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Bodóné Csiba Gizella: Nem „fiatal író” vagyok, sajnos.  Mis-
kolcon születtem, s 35 éve élek Budapesten. 10 éves korom tá-
ján kezdtem elsı regényem megírását, kinevettek, visszavo-
nultam, s ifjúkori verseim csak kockás füzetek olvasták. Kí-
váncsiságból két írásom küldtem el irodalmi pályázatra (1972 
Nık Lapja, l980. Fekete István emlékére kiírt: Természet és 
ember – „Dicséretet” kaptam), de írásban megtorpantam – 
életfeladataim mások voltak! Férjem halála után az írás lett a 
segítség!  Munkahelyi újságba rendszeresen kérték verseimet, 
ez bátorított zártságból-nyitásba. 1993 - Csend-életem önélet-
rajzi regényt írtam, néhány példányban, a család részére, - 
2005-ben - saját finanszírozásban - kiadásra került. 2003-ban 
munkahelyrıl elbocsátás, idıs családtagok gondozása felgyor-
sította gyermekkori álmaim megvalósítását. Még az évben 7 
könyv (3 verses, 1 elbeszélés, 3 úti-gondolatok „lélekre han-
golva”) jelent meg, végkielégítésképpen kapott pénzbıl, s egy 
miskolci kiadó jóvoltából. Két könyvem kiadás elıtti állapot-
ban. Mindenkit bátorítok: sohasem késı! 
 
 
Bauerné Vörös Bernadett (Angel): 1979. március elsején lát-
tam meg a napvilágot szüleim örömére. 2000-ben férjhez men-
tem életem nagy szerelméhez. Jelenleg titkárnıként dolgozok 
egy vállalatnál, Székesfehérváron. Szakközépiskolás koromban 
az irodalom-tanárnım szeretette meg velem az olvasást, ekkor 
kezdtem el a versírás felé fordulni. Legelsı idıszakban bármit 
megláttam, versbe öltöttem (pl.: Tárgyak, Ablak). Majd jött az 
elsı szerelem, mely más irányba terelte mőveimet. Az elsı sza-
kítás mély nyomot hagyott bennem, ekkor nagyon negatív 
hangulatú verseket írtam (pl.: Koporsó). 2003-ban fedeztem 
fel a Barátok Verslistát, mely lehetıséget adott verseim neten, 
illetve kötetben való megjelenéshez. Egyre bátrabban mutatom 
meg verseimet a kívülállóknak is, nem csak a barátoknak. Ver-
seimet nem tudom bekategorizálni, mert van pozitív, és nega-
tív hangulatú is egyaránt. Bátran merem ajánlani mindenkinek, 
hogy olvassa a verseket. A kritika a költıt csak jobbá teheti.  
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Papp Ildikó: 1970. 06. 30-án születtem Nagyváradon. Tanul-
mányaimat Nagyváradon, a Filozófia Történelmi Líceumban 
végeztem. 1988 novemberétıl élek Magyarországon. 1990-ben 
Budapesten, az Egészségügyi Továbbképzı Intézetben végez-
tem, röntgenasszisztensi szakon. Az irodalom iránti szeretete-
met  nagyszüleimtıl kaptam, akik felneveltek. Jelenleg boldog 
édesanya vagyok. Van egy 20 hónapos kisfiam, aki nagyon 
szereti a meséket, és a zenét. Elsı prózám a Kismama újság-
ban jelent meg, az „Élet írta” rovatban. Ez az elsı antológiá-
ban megjelenı írásom. 
 
 
Dobrosi Andrea: Nevem 1970 óta viselem, Budapesten szép 
számomra az élet, itt élek-dolgozom, nevelem kislányomat.  
Az írás, mint olyan, nagyjából 17-18 éves koromtól vált a lét-
elememmé, így gyermekem mellett ez a tevékenység okozza 
számomra a legnagyobb örömöt. Közel áll hozzám még a kul-
túra más ága is, legyen szó zenérıl, képzımővészetrıl, fotóról, 
vagy filmrıl. Jelenleg a Budapesti Fúzió Rádió egyik mősorát 
vezetem, szinte szerelemmel, valamint kurátora vagyok egy 
mővészeti alapítványnak is. Szívesen olvasok lexikális köny-
veket, foglalkoztat a vallás, a pszichológia, győjtöm az idéze-
teket. Alapfilozófiám, hogy „nem azt kell nézni, ami széthúz, 
hanem ami összeköt.” 
 
