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Mottó
„Éppolyan szívesen kell olvasnunk a jámbor és egyszerű könyveket, mint a 

magasztosakat és a mélyeket. 
Ne a szerző tekintélye számítson előtted, ne az, hogy művelt-e vagy művelet-

len: hanem a tiszta igazság szeretete indítson olvasásra.
Ne kutasd, KI mondta ezt vagy azt, inkább arra figyelj, MIT mondott.”

Kempis Tamás

Beköszöntő

A jubileumi számunk szerzői, szerkesztősége bemutatkozik most. Mindenki azt és úgy írta, 
amit fontosnak talált magáról közölni az olvasóval.

Kik is vagyunk mi, szerzők és szerkesztők, akik csináljuk és alkotjuk ezt a lapot?
Az évek során sokat változott a munkatársi csapat. A szerkesztőség tagja volt korábban 

Tarnóczy Szabolcs, akit egyéb, internetes fórumokon közölt írásai hangvétele miatt nem tudtunk 
felvállalni és kikerült a csapatból. A szerkesztőség tagja volt korábban Sághy Kálmán is, aki 
nagy segítségünkre volt tanácsaival, írásaival, és a terjesztésben is fontos munkája volt. Később 
egyéb elfoglaltságai miatt már ő sem tudta vállalni ezt a munkát, de évekig nagyon fontos 
segítőnk volt. Néhány évig a szerkesztőség tagja volt Vitéz Vilmos is, aki véleményeivel, 
tudásával komoly segítség volt.

Jelenleg a szerkesztőség négy tagból áll: én, mint főszerkesztő vállalom a felelősséget a 
megjelenő írásokért, a lap tartalmáért. Ez bizony nem egyszerű feladat, nagyon óvatosan tudok 
csak egy-egy gyengébb írás helyett másikat, több választási lehetőséget kérni. Az alkotók, mint 
én magam is, nagyon érzékenyek vagyunk. Könnyen sértődnek meg, sérülnek azok, akiknek 
írásait nem tudjuk felvállalni.

A szerkesztőségben fontos munkát végeznek a többiek is, nélkülük nem lenne a lap: Burda 
Zsuzsanna, Mészely József és Szőcs Beáta a kis csapatunk most, akik fantasztikus munkát, 
szervezési feladatokat is, végeznek.

És most bemutatkoznak maguk a szerzők, a világ négy tájáról érkezve ebbe a kis közösségbe. 
A helyi szerzők írásai is terjednek a világban a távolabbiak által is terjesztve a lapot. Így a 
Kitekintő rovat nem csak hozzánk hozza közelebb a távolabbiakat, hanem a helyi közösség 
értékei is megismertetésre kerülnek számunkra különben elérhetetlen helyeken, közösségekben 
is.

Én úgy vélem - és ez is volt a célunk -, hogy a befogadás, értékek megosztásának gesztusaival 
kapcsolatokat építsünk és a művészet eszközeivel közösséget teremtsünk.

Mosonmagyaróvár és térsége hagyományaival, alkotóival üzen és befogad, teremt, életet ad a 
szavak erejével a kapcsolatoknak a lap által. 

Szekeres Mária

Az Aranypor térségi irodalmi folyóirat szerkesztő bizottsága

Főszerkesztő: Szekeres Mária
Szerkesztők: Burda Zsuzsanna, Mészely József, Szőcs Beáta

Bemutatkozik az Aranypor térségi irodalmi folyóirat kiadója,
a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 1989-ben 
alakult, 1998-tól közhasznú szervezetként működő civil 
szervezet.

Az egyesület céljai között megfogalmazta a kulturális 
értékek feltárását és ápolását, a civil társadalom fejlődésének 
elősegítését, érdekképviselet biztosítását, a civil társadalom 
nyilvánosságának megteremtését, a hátrányos helyzetű rétegek 
munkaerőpiaci reintegrálását.

Kezdetben csak kultúrával, közművelődéssel foglalkozott a 
szervezet. Tevékenységét a volt Úttörőházban folytatta. Az 
ingatlan önkormányzati értékesítése után a szervezetnek 
váltania kellett, s 1997-re a tevékenysége négyágúvá vált.

1. Kultúra: A szervezet 1990 óta évente megrendezi az 
amatőr színjátszó csoportok seregszemléjét, a Moson Megye 
Színjátszó Találkozót. A rendezvény a kezdetektől országos és 
nemzetközi érdeklődésre tartott számot. Ez különösen 
felerősödött 2000-től, amióta az egyesület kétnapossá, majd két 
és fél napossá szervezte át a rendezvényt. A találkozó keresztmetszetét kívánja nyújtani a Kárpát-
medence magyar nyelvű amatőr színjátszásának. Fogad gyermek, diák, felnőtt és nyugdíjas 
csoportokat műfaji megkötöttség nélkül. A színjátszó csoportok munkáját zsűri segíti, amely 
szakmai tanácskozás keretében javaslatot fogalmaz meg a látott produkciókról, valamint kiossza 
a tíz díjat, az országos minősítéseket. 2002-től a találkozón részt vesznek szlovákiai (Csallóköz), 
romániai (Erdély) és szerbiai (Délvidék) amatőr színjátszó csoportok is.

Ezenkívül az egyesület tíz éven keresztül országos meseíró pályázatot szervezett. Általános 
iskolások és nyugdíjasok részére meghirdetett vers- és prózamondó versenyt gondoz, kulturális 
évfordulókat ápol, valamint mosonmagyaróvári közművelődési kezdeményezéseket támogat.

Az Egyesület 2009 óta az Aranypor irodalmi folyóirat kiadója. 2012 óta végzi a periodika 
tördelését, kiadványszerkesztését, s 2016 óta a terjesztést is felvállalta.

2. Civil társadalom fejlesztése: Az egyesület 2016-ban 17. alkalommal rendezte meg a 
Mosonmagyaróvári Civil Napot, s adta át az éves Mecénás díjakat. A rendezvény azt a célt 
szolgálja, hogy a helyi társadalom figyelmét a nonprofit szférára irányítsa. Olyan szakmai 
tanácskozásokkal egészül ki a program, melyből a civil társadalom profitálhat. A szervezet 2005-
től adja át „Az év civil szervezete” díjat.

3. Munkaerőpiaci szolgáltatások: 1999 óta működteti a kulturális egyesület a megyei 
Munkaügyi Központ pályázati támogatásával mentori programját. A mentorok olyan hátrányos 
helyzetű munkanélküliek munkába állását segítik, akikkel a kapcsolattartás hivatali szinten 
nehézkes. A mentorok munkájuk során szorosan együttműködnek a Győr-Moson-Sopron megyei 
Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályával. Évente eltérő 
számú mentort – 2-3 főt - foglalkoztatnak.

4. Civil nyilvánosság: Az egyesület 2005 óta gondozza és szerkeszti a Mosonmagyaróvári 
Civil Szemle című havilapot. Az 5500 példányban megjelenő újság célja a helyi civil társadalom 
nyilvánosságának megteremtése, hírei és információi  közzététele.

Az egyesület a DUO Városi Televízióval együttműködve szerkesztette és vezette a „Civil 
percek” című műsort. Az évente tíz adással jelentkező műsorban aktuális civil információkat 
dolgoztak fel, szervezeteket mutattak be. A műsor eddig 41 adással jelentkezett.

A kulturális egyesület önálló irodát működtet a Pacsirta u. 14. szám alatt (telefon 96/217-388, 
e-mail: info@movarkultura.hu). A szervezet tevékenysége interneten is olvasható a 

 honlapon.
Nagy Sándor
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Kempis Tamás

Beköszöntő

A jubileumi számunk szerzői, szerkesztősége bemutatkozik most. Mindenki azt és úgy írta, 
amit fontosnak talált magáról közölni az olvasóval.

Kik is vagyunk mi, szerzők és szerkesztők, akik csináljuk és alkotjuk ezt a lapot?
Az évek során sokat változott a munkatársi csapat. A szerkesztőség tagja volt korábban 

Tarnóczy Szabolcs, akit egyéb, internetes fórumokon közölt írásai hangvétele miatt nem tudtunk 
felvállalni és kikerült a csapatból. A szerkesztőség tagja volt korábban Sághy Kálmán is, aki 
nagy segítségünkre volt tanácsaival, írásaival, és a terjesztésben is fontos munkája volt. Később 
egyéb elfoglaltságai miatt már ő sem tudta vállalni ezt a munkát, de évekig nagyon fontos 
segítőnk volt. Néhány évig a szerkesztőség tagja volt Vitéz Vilmos is, aki véleményeivel, 
tudásával komoly segítség volt.

Jelenleg a szerkesztőség négy tagból áll: én, mint főszerkesztő vállalom a felelősséget a 
megjelenő írásokért, a lap tartalmáért. Ez bizony nem egyszerű feladat, nagyon óvatosan tudok 
csak egy-egy gyengébb írás helyett másikat, több választási lehetőséget kérni. Az alkotók, mint 
én magam is, nagyon érzékenyek vagyunk. Könnyen sértődnek meg, sérülnek azok, akiknek 
írásait nem tudjuk felvállalni.

A szerkesztőségben fontos munkát végeznek a többiek is, nélkülük nem lenne a lap: Burda 
Zsuzsanna, Mészely József és Szőcs Beáta a kis csapatunk most, akik fantasztikus munkát, 
szervezési feladatokat is, végeznek.

És most bemutatkoznak maguk a szerzők, a világ négy tájáról érkezve ebbe a kis közösségbe. 
A helyi szerzők írásai is terjednek a világban a távolabbiak által is terjesztve a lapot. Így a 
Kitekintő rovat nem csak hozzánk hozza közelebb a távolabbiakat, hanem a helyi közösség 
értékei is megismertetésre kerülnek számunkra különben elérhetetlen helyeken, közösségekben 
is.

Én úgy vélem - és ez is volt a célunk -, hogy a befogadás, értékek megosztásának gesztusaival 
kapcsolatokat építsünk és a művészet eszközeivel közösséget teremtsünk.

Mosonmagyaróvár és térsége hagyományaival, alkotóival üzen és befogad, teremt, életet ad a 
szavak erejével a kapcsolatoknak a lap által. 

Szekeres Mária

Az Aranypor térségi irodalmi folyóirat szerkesztő bizottsága

Főszerkesztő: Szekeres Mária
Szerkesztők: Burda Zsuzsanna, Mészely József, Szőcs Beáta

Bemutatkozik az Aranypor térségi irodalmi folyóirat kiadója,
a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 1989-ben 
alakult, 1998-tól közhasznú szervezetként működő civil 
szervezet.

Az egyesület céljai között megfogalmazta a kulturális 
értékek feltárását és ápolását, a civil társadalom fejlődésének 
elősegítését, érdekképviselet biztosítását, a civil társadalom 
nyilvánosságának megteremtését, a hátrányos helyzetű rétegek 
munkaerőpiaci reintegrálását.

Kezdetben csak kultúrával, közművelődéssel foglalkozott a 
szervezet. Tevékenységét a volt Úttörőházban folytatta. Az 
ingatlan önkormányzati értékesítése után a szervezetnek 
váltania kellett, s 1997-re a tevékenysége négyágúvá vált.

1. Kultúra: A szervezet 1990 óta évente megrendezi az 
amatőr színjátszó csoportok seregszemléjét, a Moson Megye 
Színjátszó Találkozót. A rendezvény a kezdetektől országos és 
nemzetközi érdeklődésre tartott számot. Ez különösen 
felerősödött 2000-től, amióta az egyesület kétnapossá, majd két 
és fél napossá szervezte át a rendezvényt. A találkozó keresztmetszetét kívánja nyújtani a Kárpát-
medence magyar nyelvű amatőr színjátszásának. Fogad gyermek, diák, felnőtt és nyugdíjas 
csoportokat műfaji megkötöttség nélkül. A színjátszó csoportok munkáját zsűri segíti, amely 
szakmai tanácskozás keretében javaslatot fogalmaz meg a látott produkciókról, valamint kiossza 
a tíz díjat, az országos minősítéseket. 2002-től a találkozón részt vesznek szlovákiai (Csallóköz), 
romániai (Erdély) és szerbiai (Délvidék) amatőr színjátszó csoportok is.

