívem mélyéről vulkánsze-

rűen törtek fel az érzések. Ezek később lejegyzésre kerültek és 

egyben erőt is adtak. Írásaimmal a megtört szíveknek próbálok 

kimenekülési utat kínálni, és a kitartásra ösztönözni. Mindig 

van kiút, és mindenre van megoldás. Főként a szeretet fontos-

ságát, a mindennapi problémákat hangsúlyozom, írok a ma-

gány, az értéktelenség érzéséről, de sok versem szól a buzdí-

tásról. Néhány lejegyzett írásomban a társadalmi és a globális 

problémákat is boncolgatom. Az élet törékenysége is többször 

megjelenik a verseimben és meséimben. Eddig több mint 350 

versem és sok mesém jelent meg könyveimben. 

Több alaklommal mutathattam be köteteimet a környező tele-

püléseken, iskolákban és falunapokon. 

 

 

Fehér Martin: Pátyon élek. Egy hosszú, életet megkeserítő, és 

nagyon bonyolult betegség következtében kezdtem el írni, emi-

att kissé „közérzeti” verseknek is hívom a költeményeimet. Na-

gyon közel állok a természethez, többek között mindenem az ál-

latok és a növények. Optimistán állok az élethez, és reményke-

dem, hogy egyszer jóra fordulnak a dolgok. A kedves olvasók 

követhetnek a két legnagyobb közösségi portálon, ahol olvas-

hatják a friss verseimet folyamatosan, és magamról is beszámo-

lok időnként. Ha tetszettek az írásaim, kérlek, vess rám ott is 

egy pillantást! 
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Győri Nagy Attila: Győri Nagy Attilának hívnak, és bár szívesen 

bemutatkoznék, de a tükröm még nem felel. Táncoltam már a pa-

tással, és voltak őszinte imáim. Miután szembeköptem a sötétség 

urát, és remegve becsaptam a pokol kapuját, az utamat egyirányo-

sítottam. Most növesztem a szárnyaimat, hiszen hosszú még az út. 

Ha gondolod, jöjj velem, csak tanítsuk egymást... az életre! Kötete-

im: Angyalpalánta (2017-versek), Csak szavak (2017-novellák), 

Kisfickó és a mocsárciprus (2019-mese) 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: A Tapolcai-medence szívében élek, 

és a helyi gimnáziumban dolgozom nyelvtanárként. Nyolc év-

vel ezelőtt kezdtem haikukat olvasni, majd írni a Balatont 

megkerülő gyalogtúrám során. Magával ragadott ez az egysze-

rű, mégis nagyszerű versforma, amelyben 17 szótag mögött 

annyi természeti szépség és érzelem bújik meg! 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Kecskeméten születtem 62 évvel ez-

előtt. Egy kedvező állásajánlat miatt 15 éve felszámoltuk 

kecskeméti otthonunkat, és Piliscsabára költöztem a csalá-

dommal. A 2015-ös év végén lettem nyugdíjas, így már van időm 

valóra váltani régi vágyamat: írhatom azokat a történeteket, ame-

lyeket gyerekkorom óta őrzök, és azokat is, melyek úton-útfélen 

„szembejönnek” velem. Szerencsésnek mondhatom magamat, 

mert rátaláltam két alkotócsoportra: a Verslistára és az Irodalmi 

Rádióra, akik folyamatosan új pályázatokkal, feladatokkal inspirál-

nak az írásra. Ennek köszönhetően az elmúlt években nagyon sok 

pályázaton értem el sikert. 2017-ben a Verslistától „Kortárs Ma-

gyar Irodalomért” díjat kaptam, 2018-ban az Irodalmi Rádiónál az 

„Év prózaírója” verseny 2. helyezettje lettem. A múlt év végén 

megjelent első elbeszéléskötetem „Sorsok szilánkjai” címmel, 

mely 60 elbeszélést és egy szentföldi úti beszámolót tartalmaz.  