 
(Schlemmerné) Szabó Gitta: 1961. 08. 02-án születtem 
Komlón. Jelenleg Budapesten lakom a családommal. Pillanat-
nyilag szociális asszisztensnek tanulok. Azelıtt mőhímzıként 
dolgoztam. Meséim a Dörmögı Dömötörben, valamint az  
Item kiadó Meserét c. folyóiratában, és a Tavaszi antológiájá-
ban jelentek meg. Az elsı mesekönyvem 2000-ben jelent meg: 
A lustaság fél egészség címmel. 2006. 04. 11-én a Képzeld el 
c. irodalmi folyóiratban jelent meg a Huszonkét év c. novel-
lám. Versírással 2005. augusztusa óta foglalkozom. Szeretek 
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még rajzolni, érdekel a pszichológia, az emberi kapcsolatok. 
Szeretném, ha munkámmal jobbíthatnám a világot! 
 
  
Tubáné Péter Erika: Péter Erika néven publikálok. Szarva-
son születtem, de életemnek több színtere volt. 1990-tıl Bé-
késcsabán lakom. Eredetileg óvónı vagyok, most mellékállás-
ban a Jankay Galériában dolgozom, mint tárlatvezetı. Kb. 26 
éve írok verseket, de ezt a „titkot” szinte senki sem tudta. Leg-
elıször 2004-ben, az Accordia Kiadónál jelentek meg verseim, 
a Fényzivatar c. antológiában. 2005-ben ez a kiadó adta ki a 
Mindörökké mosoly c. önálló verseskötetemet. A versírás 
számomra grafoterápia, és az önkifejezés eszköze. Mindig sze-
rettem az irodalmat, de a képzımővészet közelsége, a zene 
szeretete megerısítette bennem a vágyat, hogy magam is al-
kossak, hogy megmutassam magam másoknak, hogy miként 
lehet talpra állni a mélypontokból, ha van az embernek életcél-
ja… és nem utolsósorban azért, hogy szeretteimnek emléket 
állítsak szerény mőveimmel. Tavaly november óta internete-
zem. Tagja lettem az Irodalmi Rádiónak, szerepelek a Barátok 
Verslistán, a Csillagszemek honlapján, a Másképp Látók pár-
toló tagja vagyok. Antológiákban idınként megjelennek írása-
im. 2005-ben Ezüst Toll Irodalmi Díjat kaptam. Mosolyetődje-
im lassan scherzókká válnak… 
 
 
Kamarás Klára – Letenye: Legrégibb, és legkedvesebb em-
lékeim Pécshez kapcsolódnak. Ott születtem és éltem, tanul-
mányaim befejezéséig. Pici gyerekkoromtól festı, író, vagy 
költı szerettem volna lenni. A sors más útra terelt. A Pedagó-
giai Fıiskolán szereztem matematika-fizika-rajz szakos tanári 
oklevelet. Azóta Letenyén élek. Tanár, gimnáziumi ig.h, majd 
kilenc évig matematika szakfelügyelı voltam. Évekig, mint 
annyian, csak fióknak írtam, a nyilvános publikálás legcseké-
lyebb lehetısége nélkül. Változást a számítógép, az Internet 
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hozott számomra. A Barátok irodalmi levelezı listán kezdtem, 
majd Kaskötı István biztatása adta meg azt az önbizalmat, 
amire szükségem volt ahhoz, hogy verseimet, elbeszélései-
met publikáljam. Több irodalmi pályázatot nyertem, majd 
2006-ban két könyvemet mutattam be: Arcok a múltból, elbe-
szélések és válogatott verseim: Ólomból szıni pilleszárnyat 
címmel. Mőveim az Interneten, a Barátoknál, a Kalákán, a Full-
extrán és az Artagorán, nyomtatásban zömmel a Heted Hétha-
tárban jelennek meg. Tagja vagyok az Irodalom Rádiónak. 
 