Ezenkívül az egyesület tíz éven keresztül országos meseíró pályázatot szervezett. Általános 
iskolások és nyugdíjasok részére meghirdetett vers- és prózamondó versenyt gondoz, kulturális 
évfordulókat ápol, valamint mosonmagyaróvári közművelődési kezdeményezéseket támogat.

Az Egyesület 2009 óta az Aranypor irodalmi folyóirat kiadója. 2012 óta végzi a periodika 
tördelését, kiadványszerkesztését, s 2016 óta a terjesztést is felvállalta.

2. Civil társadalom fejlesztése: Az egyesület 2016-ban 17. alkalommal rendezte meg a 
Mosonmagyaróvári Civil Napot, s adta át az éves Mecénás díjakat. A rendezvény azt a célt 
szolgálja, hogy a helyi társadalom figyelmét a nonprofit szférára irányítsa. Olyan szakmai 
tanácskozásokkal egészül ki a program, melyből a civil társadalom profitálhat. A szervezet 2005-
től adja át „Az év civil szervezete” díjat.

3. Munkaerőpiaci szolgáltatások: 1999 óta működteti a kulturális egyesület a megyei 
Munkaügyi Központ pályázati támogatásával mentori programját. A mentorok olyan hátrányos 
helyzetű munkanélküliek munkába állását segítik, akikkel a kapcsolattartás hivatali szinten 
nehézkes. A mentorok munkájuk során szorosan együttműködnek a Győr-Moson-Sopron megyei 
Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályával. Évente eltérő 
számú mentort – 2-3 főt - foglalkoztatnak.

4. Civil nyilvánosság: Az egyesület 2005 óta gondozza és szerkeszti a Mosonmagyaróvári 
Civil Szemle című havilapot. Az 5500 példányban megjelenő újság célja a helyi civil társadalom 
nyilvánosságának megteremtése, hírei és információi  közzététele.

Az egyesület a DUO Városi Televízióval együttműködve szerkesztette és vezette a „Civil 
percek” című műsort. Az évente tíz adással jelentkező műsorban aktuális civil információkat 
dolgoztak fel, szervezeteket mutattak be. A műsor eddig 41 adással jelentkezett.

A kulturális egyesület önálló irodát működtet a Pacsirta u. 14. szám alatt (telefon 96/217-388, 
e-mail: info@movarkultura.hu). A szervezet tevékenysége interneten is olvasható a 
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B. Tóth Klára

1955-ben születtem Budapesten. Kisorosziban nőttem fel egy hatgyermekes lelkészcsaládban, a 
Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem. 1982-ben szereztem festő-restaurátor művész 
diplomát, 1993-tól 2009-ig tanítottam a Baár-Madas Református Gimnáziumban rajzot és 
művészettörténetet. Középületek falképeit, oltárait restauráltam, pl. Bp. János Pince pannói, Mithrász-
szentély, Aquincumi Múzeum, Termál Hotel Aquincum hordozható freskói, Debreceni Református 
Kollégium freskói, Baár-Madas Református Gimnázium sgraffitója, a gödöllői Barokk színház 
szekkói, Keleti Pályaudvar Lotz-csarnokának Bányászat allegóriája c. szekkója, Bp. XII. ker. 
Medgyaszay-ház sgraffitói, szekszárdi barokk kápolna falfestései, Bp. Biblia Múzeum. 1978 óta 
vezetek képzőművészeti táborokat. 

Kamaszkorom óta írok verset, prózát. A 2000-es évek eleje óta publikálok irodalmi és közéleti 
folyóiratokban. Az Aranypor harmadik éve jelenteti meg írásaimat.

Kiadványok: 
Hónaptár: T. Király Aranka (édesanyám) verseihez illusztrációk készítése 2006, 2009-12 között két 

bibliai-művészettörténeti kártyánk jelent meg fiam, Borda Mátyás szobrász és Miklya Zsolt szerkesztő 
közreműködésével, 2010-ben két bibliai foglalkoztató könyv szintén a fiammal, 2011-ben Archullató, 
2014-ben Föld rácsain című versesköteteim jelentek meg, 2016-ban Pecséthordozók című 
esszékötetem, három verses- és egy esszékötetem társszerzőkkel. 

Első kisfilmem: Rejtőzködő szakralitás, 2014. 1993-2016 között tíz egyéni és hat családi 
kiállításom volt három képzőművész gyermekemmel és keramikus nővéremmel, Hódossy Ágnessel 
együtt. Rendszeresen részt veszünk csoportos kiállításokon is. A restaurálás, festés, írás és tanítás 
mellett vers- és prózaköteteket illusztrálok. 2016 óta a Dokk Irodalmi Kikötő és a CsigaHáz 
gyermekfolyóirat szerkesztője vagyok. 

Főbb díjaim: Civis Honoratus díj (családi alkotóműhelynek) 2008; Quasimodo Nemzetközi 
Költőverseny díja, 2010; Spangár-díj, 2013; Bonis Bona, a nemzet tehetségeiért díj 2013; Aquincumi 
Költőverseny: az Írószövetség különdíja, 2015; A Nyugat plusz folyóirat különdíja, 2016. 

Főbb tagságaim: Magyar Írószövetség, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar 
Restaurátor-kamara, Restaurátor Kollégium, Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, Muravidék 
Baráti Kör Kulturális Egyesülete. 

Alapító tagságaim: Greguss Galéria, Rákospalotai Művészeti Egyesület, Rákospalotai Irodalmi 
Műhely.

Baka Györgyi

1951-ben születtem Budapesten. Érden élek. Kisgyermekkoromat a csemői tanyavilágban 
töltöttem, az általános iskolát Budapesten, a középiskolát a Fóti Gyermekváros szakközépiskolájában 
végeztem. A szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán szereztem diplomát. 
Aktív koromat népművelői és könyvtárosi munkával töltöttem Budapesten, Érden, Százhalombattán 
és Törökbálinton. Több mint tizennyolc éven át szerveztem és vezettem a százhalombattai Hamvas 
Béla Szellemi Szabadegyetemet. Alapító tagja vagyok a Magyar Népfőiskolai Társaságnak és a 
Rákospalotai Irodalmi Műhelynek, tagja a Magyar Írószövetségnek. Eddig öt önálló verseskötetem és 
egy hangoskönyvem jelent meg, valamint több antológiában szerepeltem.

Önálló versesköteteim: Fényfehérben (2008), Belső zarándok (2010), A csend jelei (2013), 
Gyermekkorom madárszíve (2014), Megnyíló idő (2016)

Mindegyik kötetet bemutatta a Magyar Katolikus Rádió. Önálló szerzői estem volt a 
Magyarországi Szerb Színházban.

Érd megyei jogú város 2017 januárjában Érdi Művészeti Díjjal tüntetett ki.

Vitéz Vilmos

Választott szakmám sokszínűségéből adódik, hogy népművelői pályafutásom első időszakában 
belekóstolhattam minden olyan művészeti ágba, amelyek megszervezése, működtetése konkrét 
feladataim közé tartozott. Így az amatőr színjátszás, a versmondás mellett az amatőrfilmezés és fotózás 
is szenvedélyeimet gyarapította. Aztán nemcsak a külsőségek, hanem a dolgok mögöttes tartalma, az 
adott hobby műhelytitkai is egyre jobban felkeltették érdeklődésemet. Aztán a művészeti ágak 
kóstolgatása, az élmények begyűjtése során sokasodó gondolat megörökítése, papírra vetése már nem 
tűrhetett halasztást.

E belső vajúdás eredményeként születtek meg verseim, melyeket Időkerék címen 2007-ben kiadott 
verseskötetemben, túl az ötvenedik életévemen barátok biztatására jelentettem meg. Örömeim és 
bánataim, sikereim és kudarcaim megannyi állomására nyitnak ablakot a verseim, boncolgatva az élet 
értelmét, megannyi csodáját. Lírai vallomások a végzettel perelő ember igazságkereséséről, a 
beteljesületlen álmok miatti szorongásáról, a szerelemről, a felfokozott indulatok dúló állapotáról. 
Arról a kötődésről, amely szeretett társunkhoz, közösségünkhöz, hazánkhoz, az értelmes emberi 
világhoz kapcsol. Ennél nagyobb ajándéka nem lehet a 66 életévéhez közeledő nyugdíjas 
népművelőnek, aki izgalmakban bővelkedő pályafutása során megtanult hinni a csodákban, az emberi 
lelkeket megérintő értelmes emberi gondolatok gyógyító erejében.

Weiszné Imréné

Dr. Weisz Imréné, Varga Margit - Piri vagyok, Isten kegyelméből betöltöttem a 81. életévemet, és 
szintén Isten kegyelméből egészséges vagyok. Röntgen asszisztensként dolgoztam nyugdíjas koromig, 
ezután pedig a férjemmel alakítottunk egy Egészségügyi Egyéni Vállalkozást. Ezt az üzemorvosi 
tevékenységet tizenhét éven át, férjem 2012-ben bekövetkezett haláláig végeztük.

Ezt követően, amikor egyedül maradtam, eladtam a piliscsabai otthonomat és itt, a Kisalföldön, 
Levél községben, a gyermekeim közelében vettem családi házat, 2015 nyarán költöztem. Mondják, 
hogy öreg fát nem lehet átültetni. Ez nekem azért ment könnyebben, mint talán másoknak, mert életem 
folyamán sokszor kényszerültem helyváltoztatásra, költözésre. Szerencsém volt abban is - most már 
látom -, hogy jó helyre jöttem. Ebben a csöndes kis faluban színvonalas a kulturális élet, összetartó és 
befogadó, jó emberek lakják.

1999-ben a Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége „Csodák és Csudák” címmel novellapályázatot 
hirdetett és az 1100 jelentkező közül az első legjobbak közé soroltak, majd két elbeszélésem neves 
előadók tolmácsolásában elhangzott a Kossuth Rádióban. Ennek előtte és azóta is írogatok.

Ideköltözésem után felvettem a kapcsolatot régi lelki-barátnőmmel, Szekeres Mária szerkesztővel 
és arra bíztatott, hogy írjak az Aranypor térségi irodalmi folyóiratba.

Huszonkét éve írok rendszeresen naplót, amiben nem csupán a napi megtörtént eseményeket, de 
érzelmeimet, véleményemet, politikai, vallási hovatartozásomat, őszinte kritikával írom le, mert a 
nyugdíjas ember igazán szabad ember. Praktikusnak is tartom a naplóírást, a megkopott elmét - talán - 
csiszolja, remélem, hogy szeretteim elolvassák majd, ha már nem leszek. Ebből fognak igazán 
megismerni, az érzelmeim és gondolkodásom után. Ezt hagyom rájuk.

„Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád halálod után, írj valamit, amit érdemes elolvasni vagy tégy 
valamit, amiről érdemes írni.” (Benjamin Franklin)

Zelenka Brigitta

Erdővidéken, Nagyajtán születtem, Székelyföld ama kies szögletében, ahol erdők alatt és utak 
kanyarulatában borvízforrások fakadnak dalra, és meséből, regéből szövik álmukat a csillagos esték.

A szülőföld indított, s bár már csaknem negyven éve Németországban élek, tudom, hogy mindig 
hazavár.