A könyv megjelenése után a piliscsabai Művelődési Központ fel-

kért egy klub létrehozására és vezetésére.  
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Jártó Róza: Debreczeni Dénes Istvánné a polgári nevem. Ké-

sőn érő alkotó vagyok. 59 évesen írtam meg első prózámat, és 

pont 9 évre rá jelent meg 5. könyvem, amelynek a Sors 

szimfonietták címet adtam. 2019-ben, hatvankilenc évesen a 6. 

könyvem jelent meg Bagoly őrs, vigyázz! címen. Az elmúlt 10 

évben sok minden történt velem: Nyugdíjba mentem, a 3 gye-

rekem, a 6 unokám mellé megszületett 7 dédunokám, megír-

tam 6 könyvet, amelyek meg is jelentek, tagja lettem a Cserhát 

Művész Körnek, a Magyar Nemzeti Kulturális Szalonnak, a 

Verslistának és a Holnap Magazin közösségének.  

Rendszeresen jelennek meg írásaim a Nyírségi Gondolatban, a 

Délibábban, a Képzeld el…-ben. Alkotó- és üzlettársammal, 

dr. Kovács Gyula zeneszerzővel megalapítottuk a Róza & Ju-

lius Kiadót, megjelentettük az Örökbecsűek CD-lemezeket, 

legutóbb ezen belül a Három imát, a Toldi rapszódiát, a Gu-

tenberg indulót és a Múzsák indulóját.  

 

 
Juhász Pál: Egerben születtem 1967. június 12-én. Születé-

semkor agyvérzést kaptam, mely betegség meghatározta az 

életem. 1985-ben leérettségiztem. Első versem 1983. decem-

ber 11-én írtam. Jelenleg Parádsasváron, egy gyönyörű mátrai 

községben élek és alkotok. Eddig hat kötetem jelent meg: Já-

ték, Végrendelet, Feltámadás, A Költő Lelke, Csendjeim és 

Szeretni Születtem címmel. Tagja vagyok a Cserhát Művész 

Körnek és a Nyírségi Gondolat Szalonjának. Több pályázat 

helyezettje és különdíjasa voltam. Gyermek színdarabjaimat és 

bábdarabjaimat bemutatták több országban. Tóth Róbert fotó-

művész barátommal eddig három kiállításon mutattuk be kö-

zös alkotásainkat 

 

 
Kalocsa Zsuzsa: Kalocsa Jánosné vagyok, Kaposváron élek 

családommal együtt. Verseimet, írásaimat Kalocsa Zsuzsa né-

ven írom. 
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Nyugdíjasként immár szabadon hódolhatok az irodalom, a 

versek iránti szenvedélyemnek. Tagja vagyok a helyi Berzse-

nyi Dániel Irodalmi Társaságnak és több internetes irodalmi 

csoportnak, többek között a Kortárs Magyar Irodalom – Bará-

tok Verslista csoportjának. 

Négy verseskötetem és egy kisregényem jelent meg eddig. 
 

 

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. 2002-től a Kaláka társszerkesztője voltam 2018-ig, a 

weblap megszűnéséig. 2003-ban a Fullextrán megnyertem a 

lap első nagy pályázatát, a „Publikáció és kommunikáció”-t. 

2006-ban a Verslista az Amatőr Irodalomért Verslista Díj 

„Publikációért”, majd 2009-ben a „Közösségért” kategóriában 

díjjal jutalmazta munkámat. 2012-ben ismét nekem ítélték a 

díjat a „Publikációért” kategóriában. 2010-ben az Irodalmi 

Rádió szavazásán első lettem, és „Az év költője” címmel ju-

talmaztak. 2014-ben megkaptam a Horváth-Hoitsy Edit Iro-

dalmi- Művészeti díjat, majd 2015-ben a Verslista emlékpla-

kettjét. Tizennyolc nyomtatott és két elektronikus önálló köte-

tem van. Jelenleg a 21. kötetemen dolgozom. 

 
 

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

végeztem iskoláimat, a gimnáziumot, az egyetemet, doktori 

képzésemet alkalmazott nyelvészet szakon az ELTE-BTK-n. 