 
Szalai Román – Letenye: 1930. július 29-én születtem Becse-
helyen, Zala megyében. Minden sorom abból a – ma is eleve-
nen élı: boldogító és fájdalmas – szülıhelyi, gyermek-, és if-
júkori emlékezetbıl fogant, amely számomra – az életem nagy 
áldásaként – megadatott. A szép szülıhelyem, a szegény s sze-
rény, de rajongásig szeretı és fáradhatatlanul dolgos családom, 
a fajtám, kivel egy helyen és azonos soron éltünk; sorsunk vi-
selésében vigaszhelyünk a szép templom; mégis vidámsággal 
az iskola, s bontakozó ifjúságunk, elsı szerelmeink, és az elhí-
vottak örök nyugovóhelye, a mamával oly gyakorta látogatott 
nyárfás-fenyıs temetı. 
Néhány sorom: boldogságaim, és fájdalmaim mellett nem rejti 
elkövetett bőneimet, hálátlanságaimat sem, amelyekre ma-
gamnak sohasem adok feloldozást. Drága emlékeimnek szere-
tı féltéssel ırzése soraimmal is, és a mélységes hála érzése 
lesz örök penitenciám. 
 
 
Rózsás Sándorné – Letenye: Letenyén születtem 1939. már-
cius 8-án, ma már nagyon szép nap, Nık napja. Iskolai vég-
zettségem nyolc általános. 1958. január 6-án férjhez mentem. 
Boldog családi életet éltünk, két gyermekünk született. Elsı 
megszületett 1959-ben, második 1964-ben. Foglalkozásom nıi 
szabó, munkámat nagyon szeretem. Születésem óta letenyei 
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lakos vagyok. Ma már egyedül élek, férjem, aki nagyon szeret-
tem, eltávozott már két és fél éve. Azóta intenzívebben írom 
verseim, ami történik, neki elmesélem. A szeretet hiánya, 
egyedüllét, múltbéli emlékezést, mind versbe foglalom. Mada-
rak, virágok, szeretet, szerelem, ezt mind versbe győjtöm, és 
róluk álmodom. Úgy tekintem ıket, mint gyermekeim. Az iro-
dalmat, a szép érthetı verseket mindig szerettem. Én is úgy 
írok, hogy minden egyszerő ember értse és szeresse! 
 
 
Dobler Anita:  Budapesten születtem 1963-ban. Jelenleg felsı-
fokú tanulmányokat folytatok (esti tagozaton), és jogi asszisz-
tensként dolgozom. Elváltam, 2 fiam és 1 kislányom van. Ka-
maszkorom óta olthatatlan szerelemmel olvasom a verseket - 
azóta írogatok is, kellı bátorság híján azonban csak mostaná-
ban bontogatom „szárnyaimat”. 
 
 
Kolarovszki Balázs: 16 éves középiskolás tanuló vagyok. 
Putnokon élek, és itt is járok gimnáziumba. Tagja vagyok a 
Tóth Ede Mővészkörnek, és a Gyermek Írók Körének. Nyom-
tatásban több írásom megjelent már. Mostanában nem csak 
verseket, hanem prózákat is írogatok. Nyaranként gyermekírói 
táborokba szívesen eljárok. Remélem, az idı múlásával sikerül 
sokat fejlıdnöm, és írásaim egyre jobbak lesznek. 
 
 
Körösné Erdısi Anna: Magyarországon, Bács-Kiskun me-
gyében, Baján élek férjemmel és két nagyfiammal. 49 éves 
vagyok, titkárnıként dolgozom, szeretem a munkám, az embe-
reket, és szeretek élni. Úgy igazán talán három-négy éve fog-
lalkozom versírással, és többnyire szők környezetemben lé-
vıknek szólnak (szüleimnek, akiket nagyon szeretek, férjem és 
gyermekeim, barátaim), de van azért más témájú versem is (pl. 
évszakok, örömünnepek, gyász, stb.). Kevés negatív versem 
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van, én jobban szeretem a vidám hangulatú, önzetlen szeretetet 
sugárzó verseket írni. Jelen pillanatban ez a hobbym! Minden-
kinek jó olvasást, és sok pozitív érzést kívánok! 
 