A versek szeretetére Édesanyám tanított, s már kisdiák koromban magam is próbálkoztam 
versírással. Tudatosan, kisebb-nagyobb rendszerességgel, azonban csak pár éve írok. Vallom, hogy 
várni kell, amíg leülepednek az emlékeink. Az életmagvakból kikelt virágok ha újra magot hullatnak, s 
óarany naplemente apró neszekre bontja az időt, akkor érdemes tollat fogni, hogy megszülessen a 
bennünk érlelődött csoda.
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Boór András

1942-ben születtem a Somogy megyei Bodrogon. Az általános iskola első négy osztályát 
Kaposváron végeztem, majd Budapestre költözésünk után a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 
érettségiztem. A katonai szolgálatból történő leszerelést követően magyar szakos tanári diplomát 
szereztem. Közben elindultam a „Radar 69” nevű országos irodalmi pályázaton, ahol harmadik díjat 
nyertem. Mivelhogy verseim és novelláim egyre több fővárosi és országos lapban, folyóiratban 
megjelentek, összeállt az első kötetem, amelyet Garai Gábor mutatott be a Magyar Rádió „Fiatalok 
Stúdiója” című műsorában, ahol a verseket Avar István, Margittai Ági, Mensáros László és Szokolay 
Ottó tolmácsolta. Végül a tanári pályát elhagyva, sok éven át szerkesztőként és újságíróként 
dolgoztam. A rendszerváltás után az „Aktuell” és az „Őnagysága” című színes magazinok művészeti 
rovatvezetőjeként alkalmaztak. Ezzel párhuzamosan a főváros legnagyobb szállodáiban kiállításokat 
rendeztem és nyitottam meg a fiatal, tehetséges művészek alkotásaiból. Közben sorra jelentek meg 
újabb könyveim, például a „Mementó” című verseskötet, vagy a „Szívzűr”, a „Jómadarak”, az 
„Erkölcsi gubancok” című novelláskötetek.

Pályám indulása óta ars poeticám a következő: A költő legfontosabb feladata, hogy megismerje és 
megértse a világot. Tükrözze a jelenségeket, és megmutassa az embert önmagának. Meggyőződése, 
hogy egyszerű szavakkal, világosan szólni csak az képes, aki tudja, mit akar mondani. Mert a 
költészetben minden fölösleges szó „merénylet” az olvasó ellen.

Böröczki Mihály

1946. Vaszar. Gyönyörű gyerekkor. Iskola.
Szeged. Felhőtlen fiatalság. Érettségi.
Budapest. Műszaki Egyetem. Kemény kitartás. Diploma. 
Pápa. Dac és hit. Neki az Ismeretlennek.
Vasút. Versek. Vonatok. 
Pályagörbület. Végállomás. Szombathely.
Napilapok. Hetilapok. Folyóiratok.
Önálló kötetek. 
Fénytörések. Vadkörtefák. Vesszőfutás. Jégvirágok. Falufények. Szélevilág. Lábnyomaim. 
Irkalapok. Falevelek. Időrendben.
Antológiák. 
Ünnepek. Hétköznapok. Két gyerek.
Befejezés. Kezdés. Új élet.
Szerelem. Öröm. Harmónia.
Jegenyék. Stációk. Végtelen út.
Vagyok. Tűnődöm. Létezem.
Élek. Írok.
Anyám templomba jár.
Szeretem a vadkörtefákat.

Borosné Nagy Mária

Gyerekkorom óta kedvelem az irodalmat. Kedvenc időtöltésem mindig is az olvasás volt. 
Nyugdíjba vonulásom után kezdtem el komolyabban az írással foglalkozni. 1996-ot követően jó 
néhány honismereti pályázaton vettem részt, nem kevés sikerrel. 2004-ben a Családtörténet című 
munkámat a Budapesti Néprajzi Múzeumban dicséretben részesítették. Még 1999-ben részt vettem a 
Magyar Rádió Csodák és Csudák címmel meghirdetett irodalmi pályázatán. Ebből a "Szép Margit 
balladája" c. díjnyertes pályamunkámból hangjáték is készült a rádióban. Mindezen kívül a 
megalakulása óta, szorgalmasan írogatok az Aranypor újságba is. Ez idáig két antológiában jelentem 
meg egy-egy novellával, és 2015-ben már a saját könyvemnek is örülhettem.

Szekeres Viktória

Édesanya, teológus, zenész, énekes, dalszerző, író.
Viktória már egészen korán, 6 évesen kezdett a zongoratanulásba, melynek sajnos a pályaválasztás 

akkori nehézségei parancsoltak megálljt egy időre. Fiatalon, 22 évesen születtek első iker gyermekei, 
majd néhány év múlva harmadik lánya is. A gyermekneveléssel párhuzamosan ő a továbbtanulás 
mellett döntött, hogy megvalósítsa mindazt, ami mindvégig feszítette belülről. Így szerzett érettségit, 
majd ment teológiai főiskolára, végül pedig egy csepeli konzervatóriumban töltött egyetlen év után 
átjelentkezett a szintén Csepelen működő főiskolára, ahol kiváló tanárok mellett kezdhette meg a jazz 
énektanári tanulmányait. Mesterei között olyan nagyságokkal büszkélkedhet, mint ifj. Szakcsi Lakatos 
Béla, vagy Madarász Iván Kossuth díjas zeneszerző. Saját versekkel, majd később dalok szerzésével 
mindig is próbálkozott. Igazi művészlélekként gyermekévei alatt rendre nyerte a helyi versenyeket 
zongorával, valamint dobogós helyeken végzett próza írói versenyeken és rajz versenyeken is. Jelenleg 
majdnem mindegyik területen csillogtatja tehetségét, dalokat, dalszövegeket, verseket ír, az ének 
oktatás és tehetséggondozás mellett. Zenét tanult lányai gyakran vesznek részt az általa szervezett 
zenei projektekben, fuvolával, énekkel, és olykor szervezési munkálatokkal is, valamint bontogatják 
szárnyaikat az írás területén is.

Varga Víta Stefánia

17 éves tanuló vagyok. Jelenleg kiadványszerkesztőnek tanulok Győrben. Az irodalommal 
anyukám hatására is már egészen kicsi gyermekkorom óta foglalkozok és szeretem is. Általában 
inkább verseket szoktam írni, de novellákkal és mesékkel is próbálkozok. Álmom, hogy egyszer 
szeretnék majd egy könyvet is kiadni, bár tudom, hogy az még messze van, de rendszeresen dolgozok 
rajta, és csiszolgatom a tudásomat. Az íráson kívül a zene is szenvedélyem, hangszerem a fuvola, 
melyen már harmadikos korom óta játszok, de énekelni is tudok. Egyik legnagyobb élményem ezen a 
területen, amikor tavaly anyukám csapatával együtt zenészként és énekesként is részt vehettem 
Budapesten a Magyar Világtalálkozón, ahol nagy sikerű koncertet adtunk.

Tálos Csegő

Ars poetikám: Valami féle hidat verni Isten és az ember közé, hogy legyen átjárásunk. Mikor 
megtértem, nem azonnal, de idővel megfogalmazódott bennem, igen Uram szolgálni akarlak, s e tőled 
kapott tálentumot a Te igádba szeretném hajtani. Az én terhem könnyű, az én igám édes. Hiszek a 
versek érzelmek fölötti hatalmában, hogy az életben bármi előidézheti megtérésünket, így akár egy 
vers is.
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Burda Zsuzsanna

1943-ban születtem. 2016 augusztusától élek Mosonmagyaróváron, ezt megelőzően, 1979-től 
2010-ig Mosonmagyaróváron dolgoztam gazdasági előadóként, az akkori 10-es Iskolában (ma 
Piarista), majd a mosoni 4-es számú óvodában élelmezésvezető-gondnokként tíz évig. 1989-ben 
vállalkozóként a termálfürdő gyógyászati részén kezdtem dolgozni ismét 10 évig. Ekkor visszajöttem 
Édesanyámat ápolni Jánossomorjára 1999-ig. 2000-ben már önálló kiállítással mutatkoztam be a 
Flesch Károly Kulturális Központban. Mindig írtam, amióta csak visszaemlékszem, jól rajzoltam, és 
egyiket sem hagytam abba. Négy önálló kötetem jelent meg, számtalan közös antológiában vannak 
írásaim, verseim. 6 évig a Jánossomorjai Napló állandó munkatársa voltam, annak megszűnéséig. A 
Magyar Művészet Terápiás Társaság Tudományos Továbbképző internetes folyóiratának voltam egyik 
szerkesztője. Az Aranypor c. térségi irodalmi folyóirat egyik szerkesztője vagyok, (éppen 10 éves a 
folyóirat). Irodalmi folyóiratokban közlik írásaimat, verseimet. A Magyar Orvosírók és 
Képzőművészek Körének tagja vagyok tizennyolc éve. Részt veszek az évi kongresszusokon, ahol 
közös a kiállítás és új írásainkkal szerepelünk. 9 éve blogot írok: bzsuzsanna.xfree.hu. Több kitüntetés, 
oklevél tulajdonosa vagyok, két kiadói nívódíjat tudhatok magaménak. 36 önálló kiállítást rendeztem, 
28 közös, csoportos kiállításon is részt vettem. Mosonmagyaróváron működő Kreatív Alkotók 
Körének vagyok egyik vezetője, alapítója négy éve. Mosonmagyaróváron a Fehér Ló Közösségi Ház 
adott helyet, lehetőséget a csoportnak. Már három közös kiállításon is bemutattam az Alkotó Kört. 
Szívesen nyitottam meg felkérésre kiállításokat, könyvbemutatókat, szavaló versenyeken zsűriztem.  

(Hároméves koromtól Mosonszentjánoson éltem 2016 augusztusáig.) (1959-től a Zamat, majd a-
Győri Keksz és Ostyagyár Jánossomorjai Gyáregységének gondnoka voltam 1979-ig.) A 
jánossomorjai közélet aktív tagja voltam, amíg lehetett.

Daday Ádám Elemér

Nevem Daday Ádám Elemér. Zilahon, Romániában születtem 1957. december 22-én, méghozzá 
egy nemesi családban, ami az 1950-es években nem jelentett előnyt.

Apám például orvos szeretett volna lenni. Ám a román elvtársak nem engedték. Így aztán 
orosztanár lett. Az 1950-es évek végén Bukarestben is dolgozott az „Előre” nevű országos napilapnál. 
Szüleim pedagógusként dolgoztak.

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat Zilahon végeztem. 1977-ben érettségiztem. Ott, 
ahol Ady Endre négy évig tanult és a kedvenc iskolája volt. Apám egyik nagybátyja, Daday Loránd író 
volt. A román elvtársak betiltották a műveit és csak 1990-ben rehabilitálták. Ez pedig Magyarországra 
is vonatkozott. Én orosz szakot végeztem a kolozsvári Bolyai Egyetemen 1986-ban. Moldvába, azaz 
Kelet-Romániába helyeztek.

Ott három évet ledolgoztam. 1986 végén megismerkedtem egy mosonmagyaróvári lánnyal. 
Szerelem volt első látásra. Hivatalosan akartam Magyarországra települni, ám a román elvtársak 
válaszra sem méltattak. Csak 1990 februárjában sikerült Mosonmagyaróvárra utaznom turistaként. 
1998-ban elvégeztem levelezőn a német szakot. Ezt tanítottam hosszú éveken át. Addig, ameddig 
depressziós nem lettem. Azután más munkákkal próbálkoztam. Jelenleg teremőr vagyok a 
Mosonvármegyei Múzeumban. Első prózám 1985-ben jelent meg egy egyetemi lapban. Mihály István 
újságíró barátom kérésére írásokat küldtem az „Ifjúmunkás”-ba, a „Fiatal Fórum”-ba, a „Kalotaszeg”-
be. Az „Aranypor” fordulópontot jelent életemben.

Demeter Zsolt

Romantikus vagyok, mert hiszek abban, amit írok, hiszek az őszinte tiszta gondolatban. Habár az 
irodalom az óceánon túl elszigetelt és magányos, mintha nem is anyanyelvünkön történne. Mint vérbeli 
alkotónak, nekem is legjobban őrzött kincsem az anyanyelvem.