Magyartanárként dolgozom a Budai Középiskolában. A taní-

tásban nagyon fontos számomra megkedveltetni a magyar 

nyelvet, irodalmat és a művészeteket a diákokkal, ehhez sokfé-

le módszert alkalmazok. Rengeteg pluszfeladatot vállalok az 

iskolában a tanítás mellett. 

Hiszem, hogy aktív életet élve lehetünk elégedettek önma-

gunkkal. Szeretek csapatban dolgozni. Az írás tinédzserko-
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rom óta része az életemnek. Írok verseket és prózai műveket. 

A Hatoscsatorna Időmérték című televíziós irodalmi műsorá-

ban rovatvezetőként szerepeltem, nagyon élveztem ezt a 

munkát is.  

2008 óta tagja vagyok a Barátok Verslista csoportnak. 2016-

ban elnyertem a Kortárs Magyar Irodalomért Díjat. 

2019-ben doktori fokozatot szereztem. 

 
 

Kiss Angéla (Mimangi): Az irodalom gyermekkorom óta 

meghatározó része az életemnek. Szeretem megtalálni az élet 

apró csodáit. Az írásaimban olyan gondolatokat igyekszem 

megosztani, melyek a belső világom részét tükrözik. Érdekel a 

természet színes világa és az állatok megható vonzódása. So-

sem unatkozom, mert a körülöttem lévő élő és élettelen dolgok 

jó oldalát igyekszem felfedezni. Szeretem a jó filmeket, a jó 

könyveket, a jó zenéket, a fűszerek illatát. Közben pedig meg-

alkotni az életérzést saját írásaimban.  

 
 

Klotz Mária: Gyakorló és elméleti pedagógiai tevékenysé-

gem mellett újságírói és főszerkesztői feladatot is ellátok. 

Magyar és német nyelven írok verseket, prózákat, egyéb írá-

sokat. Munkáim eddig fellelhetőek német és magyar nyelvű 

sajtóorgánumokban, antológiákban. Német nyelven megje-

lent könyvem címe: Claus Klotz und seine Dichtung (2010), 

melyben bátyám életművét dolgoztam fel. Első önálló verses- 

és prózakötetem a Litera-Túra Művészeti Kiadó gondozásá-

ban jelent meg Fent és lent címmel (2018). Imádom a sza-

vakkal való játékot, amely során bensőm kitárulkozása mel-

lett egyfajta szárnyaló szabadságot érzek. Az írás számomra 

egyfajta önkifejezési forma, miközben megszabadulok min-

den fájdalmamtól, bánatomtól, de boldogan adom közzé po-

zitív érzelmeimet is. Mindig Sodrásban vagyok, a képzelet-

beli hullámok fel- és ledobálnak, de ettől szép az alkotás fo-

lyamata.  
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Kovács Daniela: 1976. február másodikán születtem, egy 

időben Édesanyám legfájdalmasabb könnycseppjével. Majd 

„meghaltam” 2006. október ötödikén, amikor váratlanul 

megszűnt dobogni annak az embernek a szíve, akit szemem 

fényeként szerettem. Attól a naptól fogva gyökértelenül sod-

ródom, mint száraz falevél a szél kezei között. Amikor felsír-

nak bennem az emlékek, tollat ragadok és papírra vetem ér-

zéseimet. Nemegyszer találkoztam már irodalmi oldalakon, 

cikkekben, illetve blogokban olyan kijelentésekkel, hogy va-

laki hobbiból ír, fest, fotózik, tehát alkot. Én sosem éreztem 

ezt ilyen egyszerűre vetkőztethető „tennivalónak”, számomra 

az írás olykor olyasfajta meditációs és nyugalmi állapot, 

amely – mintha a testemből kilépnék – magához öleli a lel-

kem, néha pedig tehetetlen csalódásaim, félelmeim és rette-

géseim szószólója, de mindenkor önmagam tükörképe akkor 

is, ha fájdalmas szavam szól, akkor is, ha életigenlő boldog-

ság csurran tollam hegyéről. 