 
Stefanicus Hungaricus Firkász alias István Hanyecz: 1946 
december 25-én, Garán születtem. Iskoláimat Garán, majd Ba-
ján és Budapesten végeztem, és fejeztem be. Ezután elkezdı-
dött számomra is a dolgos hétköznapok sora. 1971-ben házas-
ságot kötöttem Lám Etelkával. 1978-ba Svédországba kerül-
tünk. Egy új életet és jövıt kellett megálmodni. Ennyi év táv-
latából úgy érzem, nem túlzok, ha azt mondom, sikerült. Ma, 
mint nyugdíjas, irodalomkedvelı, sportot szeretı, szürke emi-
nenciásként tengetem éltem. Az irodalom is egyre inkább sze-
repet kap a nyugdíjas életemben, az írás gondolata lassan érett 
meg bennem. Hangos gondolatim, az írott szót, a verselést, 
mint kifejezı eszközt, intenzíven ca. 1990 óta használom, ca. 
öt éve bekapcsolódtam „firkáim” révén otthoni magyar honla-
pok életébe. Elindulva ezen az úton - én csak Firkász vagyok - 
Költıink vannak nagyok, számosok - én meg csak firkálgatok 
- de nem akárhova, hanem szívekbe, ott, ahol megmaradnak 
örökre. A Barátok Verslista tagja vagyok, igyekszem jelen lenni 
hangos gondolataimmal. 2005-ben jelent meg az elsı önálló kö-
tetem, címe: Napfogyatkozás Etelkával a Duna partján. 
 
 
Kiss Angéla (Mimangi): Mimangiként egy-két éve újra kezd-
tem a versírást. Rokon barátnımmel egymást biztattuk a ki-
bontakozásra, de egy ideig mindketten inkább csak az olvasás-
ra szántunk idıt. Egyikünk sem tudta, mit hozhat a jövı, de 
úgy gondoltuk, többet nem írunk verset, és mindketten meg-
semmisítettük az összest. Életemben a változást az internet 
hozta. „Barátokra” leltem. A sok levelezés újból meghozta a 
kedvem a versírásra. Munkahelyemen a számítógépes feldol-
gozás mellett jut idı a levelekre is. Örömmel olvastam 



SODRÁSBAN 2006 
 

96 

barátném megjelent verseit újságokban, majd egy kis „könyv” 
is nyomtatásra került. A versei azonban eléggé búsak lettek, 
mégis ÍRT. Talán ez is, talán sors is hozzájárult, hogy én is tol-
lat ragadtam újra. 
 
 
Nagy Erzsébet (Pendzsi): 53 éves vagyok, Hajdúböször-
ményben élek, két fiam és 4 gyönyörő unokám van. Élelme-
zésvezetıként dolgozom, egy általános iskolában. A versek 
iránti szerelem 10-12 éves koromban érintett meg. Fiatal lány 
koromban kezdtem verseket írni, de csak magamnak és baráta-
imnak. Aztán életemnek olyan szakasza következett, amibıl 
majdnem teljesen kimaradt az írás. 5-6 éve kezdek gyakrabban 
írni, elıször csak magamnak, aztán beküldtem egy csodálatos 
élményemrıl készült írásomat a Nık Lapja Szerkesztıségé-
nek, „Boldogságkeresés” címen, amit megjelentettek. Ez adta 
a bátorságot, hogy ne csak az asztalfióknak írjak. Így találtam 
rá a Verslistára, és egyben barátokra is. Énekelek egy kórus-
ban is, a zene és a versek teszik teljessé életem szépségét, lel-
kem boldogságát. 
 
 
Újlaki T. Erzsébet: 1955. március 21-én születtem Somlyóúj-
lakon, Erdélyben. A marosvásárhelyi Pedagógiai Fıiskola 
Bölcsészkarán végeztem 1979-ben. 1991-ben települtünk át 
Magyarországra. Napközis tanárnıként dolgozom az ukki is-
kolában. Öt gyermek édesanyja vagyok. Férjem háziorvos. 
Középiskolás korom óta írok verseket, de még soha nem kö-
zöltem írásaimat. 
 