Verseim belőlem nyíló kapu, mindennapjaim része. Szívemben összedobban a fenyő és a pálma két 
összebékíthetetlen fogalma, és ha ezt magyarul írom le, azoknak szól, akik az írást el tudják olvasni.

Száraz Pál

A nagykéri származású Száraz Pál, 1954. május 22-én született Nagysurányban. Nős, felesége 
Szárazné Manczal Erzsébet, a nagyfödémesi kulturális élet mozgatórugója, a Helyi Kulturális Központ 
nyugalmazott igazgatója, a CSEMADOK helyi szervezetének elnöke. Két gyermek édesanyja. Fia Pál 
építészmérnök, lánya Zsuzsa közegészségügyi diplomával rendelkező szakember. Két unokája van 
Emily és Eszterke, az író két csillagocskája.

Alapiskola tanulmányait a Nagykéri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte, majd a 
Losonci Építészeti Szakközépiskola diákjaként, 1973-ban érettségizett. 1977-től Nagyfödémesen él és 
alkot. Építészként dolgozik. 2004-ben fiával közösen megalapította az építkezéssel, tervezéssel 
foglalkozó családi vállalatát, SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA kft. néven, melynek tulajdonosa és 
ügyvezető igazgatója. Az osztrák Schauer vállalat munkatársa. Tagja volt a losonci Kármán József 
irodalmi és művészeti körnek. Barátainak tudhatta Ferenc Ferdinand, Lóska Lajos, Sólyom Laci bácsi, 
Szabó Gyula festőművész urakat, akik már sajnos nem élnek, de ma is tisztelettel és hálával gondol 
rájuk. Ardamica Ferenc író barátjának még ma is sokat köszönhet.

Számára az irodalom és az építészet egyet jelent - művészetet. Mindig írt és mindig építészként 
dolgozott. Olykor más művészeti ág felé is ki-kitekintett. Tíz évig volt a nagyfödémesi öntevékeny 
színjátszócsoport rendezője (1980-1989). Írásai, versei, recenziói, novellái az Új Szó, a Hét, az Új 
Ifjúság, az IFI, a Nő, a Tábortűz, az Irodalmi Szemle, a Heti Hírlap, a Győzelmes Út, az Ungi Táj és a 
Honismeret című lapok hasábjain jelentek meg. Egy ideig tudósítója volt a Szlovák Rádió magyar 
adásának. Az utóbbi években a Vár, Agria, Új Forrás, Szél-járás, Aranypor, Opus, Bécsi Napló, 
Szőröskő lapokban jelennek meg írásai.

Bibliográfia: A galántai járás fiatal írói és költői antológiája (I/1982, III/1984, IV./1985) 
kiadványokban novellákkal szerepelt.

Kötetei: Kilométerkő (1999, novellák), Beszélő fények (2004, novellák, versek), Falu a madárdalos 
fák alatt (2008, helytörténet), Szárda szőnyege (2014, mikro novellák), Állatkertben (2016, leporelló).

Szekeres Mária

1948-ban születtem Újrónafőn. 1967-ben elkerültem tanulmányaim miatt Sopronba, majd 
Budapestre. Három diplomám van: szociológiából diplomáztam a Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, karitász szociális munkás diplomát a Katolikus Társadalmi Akadémián levelezőn 
szereztem, szintén levelezőn gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó diplomát a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolán kaptam. Főleg szociális munkásként dolgoztam. 1998-ban Budapestről 
hazaköltöztem idős szüleimhez Újrónafőre. Bár irodalmi tanulmányokat nem végezhettem, életemet 
végig kísérte az írás szeretete. 55 éves koromtól kezdődően öt saját és egy, négy másik költőnővel közös 
könyvet adtam ki. Egy lányom és két fiú unokám van. Szüleim halála óta egyedül élek a szülői házban, 
gyakran utazom Londonba a családomhoz. Tíz éve, a Merített Örökség térségi antológia sikere után 
merült fel a lapalapítás ötlete bennem, amit társaimmal meg is valósítottunk.

Szőcs Beáta

Szőcs Beáta vagyok, 23 éves. Erdélyben születtem, tíz éves koromban költöztem 
Mosonmagyaróvárra.

Szeretem az embereket, főleg új kultúrát és új életformát megismerni.
A művészet már egész fiatal koromtól kezdve érdekelt. Először a színjátszást próbáltam ki, majd 

verseket írogattam. Ma már leginkább fényképezem és többnyire kiadványszerkesztéssel 
foglalkozom.

Nagyon szeretek olvasni,  főleg irodalmi és lélektani könyveket, tanításokat.
Meggyőződésem, hogy minden élet egyetlen célja a tanulás, fejlődés s a legfontosabb küldetésünk 

egymás és Isten teljes, odaadó szeretete.
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Devecseri Zoltán
Rábaközben, Csornán születtem 1948. október 15-én, de „igazi” szülőhelyemnek Szanyt tartom 

(gyerekkor, általános iskola).
Sopronban a Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem, majd vasutas lettem, nyomdai 

segédmunkás és Kalocsán katona. Első verseimet Fábián Zoltán és Tamás Menyhért közölte.
A szombathelyi főiskolán a JELENTKEZÜNK című folyóirat egyik diák-munkatársa voltam. 
Népművelő-könyvtáros középiskolai tanár vagyok. Nyugdíjasként Hövejen élek, újabb írásaimat a 

győri Műhely, az egri Agria közli. 2017-ben várható új verseskötetem megjelenése.
Fontosabb publikációim:
SOR, Szombathely, 1971 (versantológia),
MIKOR MOZDULNAK A KULCSOK, Szekszárd, 1986 (versek)
HÁRMAS ÉNEK, Zilah, 2003 (versek)
ZSINDELYSZÁRNYAKON, Győr, 2012, Hazánk Kiadó (versek 1971-2011)

Fülöp Péter

1967. január 6-án születtem Győrben. Iskoláimat szülővárosomban, Pécsett és Budapesten 
végeztem. A győri Arany János Művelődési ház vezetője vagyok. Több egyetemen tanítottam. 
Alapítója vagyok a GyőrFree Improvizatív Jazz, Kortárs és Népzenei Műhelynek. Három évtizeden 
keresztül segítettem a helyi és más tájegységi magyar kultúra győri jelenlétét és megmaradását.

Számtalan szálon kötődöm a magyar kulturális gyökerek helyi ápolásához (táncházak, előadások, 
lemezkiadások, kiállítások szervezése). Szabados György zeneszerzőhöz közel másfél évtizedes 
barátság fűz. A zeneszerző könyveinek, műveinek kiadásában segédkeztem. A fotográfia alapjaival 
tizenéves koromban ismerkedtem meg, amikor analóg fototechnikai ismeretekre tettem szert. 
Fényképezni 2011-ben kezdtem újra egy két megapixeles mobiltelefonnal. Számtalan könyvem, 
publikációm jelent meg, több színházi produkcióban dolgoztam.

Félszáz hazai és külföldi kiállítást jegyzek. Különös erejűek a fényképeimből komponált 
fény(kép)filmjeim. Fotográfiák, írások, filmek a  oldalon találhatók.

G. Szabó Ferenc
Kezdő íróként a nyolcvanas évek elején a Bukarestben megjelenő Ifjúmunkás irodalmi rovatában 
jelentek meg kisebb novelláim, verseim. Nagyon sok útmutató tanács és dorgálás fűszerezte ezeket 
Lázár László részéről, aki az akkori irodalmi rovat egyik szerkesztője volt, s aki első beküldött 
verseimre azt írta levélben vissza, hogy jók a versek, de ha nem változtatok a mondanivalón, az Isten 
sem fogja azokat közölni. A mondanivaló nem a kommunista rendszer dicsőítését taglalta, mint ahogy 
Lázár László sem cenzúrázni akart e mennyei tanáccsal, inkább, mint jó szülő vázolta gyermekének a 
lehetőségeket.
1992-től publicisztikai írásaim jelentek meg a Háromszéki Figyelő, Erdély, Ifi Fórum, Zabhegyező, a 
Háromszék napilap Ajtólap címmel, heti rendszerességgel megjelenő ifjúsági oldalán. Versek, 
novellák a Romániai Magyar Szó napilap Szabad Szombat, majd Színkép irodalmi rovatában.
Aztán ahogy e lapok sorra szűntek meg, egyre inkább szűkült a publikálási lehetőség, ilyen meg olyan 
irányzatok jelentek meg az erdélyi irodalmi porondon, s mivel a ketrec mögött kitalált szabályokkal 
nem tudtam azonosulni soha, nem publikáltam sokáig. Egy évtized után egyik szerzőbarátom 
biztatására kezdtem újra publikálni és aktívabban használni a tollamat.
Szeretek verset olvasni, a csillagok szent gyermekének tartom azt, aki verset ír. Egyetlen vágyam 
irodalmi téren az volt mindig, hogy Farkas Árpád, Magyari Lajos, Kányádi Sándor, Czegő Zoltán örök 
nagy gyereknek maradjon, hogy minél több verset tudjon írni nekünk. E vágyamért remélem, nem 
átkoz el senki.
Jelentek meg verseim, novelláim a Székely Hírmondó napilap Hintaszék irodalmi rovatában, az 
Erdélyi Toll, A VERS, Várad, a magyarországi Aranypor, Kis Lant havi irodalmi lapokban, 
kiadványokban és két antológiában: az Előszobában, valamint az Enigmákban.
Két saját kötetem jelent meg napjainkig: Létdac (versek), illetve Félre az útból! (rövidpróza) címekkel. 
A két könyvről röviden annyit mondhatok, hogy kiegészítik egymást. Amit nem tudtam elmondani vers 
formájában, azt elmondtam a „zsebtörténetekben”, úgy, ahogy érzékelem a mi kis, közös székely 
világunkat.

www.fpfoto.hu

Sasváry Erzsébet

Dr. Sasváry Erzsébet vagyok. 1943-ban születtem Budatétényben. Ha megérem, jövőre 
aranydiplomás leszek. Ötven év után még mindig csodálatosnak érzem hivatásomat, hiszen ezzel 
gyermekkori álmom vált valóra. Kevés szebb feladatot tudnék elképzelni, mint az embereken való 
segítést, gyógyítást. Ezt művelem, mint belgyógyász, endokrinologus, diabetologus, még mindig teljes 
munkaidőben, illetve azon rendszerint túl is.

Régóta írogatok verseket, prózát, de csak pár éve vállaltam a nyilvánosságot. Beléptem a Magyar 
Orvosírók és Képzőművészek Körébe és itt rendszeresen szerepelek az írásaimmal. Az Aranypor 
szerzői közé MOKK oszlopos tagja, Burda Zsuzsanna révén kerültem, és örömmel küldök ebbe a 
kedves, szép lapba verseket. Dunántúlhoz, nevezetesen Jákhoz, Szombathelyhez a nagymamánál 
töltött gyönyörű gyermekkori emlékek fűznek. (Innen már csak egy ugrás a mosoni térség.) Gyakori 
szerző vagyok különböző keresztény lapokban is, esszékkel, „istenes” versekkel, illetve egyikben 
társszerkesztő is vagyok. Az irodalmi tevékenység kikapcsolódást, a lélek felüdülését jelenti nekem, 
csak még nagyon kevés rá az időm.

Verseim egyszerűek, mindenki által érthetők. Szeretem a ritmust, a rímeket. A mai modern versek 
távol állnak tőlem. Már többször nyertem irodalmi pályázatokon verssel, prózával. Novelláimban, 
verseimben saját élményeimet írom meg, melyek valamiért különleges jelentőségűek voltak.

Ha az olvasónak egy picit is szebbé tettem a napját, már megérte gondolataimat leírni.