(Daniela remek írásaiért 2015-ben megkapta a Kortárs  

Magyar Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 

 
 

Kovács József Tibor: Jött egy ember, de az éjszakák marad-

tak. Tudom, hogy magom hittel kell nevelnem, hogy a határok 

között is szabad lehessen a lélek… 
 

 

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 Kovycs néven publi-

kálok. Elsősorban az interneten. Nyomtatásban is jelentek meg 

verseim a Verslista jóvoltából. Kialakult versformám nincs, a 
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kritikát is szívesen fogadom. Próbálkozom, mert vagyok, min-

den segítséget elfogadok. Vallom: verset írni csak alázattal le-

het, és megtanulni sohasem késő! 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 1968. november 21-én születtem 

Budapesten, azóta is itt élek. Középiskolai magyartanár, s 

egyben szenvedélyes természetjáró vagyok. Ötödik éve írok, 

prózai köteteim (Kóborló emlékeim, Lélekhálózat, Kőlelkesü-

lés, Fagyöngylét) mellett már két verseskötetem is megjelent 

(Kiszakadva, Levelekkel hullok). 

Fáj, ha nem vethetem papírra, ami foglalkoztat, rendkívül fon-

tos számomra a nyelvvel való néha rímes, ritmikus, sokszor 

furcsa, olykor önfeledt játék, vagy a nagyon is komoly, elmé-

lyült alkotás, érzelemkifejezés. 

(Katalin 2016-ban remek írásaiért, 2017-ben kimagasló kö-

zösségi munkájáért kapta meg 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, Mezsgyeszélen - határta-

lanul? Olvashatnak a 7torony, az Irodalmi Rádió, a Magyar 

Irodalmi Lap, a Verslista honlapján, jó pár antológiában, 

DVD-n, az Agria, Kláris, a Kaptárkövek és a Könyvtárvilág, 

Ősi Gyökér folyóiratokban. Jegyzeteket írok a rendezvények-

ről évek óta a Múzsák Kertje Miskolc honlapjára. Tagja va-

gyok az IR-nak, a Múzsák Kertje Baráti Körnek, az Éltető Lé-
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lek Irodalmi Egyesületnek és a Verslistának. Több írásom 

meghallgatható CD-n, illetve a YouTube-on is. 

  
  
Lénárt Anna: Gyulán születtem 1966. 02. 23. napján. Gyer-

mek- és kamaszkoromban Lőkösházán éltem, majd az élet úgy 

hozta, hogy Battonyára költöztem, és azóta is itt élek. Három 

gyermekem és tizenöt unokám van (5 vér szerinti, 9 nevelt és 

1 fogadott). Felnőtt fejjel végeztem el a főiskolát, a Corvinus 

Egyetem államigazgatási karán. Anyakönyvvezetőként dolgo-

zom a Battonyai Polgármesteri Hivatalban. Szeretem az embe-

reket, átérzem gondjukat, és ha tudok, segítek.  

Verseket gyermekkorom óta, novellákat fiatal felnőttként 

kezdtem írni. Több internetes irodalmi csoportnak lettem tagja 

az elmúlt évek során. Verseim és novelláim először antológi-

ákban lettek publikálva. Ezidáig két könyvem jelent meg 

nyomtatásban. A Lelkek tánca verseskötet és a Fagyos ölelés 

novelláskötet.  
 

 

Mayer Zsó: Dudaron születtem 1952-ben. Ez egy kis falu a Ba-

kony szívében. Zircen élek. Az irodalom mindig közel állt hoz-

zám, írásaimban tükröződik a természet szépsége. Életképek 

megjelenítése a kedvenc témám. Több irodalmi folyóiratban je-

lentek meg írásaim. A Sodrásban c. antológiában rendszeresen. 

Az ízléses humor üdítőleg hat rám, időnként ide kanyarodok ver-

seimben. 