 
Kovács Károly: amatır EU polgár vagyok. 1949-ben szület-
tem, mint szerelemgyerek. Két gyermekem van, Ildikó és Ger-
gely, ık is szerelemgyerekek. Verseket általában fogadásból 
írok. Amikor nem írok, akkor olvasok. Kedvenc könyvem Ge-
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orge Schlossnagle-tıl a PHP fejlesztése felsıfokon. Életcélom, 
minél tovább élni. Szeretek élni. E kötetben néhány versemet 
olvashatjátok. Fogadjátok szeretettel. 
 
 
Tóth Norbert:  1983. december 12-én láttam meg a napvilá-
got. Nagykanizsán élek. Azért írok ebbe a kötetbe, mert sze-
retném veletek megosztani saját költeményeimet, és így talán 
jobban meg tudom magam ismertetni az emberekkel. 2001. óta 
írok verseket, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Jelenleg ta-
karmányokat értékesítek falvakban, de remélem, majd ennél 
többre is vihetem. Célom, hogy ezekbıl a saját mővekbıl egy-
szer majd saját kötetem legyen, remélem, ez majd teljesülni is 
fog egyszer. Igaz, azt mondják, hogy azok az emberek, akik 
mőveket írnak, azok lelkileg elég érzékenyek. Belátom, van 
ebben valami igazság.  Kívánom minden írónak, hogy sikeres 
legyen és viszontláthassa a mőveit nyomtatott formában. Aki 
szeretne bármilyen véleményt mondani a mővekrıl, az írhat 
nekem a norbetakiraly83@freemail.hu-ra. Amint tudok, vála-
szolok. Remélem, az évek folyamán a többi verset is meg tu-
dom osztani az emberekkel. 
 
 
Demeter Zsolt: 1958. január 17.-én születtem Etéden (Er-
dély). A sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégi-
um diákja voltam, 1977-ben végeztem. 1989-ben települtem ki 
családommal az Amerikai Egyesült Államokba. Alapítója va-
gyok a Mikes Kelemen Irodalmi Kör, a Szivárvány Néptánc-
csoport, Miasszonyunk kórusának, amelyek Arizona állam fı-
városa magyar református templomának támogatásával mőkö-
dik. 2002-ben jelent meg az erdélyi Medium Kiadó gondozá-
sában, Dr. Zsigmond Gyızı szerkesztésében „Lélekderengés” 
c. verseskötetem. Phoenixben fıiskolát végeztem (Manufactu-
ring Technology Engineer). Feleségem mikrobiológus, két lá-
nyunk férjnél - Janka tanárnı, férje Cameron, vállalkozó, Esz-
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ter II. éves orvostanhallgató az Arizonai Egyetem Orvostudo-
mányi Karán Tucsonban, férje Brady, pilóta. Kötıdésem a 
magyarsághoz, szerves részem. Romantikus vagyok, mert hi-
szek abban, amit írok, hiszek az ıszinte, tiszta gondolatban. 
Habár, az irodalom az óceánon túl elszigetelt és magányos, 
mintha nem is anyanyelvünkön történne. A kötetek nem iro-
dalmárok gondozásában jelennek meg. Beigazolódott, nem 
mindig az a lényeges mit írsz, hanem az, mennyi pénzed van. 
Mint vérbeli alkotónak, nekem is legjobban ırzött kincsem az 
anyanyelvem. Verseim belılem nyíló kapu, mindennapjaim 
része. Szívemben összedobban a fenyı és a pálma két össze-
békíthetetlen fogalma, és ha ezt magyarul írom le, azoknak 
szól, akik az írást el tudják olvasni. 
 
 
Sógor Zsolt: Nem nagyon szeretek bemutatkozni. Nem is tu-
dok. Nem is baj. Talán. Néhányan megismertek persze, de azt 
hiszem, nem azért, mert bemutatkoztam nekik. Adatszerő ver-
zióm még a valóságnál is érdektelenebb; 29 éves vagyok, dol-
gozom, ha nagyon haszontalannak érzem magam, vagy ha 
évente legfeljebb háromszor eszembe jut valami, leírom. 
Ezenkívül még: Zenélni szeretek. Nem tudok. Mindegy, azért 
jó. Cinikus vagyok, mert félek. Akivel nem, azzal szeretek 
együtt lenni. Van ilyen. Jó. 
 