Streéb Mária

Budapesten születtem 1948 decemberében. Egy rövid kaposvári kitérőt leszámítva, ma is itt élek. 
Érettségi után dolgoztam irodában, könyvesboltban, ásatáson, moziban.

1980-ban szereztem diplomát az ELTE Bölcsészettudományi karán népművelés–magyar szakon. 
Kezdetben népművelő voltam a TIT Budapesti Szervezeténél, majd a gyes mellett felvételi 
előkészítőket tartottam. Ezt követően egy nyolcadik kerületi gimnáziumban helyezkedtem el. Magyar 
nyelv és irodalmat, művészettörténetet, film- és médiaismeretet tanítottam.

A Héttükör Alapítványi Iskolában tartottam két évig érettségizett fiataloknak színház- és 
művelődéstörténeti előadásokat.

Nyugdíjbavonulásom után, immár öt éve óvodásokkal foglalkozok, mesedramatizáláson alapuló 
készségfejlesztő foglalkozások keretében.

2008. december 27-én éjszaka fel-felriadtam érzéseim kavargására. Reggel tollat és papírt ragadtam. 
Magam számára is meglepetésként, kész novella került ki a kezeim közül.

Az írás életem fontos részévé vált.

Süli Józsefné

1948. február 21-én születtem Mosonmagyaróváron. Az általános iskolát és a gimnáziumot 
szülővárosomban végeztem. Tanítói képesítést az Esztergomi Tanítóképző levelező tagozatán 
szereztem 1973-ban. 1969-ben kötöttünk házasságot Süli Józseffel, s azóta Halászin élünk. Három 
gyermekünk 11 unokával ajándékozott meg bennünket, végtelen örömünkre.

Munkámat mint képesítés nélküli nevelő kezdtem, majd a Halászi Általános Iskola tanítója, 2005-től 
nyugdíjasa vagyok.

1990-ben alapítottuk a Halászi Hagyományőrző Egyesületet, melynek elnökeként tevékenykedek. 
Az ARANYPOR térségi folyóirat alkotói gárdáját Korcz Antalné invitálására ismertem meg 2008-ban.

Azóta is tisztelője, csodálója, olvasója vagyok az értékesebbnél értékesebb írásoknak és 
szerzőiknek. 2010 óta pedig időnként a szerzők között szerepelhetek, mint Süli Anikó.
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Gősi Valéria
Nekem a vers a lelkem is

A 

Ilyés András Zsolt 

1980-ban születtem Erdélyben, a háromszéki Mikóújfaluban. Tűzszerészként dolgozok. Két kislány 
édesapjaként prózát, (gyermek) verset írok, alkalmanként fotózok is. Leginkább a falusi létformákból 
merítek tréfás, játékos témákat a prózáimhoz és gyermekverseimhez. Ellentétben, a verseimben a lét 
nyersebb, bizarrabb oldalát öntöm zokszavakba, a színéből kifakult felnőtt világot formálnám vissza a 
feltételnélküli gyerekkorra. Így próbálok örök gyermeknek maradni. A Falu gyermekének.

Első írásaim 1999-ben jelentek meg a Romániai Magyar Szóban, azóta rendszeresen publikálok 
hazai és anyaországi lapokban. Napjainkig három kötetem jelent meg: Ezer egy éjszaka (versek, 2012), 
Hová tűntek a tojások? (gyermekversek, 2014), El®ejtett névjegyek (novellák. 2014)

2015 októberétől szerkesztem a Székely Hírmondó megyei napilap kéthavonta megjelenő Hintaszék 
irodalmi rovatát, ahol helyi (induló és már befutott) szerzők alkotásai kerülnek bemutatásra.

Weboldal:

legmélyebb sorstragédiának, gyermekem elvesztésének feldolgozhatatlan, szükségszerű 
magányában, a hosszú, éjszakai töprengések élet és halál kérdésein és valami különös kegyelemből 
adódó késztetésre történhetett, hogy e szenvedés idővel - szinte észrevétlenül - tollat rejtett a kezembe: 
írjak a titokzatos taburól, a megrendítő gyászról, majd a túlélésről, botladozásaimról a lélek 
rejtelmeiben. 2011-ben pályázat útján csatlakozhattam a Győri Antológia Közösséghez, és – elsőként a 
Szárnyalás (2011) című antológiában, azóta az évente megjelenők mindegyikében – 28 társammal 
együtt jelen lehetek tíz oldalnyi verssel. Szárnyakat kaptam itt, ahol azóta az állandó publikálás mellett 
szerkesztőbizottsági tagként is segítem az évente megjelenő antológiánk kiadását. 2017 januárjában, a 
Magyar Kultúra Napján közösségünk átvehette a Győr Kultúrájáért díjat, amelyre mindannyian 
büszkék vagyunk. 2012-ben megjelent első, önálló verseskötetem, Halkuló hiány címmel (letölthető: 
http://mek.oszk.hu/11500/11515/11515.pdf ), ezt követte 2015-ben a második, Hódolat a tavasznak, 
címmel: http://mek.oszk.hu/14900/14917/14917.pdf. Több internetes irodalmi portálra kaptam 
meghívást, rendszeres publikálási lehetőséget, amiért hálás vagyok. Negyvenkét éve élek Győrött, 
meghitt házasságban férjemmel, és a közelben élő lányommal, családjával, tündéri unokámmal, de 
gyökereim ma is visszahúznak a vasi falucskába, Rábagyarmatra, ahol felnőttem, ahol Ács László tanár 
úr elindított az irodalom mélységes szeretetének útján, amiért örök hálával gondolok rá, és szüleimre, 
nővéremre, akik egyengették ezt a gyönyörű utat, ahol mottómmá vált: nekem a vers a lelkem is.

 http://faluroljottem.com/

Gujás Márta

Dr. Gujás Márta, születtem Kecskeméten, négy gyermekes családban. Szekszárdon a Garay 
Gimnáziumban érettségiztem, a POTÉ-n végeztem 1967-ben, Harkányi Reuma Kórházban dolgoztam, 
1971-ben reuma-fiziotherápiás szakvizsgát tettem. Budapesten az V. kerületi szakrendelő főorvosa 
voltam 25 évig, a VII. kerületé 5 évig, 9 évet Dunaújvárosban töltöttem a reuma szakrendelés 
vezetőjeként. 5 évet Algériában dolgoztam szakértőként férjemmel, Tasi Sándorral. A Tasi vendéglő 
tulajdonosaként 1991 és 2014 között Szentendrén több mint 100 kiállítást és író olvasó találkozót 
szerveztem. Erről a tevékenységről A művészet vonzásában c. könyvet jelentettem meg. Tagja vagyok 
a MOKK-nak, a Cserhát Művész Körnek, mely kör vezetőivel önálló verseskötet jelent meg a 
Szemfényvesztő jelen-ben, melyet én illusztráltam. Publikálok a Délibábban, a Kláris c. irodalmi 
folyóiratban. Tagja vagyok a Pécsi Művész Körnek. Több irodalmi és képzőművészeti díjban 
részesültem. Írásaim mellett festegetek. 2014-ben Képek, versek, írások kötetben húgommal közös 
munkáinkat közöltük. Jelenleg Harkányban élek és dolgozok.

Olasz Valéria

Olasz Valéria mosonszolnoki származású, elemi iskoláit, gyermekéveit Mosonszolnokon töltötte, 
meleg szeretetben, hatgyermekes családban. A falu, a természet közelsége, a testvérek, szülők szeretete 
szép útravalót nyújtott alkotói munkájához, személyiségéhez.

Győrött telepedett le, későbbi iskoláit itt végezte. Tanult angol nyelvet, népművelést, zenét, 
hangképzést, s végül az éneklés lett az az örömforrás, mellyel legszívesebben foglalkozott. A Győri 
Nemzeti Színház énekkari művészeként kereste kenyerét, s friss nyugdíjasként ma is szerepel a Győri 
Teátrum színpadán. Két gyermeke már felnőtt, szárnyra kelt.

Anyai nagybátyja, Simon Lajos, József Attila-díjas költő versei, valamint a magyar népdalok 
költészetében meghatározóak voltak, költői vénája korán megmutatkozott. A ’80-as években kezdték 
közölni verseit, kezdetben a győri Kisalföld folyóirat, majd később különböző antológiák, irodalmi 
folyóiratok fogadták írásait. A Legfényesebb csillag (1989) című antológia válogatásban egyetlen női 
költő. Élete során több alkalommal járt New Yorkban. Határon túli tapasztalatai meghatározták 
világlátását, költészetét. Az Amerikai-Magyar Népszabadság közölte verseit, valamint lefordítottak 
néhányat angol és román nyelvre. Meghívást kapott több alkalommal a Szilágysági Hepehupa 
Szerkesztőségétől (Zilah), ahol a Költészet Tavaszán évente költőtalálkozókat szerveznek. Jelenleg is 
több antológia, irodalmi és közéleti lap közli verseit, 2009 óta Győrött az Irodalmi Antológia és 
Művészeti Közösség aktív alkotó tagja, előadóművésze, mely közösség 2017 januárjában elnyerte a 
Győr Művészetéért díjat.

Önálló kötetei: Felhők a fényben (l994), Csillagistenek (2008), Csillagok hatalmában (2012). 
Jelenleg következő új kötetén dolgozik.

Para Olga

Sepsiszentgyörgyön születtem 1948-ban.
Azt hiszem, igaza van Wass Albertnek: Az érzések és hangulatok fontosak, melyek lelkünket 

színezik, s lelkünkön keresztül a világot is, amelyben élünk. 
Számomra az írás legtöbbször öngyötrő kényszer volt, életem elviselhetetlenül nehéz korszakában 

igazi Mankó, Mentőöv, csak minél hamarabb kiírni önmagamból az elviselhetetlen Fájdalmat és 
Gyászt, hogy újra élni tudjak a pótolhatatlan veszteség és sok nehézség ellenére.

Úgy szeretném én is: „megörökíteni, drága / arany és kék szavakkal” (Dsida Jenő) vallani a halállal 
sem megszakadó szeretetről és hűségről a végzet hatalma elleni tiltakozásul.

Publicisztikai írásokkal voltam jelen a hazai sajtóban: többnyire álnéven - mert a diktatúra éveiben az 
államvédelmi hatóság megfigyelte a családunkat, próbálták ellehetetleníteni az életünk: a Hét, Új Élet, 
Szilágyság, Romániai Magyar Szó, Szatmári Friss Újság, Zámoly Hírei, Erdélyi Napló, Európai Idő, 
Székely Hírmondó, Kovakő, Háromszék.

1994-ben elhunyt kisebbik fiam, véletlen általi tragikus körülmények között; ez megbetegített 
végképp, idő előtt nyugdíjba vonultam. 1994-től már szépirodalmi írásaimból is kezdtek közölni 
különféle lapokban, irodalmi folyóiratokban: Árva Tövishát, Európai Idő, Szatmári Friss Újság, az 
Aranypor térségi irodalmi folyóiratban (Mosoni-síkság, Hanság, Szigetköz). 2010-től rendszeresen 
jelennek meg írásaim.

Az utóbbi két évben sok írásom jelent meg internetes irodalmi portálokon is, a legtöbb a káfé fönixen 
és a Lenolaj irodalmi és művészeti portálokon, A Székely Hírmondó irodalmi rovatában, a 
Hintaszékben, az erdely.ma.ro-n, a Magyar Nemzetben, MNO.hu., a Magyar Irodalmi Lapban, XX. 
század. - CD-én dokumentumpróza.

Megjelent kötetek: 
1. A Sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör aktív tagja vagyok. Indulása óta támogattam és 

segítettem a kör működését. 2007-ben a Kézdivásárhely székhelyű Syculus Kiadónál jelent meg a 
Parnasszus Irodalmi Kör alkotóinak műveit tartalmazó Visszapillantó tükör című antológia, melyet 
Sepsiszentgyörgy Kulturális Tanácsa hivatalos pályázat útján támogatott.