 
 

Dr. Milbik József: 1961-ben születtem Debrecenben. Négy-

gyerekes pedagóguscsaládban 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- 
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fejlesztő), 1995-2005 Hajdú Gyógyszer Rt. (gyártási igazgató), 

2006- Hungaropharma Zrt. Debreceni Logisztikai Központ 

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

receni Egyetemen gyógyszerészhallgatókat oktatok. Lányaim: 

Panni Debrecenben gyógyszerész, Zsuzsi Budapesten pszicho-

lógus. Fiaim: Jocó végzős a Budapesti Corvinus Egyetemen, 

Zsombor Budapesten a PPTE másodéves politológia szakos 

hallgatója. Örömmel és sokat vagyok a természetben. Szabad-

időmet túrázással, kerékpározással, írással-olvasással, műve-

lődéssel töltöm legszívesebben. 

 
 

Milló Ildikó: Debrecenben születtem. 1976-ban Nyíregyházán 

szereztem földrajz-rajz szakos tanári diplomát. Az elmúlt 

években tanítottam rajz tagozaton és művészeti iskolákban is. 

A tanítás, az önálló alkotótevékenység, a kiállítások fontosak 

voltak számomra. Verset tizenéves korom óta írok.  

Idén a Kortárs Magyar Irodalom Apeva hétről hétre c. versíró 

pályázatán vettem részt, nyáron jelent meg alkotótársaimmal 

közös kötetünk 1150 apeva címmel. A Cédrus Művészeti 

Alapítvány – orom témájú – haiku pályázatára küldött ver-

sem a március végén megjelent Napút-számban olvasható.  

A 90. Ünnepi Könyvhéten az Aposztróf Kiadó gondozásában 

megjelenő Szó-kincs 2019 című kötetbe válogatták be verse-

imet. 

 
 

Mráz Erzsébet Irma: Hajdúnánáson élek, Nyírmihálydi-

ban születtem. Nyugdíjas pedagógus vagyok. Sok éve kezdtem 

verseket írni, de évek maradtak ki a család, a munka mi-

att. 2006-ban sikerült megjelentetni verseimet először egy pá-

lyázat segítségével. 

Különböző kiadóknál antológiákban, mesegyűjteményekben, 

magazinokban és két önálló kötetben jelentek meg eddig írása-

im: Vers-virágzás és A hegycsúcs messze van címmel. 
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Két gyermekem és egy unokám van, ők nagyon fontosak az 

életemben, ahogy édesapám és két testvérem is. Életem tragé-

diája: édesanyám halála. 
 

 

Mukli Ágnes: Abdán élek, Perkáta, Dunaújváros, Sopron és 

Győr meghatározó állomásai voltak az életemnek. 

15. éve jelennek meg írásaim, négy önálló kötetem van: Haj-

nali küszöb, 2007, Kristálypohár, 2014, Korlátnak dőlve, 

2014, Levélfodrok, 2017. Elektronikus könyveim: Szépség 

bűvkörében, Marasztaló panoráma, Levélfodrok. 

Díjaim, okleveleim mindig lendületet adtak alkotói munkámnak. 

Szeretem a szép verseket, az írás része lett mindennapjaimnak. 

(Ágnes 2018-ban remek írásaiért megkapta a Kortárs Magyar 

Irodalomért Díjat. – a Szerkesztő) 
 

 

Ordas Andrea: Báli-Ordas vagyok, de Ordas Andrea néven 

publikálok. Ötvenöt éves múltam. A verseket kisgyerekkorom 

óta szeretem, és kamaszkoromban kezdtem verseket, dalszö-

vegeket írni, amiket a zenekarommal adtunk elő. Gyerekszí-

nészként kezdtem a „művészi” pályafutásomat, később amatőr 

színjátszóként folytattam, majd jött a zenekar, és később 

jazzbalettoztam is. Ezek után tíz évig dolgoztam a Budapesti 

Kamaraszínházban. Később – miután felneveltem a fiamat – 

fordultam ismét a versek és prózák felé, de csak akkor írok, ha 

megszáll az ihlet. 