 
Fust P. Csilla: Tíz évig volt a torontói CSHIN Radio’s 
Hungarian News Editorial kommentátora, majd egy másik de-
kádon keresztül a Hungarian Chronicle Television at Rogers 
Cable-nél dolgozott. Tagja a THE CANADIAN ETHNIC 
JOURNALISTS’ AND WRITERS’ CLUB-nak. Több helyen 
jelennek meg írásai Magyarországon is, angol nyelven is pub-
likál. Szerkesztıségi tagja a Torontói Könyvbarátok Társasága 
kiadásában megjelenı NAPLÓ-nak.   
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Benkı Gabriella:  Nevem Benkıné, Geiner Gabriella. Szület-
tem Csácsbozsokon, ma Zalaegerszeg külvárosa. Apám sza-
bómester volt, beköltözött a városba, ahol iskoláimat végez-
tem. Anyám négy leányt felnevelt, apám jobb keze, a család 
szíve volt. Magyar tanárom, Móra János szerettette meg velem 
a szépprózát, és a verseket. A rajz, a festészet kedvenc tárgya-
im voltak. Röviddel középiskolám után 1956-ban a forradalom 
Torontóba sodort. Férjem Benkı Imre, a soproni diákok egyi-
ke volt. 1988-ban, 53 éves korában sok szenvedés után meg-
halt. Özvegy maradtam, önbizalmam vesztve. Életem védıpaj-
zsa volt, biztatóm, legjobb barátom. Három gyermekünk Péter, 
Pál és Zsuzsanna, ma mind külön család. Jól beszélnek magya-
rul, írni és olvasni is két nyelven tudnak. Gyakran látogatunk 
Magyarországra. Két leánytestvérem, és számos rokon vár 
bennünket. Régóta festegetek, írni azonban késın kezdtem.  
Az angol tanulás, a család, a munkahely elvette idımet és fi-
gyelmemet. Amint gyermekeim kirepültek a fészekbıl, az 
egyedüllét elvitt a torontói irodalmi kör tagjai közé. Itt kezdtem 
verseimet irogatni. Kedvem lelem benne, szebbé teszi életemet. 
 
 
Dániel Nagy László: 1966-ban disszidáltam Ausztriába, ahol 
a Traiskircheni láger után nyomdában dolgoztam, amíg Kana-
dába nem emigráltam. Azóta itt élek. Több lapban, és antoló-
giákban publikálták verseimet. Egy verseskötetem jelent meg, 
Hővös Idık Szelében címmel. Tagja vagyok a Kanadai Ma-
gyar Írók Szövetségének. Tagja vagyok a Torontói Könyvba-
rátok Társasága kiadásában megjelenı NAPLÓ Szerkesztısé-
gének. A Publikációra vonatkozóan több adat található a 
http://www.dnagy.verslista honlapon.  
 
 
Szabó Katalin Zsófia: 1990. június 23-án születtem Gyulán. 
Jelenleg egy Békés megyei kisvárosban, Eleken élek szüleim-
mel és testvéremmel. A versek írásával immár három és fél 
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éve foglalkozom. Eddig öt antológiával, három CD-vel, és 
számos oklevéllel büszkélkedhetek. 2004-ben az MTV-nél 
ajándékot is kaptam, 2005-ben Szegeden egy pályázat kapcsán 
különdíjat szereztem, a Szegedi Írók Szövetségében bronz fo-
kozatot értem el. Rendszeresen publikálok helyi lapokban. 
Verseimmel találkozhattak már országos ifjúsági magazinban 
(100XSZÉP), valamint az Irodalmi Jelenben is megtalálható 
egy mővem. A versírás egyszerre vált életem legfontosabb, 
legszentebb dolgává, és a mindennapjaim részévé. A halálo-
mig szeretnék írni, mert minden ember az, amit az utókornak 
hagy maga után. 
 