2. 2016-ban jelent meg két kötet, az Első versem című antológia Cseke Gábor szerkesztésében
3. és a Csillag és a Lant című verskötetem az elhunyt fiam emlékére.
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Jéga Szabó Ibolya
1947. augusztus 17-én, egy vasárnapi reggelen születtem Szegeden egy parasztcsalád első 

gyermekeként. Szüleim 1951 nyarán otthagyták a szülőföldjüket, és meg sem álltak Hegyeshalomig.
1965-ben érettségiztem a győri Zrínyi Ilona Leánygimnázium humán tagozatán, ami annyit 

jelentett, hogy latint tanultunk, művészettörténetet, és több magyar és történelem óránk volt. Az én 
igazi tanítóm Adler Katalin, nekem csak Kató néni, egy zsidóasszony, a szomszédunk volt, aki művelt 
nő lévén bevezetett az irodalomba, megtanított mindenre, amire a szüleim nem tudtak. Fiatalon 
verseket írtam. A Helikon és a Kisfaludy Napokon díjakat nyertem velük. Az időm nagy részét a 
Kisfaludy könyvtárban töltöttem.

1967-ben férjhez mentem, a dolgos munkásévek jöttek, megszülettek a gyermekeim. Csak 
olvastam, írásra már nem maradt időm.

Anyám 2007-ben bekövetkezett halála után lett annyi időm, hogy az írásra is jutott. Kezdetben csak 
a gyermekkorunkat szerettem volna leírni az unokáimnak, hogy megismerjék a dédszüleik nehéz 
paraszti életét, az ötvenes éveket és a hatvanas évek elejét. Egyre jobban belejöttem, hajtott az 
íráskényszer, és mindig többet írtam. Irodalmi portálokon, antológiákban, az Aranyporban és a Holnap 
Magazinban jelentettem meg az írásaimat.

2012-ben jelent meg a Mezítláb a forró homokon c. önéletrajzi novelláskötetem a Holnap Kiadó 
gondozásában. 

2014-ben több mint negyven novellaválogatással jelent meg az Itt maradtam kötet az Underground 
Kiadónál.

Kádár Sára Hajnalka
Ízig-vérig erdélyi vagyok, szűkebben Háromszék szülötte. Az olvasás hamar rabul ejtett, s az 

irodalom vált életem fontos és örökös irányítójává. Sepsiszentgyörgy nevezetes kollégiuma a 
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemre irányított, így lettem magyar nyelv- és irodalom tanár 
kedves, régi-új városomban. Nem csak helyes, szép magyar szóra oktattam tanítványaim, de beavattam 
őket az irodalomtörténet rejtelmeibe, és sort kerítettem a kisebbségi sorsban élő magyarság 
történetének megismertetésére is. Írásra nyugdíjazásom után adtam a fejem, amelyek többnyire 
emlékező prózai alkotások, központi téma a felnevelő székely falu, az ott élők szokásaival, babonáival, 
történeteivel, a boldog gyermekkor, a kommunista rendszer, a diktatúra keserű, embert próbáló világa 
és mai aktuális gondolatok. 

Írásaim irodalmi portálokon, folyóiratokban, antológiákban jelentek meg. Első könyvem 2014-ben 
látott napvilágot Visszapillantó címmel, 2015-ben pedig a második kötetem:  Az élet felénk. 

Tomor Gábor újságíró, lektor ezt írja előszavában: „Az író, amikor a valóság elemeiből történeteket 
formál, nem egyszerűen dokumentálja, amit meg- és átélt, hanem újra szembesül élményeivel 
elgondolva az események mozgató rugóit, a jellembeli változásokat, s terjedelemtől függetlenül 
igyekszik egy-egy írásban is teljességet adni a valóságról. Kádár Sára Hajnalka munkái egyfelől 
bizonyítják közlendője feszítő erejét, másfelől tükrözik az ő rokonszenves világlátását, amely az 
esendő emberek iránti szeretetétől a kritikus véleményformáláson át a jövőért való aggódásáig 
megnyilvánul írásaiban.”

Kozma László
1949-ben születtem Budapesten. Bölcsész és közgazdász egyetemet végeztem, ez érdeklődési 

területeimet is jelzi: költészet, történelem, irodalomtörténet, életrajzi riportok; több mint harminc 
könyvem jelent meg. Az erdélyi katolikus papokkal készült interjúkötetekben föltárul az elmúlt 
időszak helytállása. Írtam könyvet történelmünk korábban fehér foltnak számító időszakáról, a 
hortobágyi kitelepítésekről az ötvenes években. Egyik erdélyi folyóiratban megjelent saját verseimmel 
illusztrált költészetesztétikám és nagyobb tanulmány Juhász Gyula munkásságáról. Egyéb interjúkban 
sokféle témát érintek haza, magyarság, hit, helytállás témáiban, hiszen a történelem az emberi 
sorsokban jelenik meg. Egy időben gazdasági jellegű összefoglalókat is írtam, a történelem, gazdaság, 
hit, Erdély témakörei verseimben is tükröződnek. Jelenleg Áprily Lajos és Kölcsey Ferenc 
költészetével foglalkozom. Nyugdíjasként erre több időm van, a versekre sohasem kellett külön idő. A 
vers mindig megteremti a maga idejét.

Nagy Pál

A dél-alföldi homokhátság tanyavilágában láttam meg a napvilágot (1944. május 23.). Szüleim 
kisbirtokosként szőlő-gyümölcstermeléssel foglalkoztak, és tizenegy gyermek felnevelésére, 
taníttatására vállalkoztak. Általános iskolát a helyi Wesselényi M. iskolában végeztem el. Majd 
Keszthelyen a mezőgazdasági technikumban folytattam a tanulmányaimat. 1970-ben költözött a 
családom Mosonmagyaróvárra, ahol az állami tűzoltóságnál helyezkedtem el. Ennek keretében 
szereztem felsőfokú végzettséget, mely hívatást nyugállományba vonulásomig teljesítettem. 
Feleségem, Kékes Szabó Julianna szintén az én szülőföldem szülöttje. Házasságunkból három 
gyermek született.

Irodalmi munkásságomat még ifjonc koromban kezdtem. Első munkám egy kisregény volt, melyet 
sokáig őriztem, de a mozgalmas élet során veszendőbe ment.

Könyvkiadásra természetesen csak nyugállományba vonulásom után kerülhetett sor, az élet egyéb 
fontos feladatai miatt.

Így az elsőnek elkészített verseskötet „Ezredforduló Versekben” címmel a 2010-es években 
kerülhetett kiadásra. Ezt követően szinte évente jelentek meg könyvek a munkáimból, melyek 2012-
ben „Bizalom és csalódás” címmel újabb verseskötet, 2013-ban jelent meg az „Irma” című kisregény 
első kötete, melyet követett 2014-ben a második kötet. 2015-ben egy újabb verseskötet „A kötelék” 
címet viseli, majd 2016-ban átdolgozásra és kiadásra került az első „Ezredforduló” verseskötet. Még 
ebben az évben jelent meg az „Ahol nem csak a nap éget” című újabb kisregényem.

Nyíri Erzsébet

Minden versemmel igyekszem kilépni a szubjektum világából, s érvényes üzenetet kiáltani a 
világba… talán lesz, aki meghallja, megérti…

Bár 12 éves korom óta írtam verseket, novellákat, ötvenen felül tört ki belőlem a közlés vágya…
2013-ban jelent meg első verseskötetem - életem „delén” túl… De tudom, hogy soha nem késő, ha 

van mondanivalónk a környezetünk számára…
Csepelen születtem, ez meghatározza életem, „rám írta kézjegyét gyárkémények fekete füstje”…
Zárt világ volt, szigorú, puritán… de itt tanultam meg a szolidaritást, a kötelességet, az adott szó 

becsületét…
A Jedlik Ányos Gimnázium francia tagozatán tanultam, a tudás tisztelete mellett már itt tudtam, 

hogy elkötelezettje leszek az irodalomnak, művészeteknek. Irodalmi színpad tagja voltam, 
iskolarádiót, faliújságokat szerkesztettünk társaimmal.

Innen a Szombathelyi Tanítóképző népművelő-könyvtár szakára kerültem - egy kis kerülővel.
Közel kerültem a népi kultúrához, ma is sok népdalt ismerek, éneklek.
Nyugtalanul kerestem önmagam: voltam művelődési ház igazgatója, telefonos kisasszony, 

könyvtáros, honvédelmi előadó, kommunikációs tanár, mentálhigiénikus.
Engem a szavak védtek meg, ha összezavarodtam a magán, vagy közéletben… a szavak sűrítik a 

létezés esszenciáját, s ha benne van, ami „szép, jó és igaz”… képes válaszolni neked, képes utat 
mutatni…

Írni-olvasni áldás… kapcsolatba lépünk önmagunk rejtett lényegével, a tudatalattival és a tudat 
felettivel… az anyagi megtalálhatja szellemi lényegét…

Reisinger Attila

Hegyeshalomban születtem 1947-ben. Jelenleg is ott élek.
A hetvenes évek óta írok prózát. Első írásaimat különféle folyóiratok közölték.
2005-től kisregényeket írok. Köteteim alapvetően történelmi-lélektani regények, amelyek 

elsősorban szülőföldem múltját dolgozzák fel.
A cselekmény mindig megtörtént eseményen alapszik; a szereplők, a helyszínek valódiak.
Legutóbbi kötetem - A Lajta menti forradalom -, az ötvenhatos mosonmagyaróvári sortűz 

hatvanadik évfordulójára jelent meg.
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Dr. Karácsony István
Dr. Karácsony István vagyok, 1942. augusztus 18-án születtem Győr városában.
Az általános iskolai tanulmányaimat Darnózselin töltöttem le, majd a Mosonmagyaróvári 

Gimnáziumban tanultam tovább. 1960-1963-ig Győrben a Felsőfokú Tanítóképző Intézet hallgatója 
voltam.

A tanítói pályát Novákpusztán kezdtem el 1963-ban. 1970-ben megszereztem a tanári diplomát a 
Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán. Még ebben az évben megszületett fiam, Péter, 
aki számítástechnikai mérnök lett.

1976-ban a Darnózseli Ált. Iskola igazgatója lettem. 1979-ben jelentkeztem az ELTE Pedagógia 
Kiegészítő szakára, melyet sikeresen el is végeztem. 

Az 1980-as évek elején az iskolában kialakítottunk egy Szigetközzel kapcsolatos állandó 
helytörténeti kiállítást. Az iskolavezetési és pedagógiai munkámat az oktatási miniszter 1984-ben 
Miniszteri Dicsérettel ismerte el. 1985-ben ledoktoráltam az egyetemen és cum laude minősítéssel a 
neveléstudományok doktora lettem.

1990-ben egy szörnyű autóbaleset ért, beosztott nevelőként dolgoztam tovább.  Helytörténeti 
vetélkedőket indítottam el a „Szülőföldünk Szigetköz”, az „Érsek Imre Tűzvédelmi Vetélkedőt”és a 
„Dr. Karácsony Mihály” falutörténeti vetélkedőt. Két tankönyvet is írtam: A Szigetköz története, és a 
Darnózseli lakóhelyem ismerete című olvasókönyveket. Az első Országos Különdíjat kapott, a 
második tankönyv elnyerte a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatát is.

Falutörténeti műveim: Darnó és Zseli története; Lipót története; Dunaremete története; Dunakiliti 
története. 2014-ben Szigetköz kisiskoláinak neveléstörténete című könyvem jelent meg. 2016-ban Dr. 
Karácsony Mihály és a Pesti József Ipartanoda című munkám, valamint Szigetköz Érsek Imréje, Érsek 
Imre Szigetköze című könyvem jelent meg. Tervezem a Karácsony család története című munkám 
könyv alakban történő megjelenítését.