 
 

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-
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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. 
 

 

Plószné Papp Mária: Plósz Andrásné, Papp Mária vagyok, 

nyugdíjas pedagógus. Gégényben élek. Szabadidőmben olva-

sok, szeretem a klasszikusokat, a kortárs költőket, sok versba-

rátom van. Írok is, novellákat, verseket. Antológiákban, folyó-

iratban jelentek már meg írásaim. 

 
 

Riba Ildikó: Mindig fontos volt számomra az irodalom, leg-

közelebb a regények, versek álltak és állnak ma is hozzám. 

Sok-sok kedvenc költőt, írót sorolhatnék. 

Ahogy sokan mások, én is írogattam diákként verseket, de 

nem őriztem meg őket. Gyermekeim felnőttek, 40 évi köz-

szolgálat után, nyugdíjasként van időm olvasásra, versírásra. 

Eltelt több év, mire az írásaimat „eltettem”, és sok biztatás 

után meg mertem mutatni. 

Bízom abban, hogy érzéseket, gondolatokat adhatok át azon 

olvasók számára, akik megtisztelnek figyelmükkel. 

Írásaim néhány irodalmi portálon jelentek meg, és ez ideig 22 

antológiában, valamint saját blogoldalamon. 

 
 

Sági Klári: Folyton írtam valamit: beszámolókat, jelentéseket, 

előadásokat, ünnepi beszédeket, köszöntőket, de novellákat 

sohasem. 2011 augusztusának végén gyökeresen megváltozott 

az életem. Teljes egzisztenciális mélypontra kerültem. Az írás 

mentett meg. Teljesen véletlenül – hol máshol? – a Barátok 

Verslista oldalán akadtam rá az első amatőröknek kiírt pályá-

zatra, amire beküldtem néhány kis novellámat. A téma persze 

itt is megtalált: iskola próza. Nagy bátorságot adott, hogy az 

egyik (A betű) első díjas lett. Azóta írogatok, s számos megje-
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lent munkám további ösztönzést ad. Tagja lettem a Barátok 

Verslista és a Tollnokok Társasága csoportoknak, valamint 

egy helyi kis Olvasó klub közösségnek. A hatvani Ady Endre 

Könyvtárban két önálló esten mutatkozhattam be. Verslistások 

találkozóján néhány munkámat felolvashattam. 2018 decem-

berében támogatói és családi összefogással önálló kötetem je-

lent meg Sorsforduló címmel. Az „alkotás” kiteljesített, egy új, 

csodálatos világot nyitott meg előttem. 
 

 

Sárváry Mariann: 1963-ban születtem. Gyerekkoromban 

voltam kisdobos, úttörő. Utaztam külföldre vízumokkal, el-

dugott dollárokkal a csomagomban. Téliszalámit ettünk, és 

azt hittük egy villamosjegy árára, hogy egy heti bérlet ára. 

Rácsodálkoztam a nyugati világ gazdagságára és szabadságá-

ra. Átéltem a rendszerváltás izgalmas, várakozással teli idő-

szakát. Büszkén vonultam Pesten a Március 15-e téri Petőfi-

szoborhoz a Kossuth-címeres kokárdámmal 1989. március 

15-én. A taxis sztrájk alatt született a lányom 1990-ben. Jó, 

hogy kinyílt a világ azóta. 1994-ben láttam az USA legszebb 

felhőkarcolóit. Még voltam a World Trade Center tetején. 

Ebben az antológiában most egy malagai pezsgőre invitálom 

az olvasót. 

 
 

Szabó Anikó: Nagyatádon születtem. Szeretek verseket ír-

ni. Már jelentek meg antológiákban verseim, a Holnap iro-

dalmi magazinban, a Koala gyerekmagazinban és a Fürké-

sző gyerekmagazinban is és különböző online irodalmi ma-

gazinokban, például a Momó gyerekrádió oldalán. 