 
Fuchs Izabella: Örök kérdés: Ki vagyok? Ezt kutatja, keresi 
mindenki. A bemutatkozás szubjektív. Vajon ez az igaz? Nem 
tudom, nem igazán én döntöm el. Tőz és jég - ez a kettısség 
jellemez leginkább. Akkor kezdem: 1949-ben születtem, elég 
vénnek érzem magam, de szó sincs arról, hogy bölcsnek. Va-
lahol az Isten túl nagy adag szeretetet adott, ami átok és áldás 
egyben. Áldás, ha másokat megítélek, s átok a velem kapcso-
latban lévı emberek nagy részének, mert nem tudnak mit kez-
deni vele. Világéletemben írtam, amúgy magamnak, s mindig 
rengeteget olvastam. Azután pár éve rátaláltam egy Netes tár-
saságra, a Barátok Verslistára, mély, igaz barátságok alakultak 
ki az évek folyamán, azóta többet írok. Hiszem, mindenkinek 
van feladata az életével, mindenkinek magának kell elmélked-
ni és eljutni saját útjára. 
 
 
Várhelyi Klára (cherno):  1987. június 30.-án születtem Pé-
csett. A legfiatalabb nemzedékhez tartozom, még csak most 
fejeztem be a gimnáziumot. A következı pár évemet a Pécsi 
Egyetem pszichológia szakán képzelem el, de ez még a jövı 
zenéje. Annak ellenére, hogy nagyon fiatalon kezdtem el „ír-
ni”, stílusom még kiforratlan, keveredik bennem a realizmus, a 
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naturalizmus, a szimbolizmus, a szürrealizmus és a szecesszió. 
Ugyan indultam diákoknak, fiataloknak kiírt pályázatokon, 
voltam helyezett, különdíjas, vagy épp kitüntetett, igazán nagy 
eredményeket még nem értem el. Mint írtam, keresem még a 
saját hangom. Majd talán, ha megtaláltam… 
 
 
Tatár Judit: Bemutatkozni pár sorban? Szinte lehetetlen fel-
adat. Két szóban egyszerőbb lenne, vagy úgy, hogy ha hely- és 
idıkorlát nélkül szabadon folyhatna a szóáradat. Ennek ellené-
re megkísérlem a lehetetlent. „Élni és élni hagyni” – ez az 
egyik alapelvem. Egy másik, amit már Shakespeare megfo-
galmazott, s most kölcsönveszek tıle: „Légy hő önmagadhoz 
mindenek felett”. Egy harmadikat is megszívlelek mindig, 
amit József Attila írt le gyönyörően, plasztikusan: „Dolgozni 
csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy ér-
demes”. S végül, de nem utolsó sorban, Karinthy szavaival él-
ve kijelentem, hogy „a humorban nem ismerem a tréfát”. Leg-
közelebb folytatom.  
 
 
Százdi Sztakó Zsolt: Nevem: Sztakó Zsolt, de mert Százdon 
lakom, hát itt a SZÁZDI SZTAKÓ ZSOLT néven fogok sze-
repelni. És hogy hol van Százd? Hát a határ túlsó, szlovákiai 
oldalán. 39 éves vagyok, amibıl immár a harminckettedik éve 
kerekesszékben, mozgássérültként élek. És ha már ezt adta a 
sors, akkor tudósítok a „másik oldalról” is! 
A neten a BARÁTOK verslista honlapján olvasható szinte 
minden, amit eddig írtam, de írásaim vannak a fullextrán is. 
Azonban a papíralapú irodalomban is voltak sikereim, Ma-
gyarországon a Napút-ban jelentek meg írásaim, de itt Szlová-
kiában rendszeresen publikálok az IRODALMI SZEMLE va-
lamint SZİRÖS Kİ irodalmi folyóiratokban, de bekerültem a 
Honvágy szlovákiai magyar széppróza antológiába, valamint a 
"Szlovákiai magyar szép próza 2006" antológiába is. 
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Kálmán Eszter: Budapesten születtem 1970-ben, büszke va-
gyok horvát és kun ıseimre, és még oly korban jártam iskolá-
ba, hogy voltam kisdobos és úttörı is! :) A vers- és novella-
írással gimnázium óta foglalkozom egy barátom hatására. (Há-
la néked Tomi!:)) Verseim jelentek már meg különféle antoló-
giákban és folyóiratokban. Amúgy könyvtáros és magyartanár 
lennék, de most itthon vagyok csodálatos férjem jóvoltából… 
és épp azt fontolgatjuk, hogy kiköltözünk a fıvárosból, valami 
nyugisabb, „alkotóbb” helyre… egyébként meg nagyon sok 
minden érdekel az irodalmon kívül, talán leginkább az ezotéria 
és a sport (jelenleg a mőkorcsolya). 
 