Több tanulmányom, publikációm is megjelent a különböző folyóiratokban.
Az Aranypor című kistérségi folyóiratba megjelenésétől mostanáig, rendszeresen írok verseket és 

novellákat.

Dr. Kovács Béla
1935-ben születtem Budapesten. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi 

Karán 1959-ben végeztem. Ezt követően az Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dolgoztam 
tanársegédként, majd rövid ideig az Egészségügyi Minisztériumban, mint főelőadó. Az egyetemre 
visszakerülve közel negyven évig tanítottam gyógyszer-technológiát. Az oktatási feladatok mellett 
végzett kutató munkám eredményeként egyetemi doktori, majd akadémiai kandidátusi tudományos 
fokozatot értem el. Először szakkérdezőként, később, mint elnök tagja voltam az egyetem egyik 
felvételi vizsgabizottságának. Tagja voltam az Egyetem Munkaügyi Döntőbizottságának és rektori 
megbízás alapján az Egyetem Hőgyes-tömbjének igazgatói feladatait is elláttam. Mint nyugdíjas, 
dékáni felkérésre, több évig a Gyógyszertudományi Kar I. számú Államvizsga Bizottságának elnöke 
voltam.

Nyugdíjba kerülésem után egy helyi civil szervezet elnökeként több választási ciklusban dolgoztam 
képviselőként (Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke) Budapest XXII. kerület 
Önkormányzatában. Ekkortájt kezdtem a helyi újságban aktuális témákról cikkeket publikálni, majd 
verseket írni. 11 éve aktívan részt veszek a Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének 
munkájában. Eddig két önálló verseskötetem jelent meg.

M. Simon Katalin
Olvasó-író nyugalmazott tanítónő vagyok. Sepsiszentgyörgyön születtem és élek, Erdélyben. Olvasok, 
mert szeretek boldog lenni. Írok, mert úgy érzem, van mondanivalóm a világnak. Mióta írok? Tanítói 
tevékenységem idején születtek első gyermekverseim. Ma is nagy szeretettel írok olyan verseket, 
meséket, amelyekben gyermek, szülő és pedagógus egyaránt örömét lelheti. Ezeket az alkotásokat 
olvasva, a gyermek olyan színes világban találja magát, amelyet ő szeret, ahol kiélheti mozgásvágyát, a 
benne tomboló egészséges energiát, amely minden ritmusok és rigmusok forrása. 
Egyéb verseimben a természetben történő jelenségekkel azonosulhat az olvasó.

Molnár Mária

„Marosillye, a Fejedelem földje! 
Lankás tájak, árnyas ligetek.
Gyermekkorom titokzatos helye
élsz szívemben, mint Tündérkert bölcsője.
Marosillye Bethlen Gábor földje!”

1957-ben, a Fejedelem földjén, Marosillyén születtem. Gyermekkorom titokzatos helye Temesvár 
volt. Sorsom nagyon korán elkezdődött. Tíz évesen kerültem néhai nevelő anyám gyámsága alá. Az 
évek gyorsan teltek és hamarosan ismét a Fejedelem földjén találtam magam. Nagyenyeden. A Bethlen 
Gábor tanítóképzőben eltöltött évek sorsdöntőek voltak számomra. Ott és akkor vált számomra 
egyértelművé a tény, hogy tanítani szeretnék. Első verseimet is abban az időben kezdtem írni.

A Sors ismét jogot követelt magának, hogy életemet tovább irányítsa. Az 1989-es forradalom után, 
családommal Magyarországra települtünk, 1990-ben. Azóta Kunmadarason élek. Tizenkilenc éven 
keresztül tanítottam a kunmadarasi általános iskolában. Jelenleg a Karcagi Arany János Általános 
Iskola tanítója vagyok. 

Verseimet, írásaimat hosszú évekig csak az íróasztalom fiókjának írtam. Nem olyan régen, néhány 
alkotásom napvilágra került az Aranypor irodalmi lapban. Köszönöm a lehetőséget. Még szeretném 
kötetben látni verseimet, írásaimat. Úgy érzem, nagyon sok mondanivalóm van még a múltról, a 
jelenről, Erdélyben maradt éveimről, a bennem élő világról, mindenről.

Nády Mária

Nády Mária nyugalmazott könyvtáros, költő vagyok. l945-ben születtem Mosonmagyaróváron. 
1994-óta írok verseket: Isten ajándékaként.

Pályázatok kapcsán kerültem be az irodalmi vérkeringésbe. Bp. Littera Nova Kiadó 1996., dr. Mérő 
Éva bölcsészettudományok doktora, lektor, főszerkesztő. Kardos G. György író, irodalomtörténész 
fedezett fel Bp. Népszabadság 1997. Költővé avatásomat Batári Gábor költő, főszerkesztő celebrálta: 
Alterra Svájci-Magyar Kiadó Bp. 2000.

Versesköteteim: Két pont között (Bp. Alterra 2000.), Jelek (Bp. Alterra 2006.) Könnycseppek 
fátyolban (Bp. Alterra 2009.). A költői opusz mellett horizont tágításként rajzolok is. Létrehozója, 
vezetője voltam a 20 évig Mosonmagyaróváron működő öntevékeny alkotócsoportnak, a Szivárvány 
Körnek. Több kiállításom volt. 

Publikáció: Kisalföld, Új Arc, Moson Megye, Hegyalja, Vas Népe Fauna Híradó, Balatongyöröki 
Hírmondó,Várad, Polísz, Szél járás, Művészet Barátai, Aranypor.

Szerepelek: Képes Irodalmi Lexikon Eger MINSZ 2000., Kortárs Irodalmi Arcképcsarnok Eger. 
2002., Who is Who Életrajzi Lexikon Bp. 2005., Szépirodalmi Figyelő Bp. 2007/5., Bp. 2011., Halmos 
László. Mosonmagyaróvár 2011., 100 éves az Ipartelep: Mosonmagyaróvár 2014., Tímár Lajos: 
Magyaróvári Majorok Mosonmagyaróvár 2015.

Dicséret: Varga László – dr. Czine Mihály: Egri Írótábor Eger l997., Nagyváradi Ady Társaság: 
Horváth Imre négysoros pályázat Nemzetközi Könyvfesztivál. Várad. 2006/3.

Díj: Accordia nívódíj Bp. 2002., Mécs László Irodalmi díj, Pápa 2003. Győr-Moson-Sopron Megye 
Szolgálatáért díj (Kulturális) Győr 2011. 

"Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik." (Ancsel 
Éva)
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Maurer Teodóra
Maurer Teodóra (Kára, 1957.04.25.)
Általános iskolai tanulmányaim: Kára, Szorosad, Törökkoppány, Balatonföldvár (1971). 

Középiskola: Siófok - Perczel Mór Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (1975). Felsőfokú 
végzettség megszerzése: Kaposvár - Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (1979); 
Szombathely - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (1994).

1975-1981 - Somogydöröcskén tagiskola-vezetőként; 1981-1997 - Törökkoppányban tanítóként, 
iskolai könyvtárosként, német szakos nyelvtanárként és igazgatóhelyettesként tevékenykedtem.

1976-ban kötöttem házasságot, Alexandra 1982-ben született.
1998-tól Szántódon könyvtárosként dolgozok, a Tüskés Tibor Községi Könyvtár vezetője vagyok. 

2000-2004 között Siófokon, a Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában 
óraadóként német nyelvet oktattam.

Eddigi írásaim: Szántódi Hírlevél állandó rovata: A könyvtár hírei; Szántód (2007); Koppány - 
Somogy hercege (szerzőtárssal) (2012); Szántód a művészetekben (2016). Első önálló kötetem: 
Mozaikok Teodórától (2016). Szerkesztéseim: Simonné Pohner Mária: Élsz az álmaimban (2013), 
Simándi István: Szántódpusztától Szántódig (2014), Veszeli Zoltán: A különc (2015), Simonné Pohner 
Mária: Izzó lávafolyam (2016).

Visszaemlékezéseim: In memoriam Tüskés Tibor (2014); Takarónk a csillagos ég - In memoriam 
Matyikó Sebestyén József (2016). Fordításaim: versek (L. Burda Zsuzsanna, Búzás Huba, Werner 
Stöckl), elbeszélések (Werner Stöckl), regények (Werner Stöckl). Előszót írtam: Szakáli Anna: 
Pillantás című verseskönyvéhez. Előkészületben: Szülőfalvaink és környéke sváb népdalai 
(szerzőtárssal, kottákkal); a 20 éves önállóságát köszöntő Szántód jubileumi kiadványa.

Hobbim a kreativitás, kézimunkáimmal és írásos műveimmel legutóbb Kaposváron, a Takáts Gyula 
Megyei Könyvtárban az Alkotó könyvtárosok című kiállításon mutatkoztam be.

Medgyesi Imre
Rábaköz szülötte vagyok. Csorna és Kapuvár között félúton, Szárföldön láttam meg a napvilágot. 

Választott szülőföldem Hanságfalva, majd Jánossomorja lett, ahol jelenleg is élek szeretett 
feleségemmel. Lelkem szülőföldje Mosonmagyaróvár és környéke, a Szigetköz. E csodálatos helyek 
mind-mind hozzátettek életem fejlődéséhez, örömmel idézem őket verseimben, novelláimban. Írásaim 
különböző folyóiratokban, újságokban jelentek meg. Számtalan pályázaton sikerrel szerepeltem az 
elmúlt években.

Szeretettel emlékszem vissza drága tanítómra, Szeli Jánosra, aki már gyermekként bíztatott: „Fiam, 
benned nemes lélek lakik.” Talán e mondatok is hozzásegítettek ahhoz, hogy immár hetvenkedő éveim 
gondolatai közül még mindig van mit morzsolgatni, szemezgetni. A rég elhullott írásmagvak morzsáit 
pedig nem rejtegetem, bátran tárom az olvasók elé.

Mészáros Ferenc
Mészáros Ferenc, születéskori sérülésből fakadóan „halmozottan fogyatékos” fizikumú, rokkant 

nyugdíjas újságíró vagyok. 1955. október 15-én születtem Budapesten. 1989-ben Szegeden lettem az 
akkori ellenzéki lap, a Déli Napló, később a Délvilág külső munkatársa, valamint a Külváros szociális 
folyóirat főmunkatársa. Tudósítottam a Vasárnapi Hírek, Délutáni Kurír, Dél-Kelet és Déliszél 
lapokba. 1993 óta Szombathelyen élek, ahol kezdetben az Új Hírek, majd a Vasvármegye és a Nyugati 
Krónika mellett 3 és fél évig a Vas Népe külsőse lehettem. 1998 és 2000 között a soproni CyberPress 
internetes magazin olvasó-szerkesztőjeként tevékenykedtem. 2001 óta csak blog-szinten írogatok, 
FeriMesz Blog-féle néven a Facebook oldalon. Szerény kivitelű honlapom – ferimesz.hu – is tartalmaz 
egy csokor írást és nyomtatott sajtós időszakom adatait, cikkeim cím és dátum szerinti felsorolást. 
Ugyanitt röpke amatőr sport időszakomról is szót ejtek, 1993 és 2000 között több futóversenyen 
tekertem triciklimmel. Versekkel 2011-ben kezdtem, érzelmi ihletek alapján próbálkozni, „Forrás-ban 
a romantika” gyűjtőcímmel, a versírás írott és íratlan szabályaira való tekintet nélkül, mert ugye a 
szerelem vak, még akkor is, ha a hatvan környékén talál rá a magamfajtára.