 
 

Szabó Edit Irma: Boltizárné Szabó Edit vagyok, írói néven 

Szabó Edit Irma. Gyulán születtem, Sarkadon élek. 40 évet 

töltöttem az óvónői pályán, az utolsó 15-öt óvodavezetőként. 

Egy éve nyugdíjas vagyok. 
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A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista csoportnak 

2008 óta, 11 éve vagyok aktív tagja. Több találkozón vettem 

részt a családommal együtt, ahol rengeteg írótárssal ismerked-

tem meg. Sok Verslista által kiadott folyóiratban, valamint an-

tológiában jelentem meg. Eredményesen szerepeltem külön-

böző verslistás pályázatokon. Önálló nyomtatott kötetem 

nincs. Netkötetem 2013-ban jelent meg az Irodalmi Rádió 

szerkesztésében Lélek-ének címmel. 

(Edit idén remek írásaiért megkapta a Kortárs Magyar Iroda-

lomért Díjat. – a Szerkesztő) 

 
 

Szabó Eszter Helka: Szabó Eszter vagyok. Több mint 25 éve 

Debrecenben élek és dolgozom mint könyvtáros. Tizennyolc 

éves koromig a Balaton északi partján, Révfülöpön éltem. A 

tóhoz való kötődésem miatt vettem fel a Helka utónevet, ill. 

azért is, mert gyakori nevem van.  

Csatlakoztam a Verslistához. Bekapcsolódtam a hetente meg-

rendezésre kerülő irodalmi játékaikba. Ezekből eddig is na-

gyon sokat tanultam.  

Húszéves korom óta írogatok az asztalfióknak. Tapasztalom, 

hogy egy-egy jó könyv segíthet a problémák megoldásában. 

Hiszek az irodalom gyógyító erejében.  

 
 

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.  

Több mint tíz éve már, hogy limerickeket írok, magán- és nem 

magán kiadásban több könyvnek vagyok szerzője. Ez a követ-

kező köteteket jelenti: Bakugrás (2004), Békaugrás (2006), 
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Rúdugrás (2008) és Távolugrás (2012). Szerzőtársa voltam 

egyetemistáknak a Jópár Pajzán Limerick – Lányok, Fiúk s Ne-

veik című kötet megalkotásában.  

A magyar Haiku Klubnak, a Haiku Világtársaságnak, valamint 

a Krúdy Körnek is tagja vagyok. 
 

 

Sz L Netala (Szalay László): 65 éves matematika-informatika-

technika szakos tanár vagyok. Először 1999-ben Zafi tündér 

csodálatos utazásai címmel jelent meg egy mesekönyvem, 

ami 2014-ben megérte a második kiadását is. Verseket csak 

hét éve kezdtem írni. Azóta alig marad ki nap, hogy ne szület-

ne újabb írásom. 2013-ban a Toll és Ecset alapítvány verspá-

lyázatán első helyezést értem el. Két lírai gyűjteményem ma-

gánkiadásban kapható az Underground kiadónál: a Lélekfogó-

dzó közös munkánk Sztorka Viával (Pásztorka Szilviával), és 

az Elégtan Zsidi (azóta Horváth) Mariann verseivel. 2016-ban 

jelent meg WirtualLand – kockaországi történetek című sci-fi 

regényem első könyve, 2017-ben pedig – ugyancsak Sztorka 

Viával írt – elbeszélő költeményünk, a „Szirmácska”. 

Idén megválasztottak a 22 éve működő Szegedi Amatőr Alko-

tók Köre elnökének. 

 
 

Takács Mária: Mindig mosolygó, romantikus, háromszoros 

nagymama vagyok, aki lelkiekben még mindig a gyermekkorát 

éli. Hiszem és vallom, hogy mindig lehet jobb és jobb, akkor is, 

ha néha-néha mély gödörben érezzük magunkat. Verseimet az 

életből, a családból, a szerelem érzéséből, a társadalmi helyzet-

ből és olyan megtörtént esetekből merítem, ahonnan valamilyen 

tanulság mindig levonható. Hiszek abban, hogy a mosoly az élet 

angyala, vele minden szebbé varázsolható. Fiatalkoromban na-

gyon sok verset írtam, és ezt a hobbimat újraélesztettem, amikor 

öt és fél éve nyugdíjba mentem. Több antológiában jelentek 

meg a verseim az elmúlt évek során. Négy önálló kötetem jelent 

meg. Gyermekverseim közül néhányat a Lurkó zenekar megze-
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nésített. Minden versem megtalálható a Facebook oldalamon: 

https://www.facebook.com/lelekcseppek.versek/. 