 
Móricz Eszter: 1958-ban születtem Debrecenben. Tanulmá-
nyaimat többnyire itt végeztem, 1978-ban kerültem el szülıvá-
rosomból, Budapest, Kiskırös, Cegléd városokba. Nyomdai 
szerkesztı, és korrektor vagyok. Két felnıtt gyerekem van. Az 
olvasás lételemem, a versírással szinte kamaszkorom óta fog-
lalkozom. „Asztalfiókos” verseket, hiszen nem volt bátorsá-
gom ahhoz, hogy nagyobb fórumokon bemutatkozzak. 2005 
szeptemberétıl néhány versem megjelent a Netversek honlap-
ján. Szeretném itt is próbára tenni magam. Túlontúl komoly, 
pesszimista ember vagyok, ezt eléggé tükrözik a verseim is. 
Hobbim az olvasás, rejtvényfejtés. 
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A BARÁTOK VERSLISTÁNAK EDDIG A KÖVETKEZ İ 
KIADVÁNYAI JELENTEK MEG: 

 
2001 – Hálóba szıtt szavak c. verseskötet. A könyv ára: 400 Ft. 

2004 – Álmodók Földje c. verseskötet. A könyv ára: 450 Ft. 
2005 – VersüzeNET c. verseskötet. A könyv ára: 500 Ft. 
2006 – A lélek temploma c. kötet. A könyv ára: 500 Ft. 

 

Mindegyik antológia 216 oldalas, és 200-270 verset tartalmaz a  
Barátok Verslista tagjainak tollából. 

 
2005 – Magánkozmosz I. c. novelláskötet. A kiadvány ára: 320 Ft. 
2005 – Magánkozmosz II. c. novelláskötet. A kiadvány ára: 320 Ft. 
2006 – Magánkozmosz III. c. novelláskötet. A kiadvány ára: 320 Ft. 
2006 – Magánkozmosz IV. c. novelláskötet. A kiadvány ára: 320 Ft. 

 

A fenti novelláskötetek 48-60 oldalasak, A5-ös méretőek. 16-25  
novellát tartalmaznak a Barátok Verslista tagjaitól. 

 
2004. 10. 01. – Képzeld el c. folyóirat 1. szám. A kiadvány ára: 400 Ft. 
2005. 04. 11. – Képzeld el c. folyóirat 2. szám. A kiadvány ára: 400 Ft. 
2005. 10. 01. – Képzeld el c. folyóirat 3. szám. A kiadvány ára: 400 Ft. 
2006. 04. 11. – Képzeld el c. folyóirat 4. szám. A kiadvány ára: 400 Ft. 
2006. 10. 01. – Képzeld el c. folyóirat 5. szám. A kiadvány ára: 400 Ft. 

 

A fenti folyóiratok 48-60 oldalasak, A5-ös méretőek. 50-55 írást – 
fıleg verseket – tartalmaznak az elızı szám óta a Barátok Verslista 

levelezılistáján megjelent írásokból. 
 

A fenti kiadványaink megrendelhetık a megrendeles@verslista.hu 
 e-mail címen, illetve a következı postai címen:  

Barátok Verslista 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. 
 

*** 
 

A Barátok Verslista tagjai közé a subscribe@verslista.hu címre írt 
e-maillel kerülhetsz fel, ha elfogadod a lista szabályait. 

 
Honlapjaink: http://www.verslista.hu; http://www.ke pzeldel.hu; 

http://www.alkot.hu; http://www.poeta.hu.  