 
 

Tóth Katalin (Mirage): Budapesten születtem és élek, fiatal-

korom óta írok. Verseim irodalmi lapokban, antológiákban, in-

terneten olvashatóak. Két kötetem jelent meg eddig, Koromfe-

héren címmel 2014-ben az AlkoTóHáz gondozásában, 2015-

ben pedig Körforgás című haikukötetem az Underground Ki-

adó segítségével magánkiadásban. 
 

 

Varga Katalin: Sopronban élek. 64 éves múltam. Mozgássé-

rült lettem, de a sors szerencsére kárpótolt. Írói vénával főleg. 

Hosszú évek óta tagja vagyok a Barátok Verslistának. Szere-

tem a heti játékokat, pályázatokat. Szívesen írok verset, akár 

prózát is, és mostanában a Pundurka az új kedvenc. Prózám-

nak van valóságalapja. Ha mindez megvalósulna, párommal 

boldogok lennénk. Remélem, még sokáig írhatok a Verslistára. 
 

 

FOTÓK, GRAFIKÁK, FESTMÉNYEK ALKOTÓI: 

 
Gősi Vali: Fény nélkül nem létezik magasabb rendű élet a 

Földön. Az örök fény a felség, a hatalom kifejezője, a közvetí-

tés jelképe is emberek és istenek között. Életünkben sajátos ér-

telmet kaptak a színek is. A hajnali pirkadat leghalványabb ró-

zsaszínjétől a naplemente mély lilájáig a napjaink milliónyi 

szín vibrációjával vannak tele. Amikor a nap süt, a színek élet-

re kelnek, a szívünk megtelik örömmel, az élet kivirul. Mélyek 

a színek hatásai, akár tudatosan fogadja őket az ember, akár 

nem. Úgy hatnak ránk, mintha a túlvilágról érkeznének. Csak 

aki lényének legmélyebb régióiban is érzékelni tudja a világot, 

az képes átélni a külön-külön vagy együttesen megcsendülő 

színek hangzási értékeit anélkül, hogy tárgyakra vonatkoztatná 

azokat. 

https://www.facebook.com/lelekcseppek.versek/
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Goethe szerint: „A világ megértésének szerve a szem.” Sze-

münk a fénynek köszönheti létét.  

Színek és fények nélkül nincs élet. A világ természetes csodá-

iból merítve mindannyian megmártózhatunk színekben, fé-

nyekben, a művészek - festők, fotográfusok, képzőművészek, 

írók, költők jóvoltából pedig fénytelenebb időszakainkban is 

megidézhetjük azokat benső világunkon át. 

Nem kell mást tennünk, mint rácsodálkozni a természet alko-

tásaira, inni a fényt, a színeket... Ha néha sikerül szavakkal, 

képekkel megállítani a legritkább pillanatokat, és azokat to-

vábbítani mások felé, az létünk legmagasabb rendű adománya. 

Hálás vagyok, ha néha sikerül félszeg próbálkozásaim egyik- 

másika, úgy a szavak, mint a színek és képek csodálatos vilá-

gában elmélyedve. 
 

Ragyogás 

 

Mint jegenyesoron a napmeleg, 

minden tavasz új reményt teremt. 

Árad a fény a fáradt arcokon, 

és lebegünk a valóság felett. 

 

Míg ringatóznak ősi dallamok, 

a színek, fények pompája ragyog. 

Átölel a csönd, s a lelkeken 

már új világra nyílnak ablakok. 
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