Mészely József

Erdélyben születtem, a Kovászna megyei Sepsikőröspatakon 1956. március 1-jén. A tanítóképző 
elvégzése után 24 évet Sepsiszentgyörgyön, 1 évet Budapesten tanítottam. Immár tizenhatodik éve a 
mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola tanítója vagyok. Első verseim 1976-ban jelentek 
meg a Brassói Lapok Alfa című versrovatában. Azóta kisebb-nagyobb rendszerességgel közöltek 
írásaimból és verseimből a kárpát-medencei és a tengerentúli napilapok, szépirodalmi- és 
gyermeklapok (az Erdélyben megjelenő: Szivárvány, Napsugár és Cimbora, a Kárpátalján megjelenő: 
Irka, a Felvidéken megjelenő: Tücsök, a Szerbiában megjelenő: Mézeskalács és Jó pajtás, az 
anyaországban megjelenő: Dörmögő Dömötör, a Kincskereső és a Szivárvány, valamint a Kanadában 
megjelenő Óperencia). Szerepelek a Kriterion Könyvkiadó 1985-ben megjelent Alapműveletek című 
fiatal költők antológiájában. 1990 februárjától a Tik-Tak-Európai idő gyermekeknek című gyermeklap 
felelős szerkesztője voltam, majd annak megszűnése után, 1992-től közreműködtem a Háromszék 
napilap Csodamalom és a Romániai Magyar Szó Csodavár című gyermekrovatainak szerkesztésében, 
valamint a Proserved Chatedra könyvkiadó gondozásában megjelent Vakációs füzetek 
összeállításában. Munkáltató ábécéskönyvem a T3 Kiadónál jelent meg 2000-ben. Eddig hat önálló, 
gyermekeknek szánt verseskötetem jelent meg: Szentgyörgy-napi sokadalom (1995, Stúdium Kiadó, 
Kolozsvár, Forró Ágnes rajzaival), Madarak voltunk, földre szálltunk... (1996, Bon Ami Kiadó, 
Sepsiszentgyörgy, Damokos Csaba rajzaival), Duruzsoló (1997, Bon Ami Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 
Müller Kati rajzaival), Évszakforgó (2000, Charta  Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, Kisgyörgy Tamás 
rajzaival), Csillagporos varázslatok. (2011. AB-ART Kiadó, Pozsony, Mészely Ilka illusztrációival) és 
az Aranyszánkó (2013. Magánkiadás, Mosonmagyaróvár, Mészely Ilka illusztrációival). Anyanyelvi 
játékok című nyelvi játékokat tartalmazó gyűjteményem 2001-ben jelent meg a kisújszállási Pannon 
Literatúra gondozásában, 2011-ben a jelent meg ÚTNYOMOK című verskötetem (Mosonvármegye 
Lap- és Könyvkiadó, Feketeerdő). Az utóbbi években gyermekversekkel szerepelek a Pannon 
Literatúránál megjelent Megy a nyár, jön a tél, Kikelettől lombhullásig, Ákombákom hadsereg című 
gyermekverseket tartalmazó antológiákban, valamint a budapesti Urbis Kiadó Bohóckodó című 
gyűjteményében. 

Műfordításaim az Igaz Szó, Látó, Népszabadság, Erdélyi Toll, A Vers, Aranypor című szépirodalmi 
lapokban és a Nagyvilág című világirodalmi folyóiratban, valamint a budapesti Pont Kiadó ANA 
BLANDIANA: Szelíd állat című fordításkötetében olvashatóak. Szerepelek a Merített örökség című 
antológiában. Jelenleg szerkesztője vagyok az Aranypor című kistérségi irodalmi folyóiratnak. 
Titokmondó virágok és Madárszálloda címmel összeállított könyveim kiadásra várnak.

Díjak, elismerések: Igaz Szó verspályázat, II. díj, 1984.
Erdélyi Gyülekezet verspályázatának Nívó-díja, 1995.
Győri Antológia Kör verspályázatának 2. díja, 2011.
Győri Antológia Kör verspályázatának 3. díja, 2014

2016-ban szülőfalum, Sepsikőröspatak Önkormányzata „SEPSIKŐRÖSPATAK DÍSZPOLGÁRA” 
címet adományozott.

Paraszkeva

Születtem Isten és Ratkó Anna kegyelméből, mert apám és anyám egymásra borultak. 
Felnőttem, mert örökbe fogadtak. Isten rám talált, vagy inkább én találtam utat hozzá. Hittem az 

igazságban, kerestem az ölelés melegét, temettem szülőt, gyermeket, barátságot és a hitetlenség hitét, 
túléltem árulásokat, mostanában lassan visszataláltam ifjúkori önmagamhoz. Még dolgozom a kemény 
jogi pályán, ezért csak a keresztségben kapott nevemen adom közre személyes élmények ihlette 
verseimet. A lélek meztelen és fegyvertelen a költeményben.
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Maurer Teodóra
Maurer Teodóra (Kára, 1957.04.25.)
Általános iskolai tanulmányaim: Kára, Szorosad, Törökkoppány, Balatonföldvár (1971). 

Középiskola: Siófok - Perczel Mór Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (1975). Felsőfokú 
végzettség megszerzése: Kaposvár - Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (1979); 
Szombathely - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (1994).

1975-1981 - Somogydöröcskén tagiskola-vezetőként; 1981-1997 - Törökkoppányban tanítóként, 
iskolai könyvtárosként, német szakos nyelvtanárként és igazgatóhelyettesként tevékenykedtem.

1976-ban kötöttem házasságot, Alexandra 1982-ben született.
1998-tól Szántódon könyvtárosként dolgozok, a Tüskés Tibor Községi Könyvtár vezetője vagyok. 

2000-2004 között Siófokon, a Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában 
óraadóként német nyelvet oktattam.

Eddigi írásaim: Szántódi Hírlevél állandó rovata: A könyvtár hírei; Szántód (2007); Koppány - 
Somogy hercege (szerzőtárssal) (2012); Szántód a művészetekben (2016). Első önálló kötetem: 
Mozaikok Teodórától (2016). Szerkesztéseim: Simonné Pohner Mária: Élsz az álmaimban (2013), 
Simándi István: Szántódpusztától Szántódig (2014), Veszeli Zoltán: A különc (2015), Simonné Pohner 
Mária: Izzó lávafolyam (2016).

Visszaemlékezéseim: In memoriam Tüskés Tibor (2014); Takarónk a csillagos ég - In memoriam 
Matyikó Sebestyén József (2016). Fordításaim: versek (L. Burda Zsuzsanna, Búzás Huba, Werner 
Stöckl), elbeszélések (Werner Stöckl), regények (Werner Stöckl). Előszót írtam: Szakáli Anna: 
Pillantás című verseskönyvéhez. Előkészületben: Szülőfalvaink és környéke sváb népdalai 
(szerzőtárssal, kottákkal); a 20 éves önállóságát köszöntő Szántód jubileumi kiadványa.

Hobbim a kreativitás, kézimunkáimmal és írásos műveimmel legutóbb Kaposváron, a Takáts Gyula 
Megyei Könyvtárban az Alkotó könyvtárosok című kiállításon mutatkoztam be.

Medgyesi Imre
Rábaköz szülötte vagyok. Csorna és Kapuvár között félúton, Szárföldön láttam meg a napvilágot. 

Választott szülőföldem Hanságfalva, majd Jánossomorja lett, ahol jelenleg is élek szeretett 
feleségemmel. Lelkem szülőföldje Mosonmagyaróvár és környéke, a Szigetköz. E csodálatos helyek 
mind-mind hozzátettek életem fejlődéséhez, örömmel idézem őket verseimben, novelláimban. Írásaim 
különböző folyóiratokban, újságokban jelentek meg. Számtalan pályázaton sikerrel szerepeltem az 
elmúlt években.

Szeretettel emlékszem vissza drága tanítómra, Szeli Jánosra, aki már gyermekként bíztatott: „Fiam, 
benned nemes lélek lakik.” Talán e mondatok is hozzásegítettek ahhoz, hogy immár hetvenkedő éveim 
gondolatai közül még mindig van mit morzsolgatni, szemezgetni. A rég elhullott írásmagvak morzsáit 
pedig nem rejtegetem, bátran tárom az olvasók elé.

Mészáros Ferenc
Mészáros Ferenc, születéskori sérülésből fakadóan „halmozottan fogyatékos” fizikumú, rokkant 

nyugdíjas újságíró vagyok. 1955. október 15-én születtem Budapesten. 1989-ben Szegeden lettem az 
akkori ellenzéki lap, a Déli Napló, később a Délvilág külső munkatársa, valamint a Külváros szociális 
folyóirat főmunkatársa. Tudósítottam a Vasárnapi Hírek, Délutáni Kurír, Dél-Kelet és Déliszél 
lapokba. 1993 óta Szombathelyen élek, ahol kezdetben az Új Hírek, majd a Vasvármegye és a Nyugati 
Krónika mellett 3 és fél évig a Vas Népe külsőse lehettem. 1998 és 2000 között a soproni CyberPress 
internetes magazin olvasó-szerkesztőjeként tevékenykedtem. 2001 óta csak blog-szinten írogatok, 
FeriMesz Blog-féle néven a Facebook oldalon. Szerény kivitelű honlapom – ferimesz.hu – is tartalmaz 
egy csokor írást és nyomtatott sajtós időszakom adatait, cikkeim cím és dátum szerinti felsorolást. 
Ugyanitt röpke amatőr sport időszakomról is szót ejtek, 1993 és 2000 között több futóversenyen 
tekertem triciklimmel. Versekkel 2011-ben kezdtem, érzelmi ihletek alapján próbálkozni, „Forrás-ban 
a romantika” gyűjtőcímmel, a versírás írott és íratlan szabályaira való tekintet nélkül, mert ugye a 
szerelem vak, még akkor is, ha a hatvan környékén talál rá a magamfajtára.

Mészely József

Erdélyben születtem, a Kovászna megyei Sepsikőröspatakon 1956. március 1-jén. A tanítóképző 
elvégzése után 24 évet Sepsiszentgyörgyön, 1 évet Budapesten tanítottam. Immár tizenhatodik éve a 
mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola tanítója vagyok. Első verseim 1976-ban jelentek 
meg a Brassói Lapok Alfa című versrovatában. Azóta kisebb-nagyobb rendszerességgel közöltek 
írásaimból és verseimből a kárpát-medencei és a tengerentúli napilapok, szépirodalmi- és 
gyermeklapok (az Erdélyben megjelenő: Szivárvány, Napsugár és Cimbora, a Kárpátalján megjelenő: 
Irka, a Felvidéken megjelenő: Tücsök, a Szerbiában megjelenő: Mézeskalács és Jó pajtás, az 
anyaországban megjelenő: Dörmögő Dömötör, a Kincskereső és a Szivárvány, valamint a Kanadában 
megjelenő Óperencia). Szerepelek a Kriterion Könyvkiadó 1985-ben megjelent Alapműveletek című 
fiatal költők antológiájában. 1990 februárjától a Tik-Tak-Európai idő gyermekeknek című gyermeklap 
felelős szerkesztője voltam, majd annak megszűnése után, 1992-től közreműködtem a Háromszék 
napilap Csodamalom és a Romániai Magyar Szó Csodavár című gyermekrovatainak szerkesztésében, 
valamint a Proserved Chatedra könyvkiadó gondozásában megjelent Vakációs füzetek 
összeállításában. Munkáltató ábécéskönyvem a T3 Kiadónál jelent meg 2000-ben. Eddig hat önálló, 
gyermekeknek szánt verseskötetem jelent meg: Szentgyörgy-napi sokadalom (1995, Stúdium Kiadó, 
Kolozsvár, Forró Ágnes rajzaival), Madarak voltunk, földre szálltunk... (1996, Bon Ami Kiadó, 
Sepsiszentgyörgy, Damokos Csaba rajzaival), Duruzsoló (1997, Bon Ami Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 
Müller Kati rajzaival), Évszakforgó (2000, Charta  Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, Kisgyörgy Tamás 
rajzaival), Csillagporos varázslatok. (2011. AB-ART Kiadó, Pozsony, Mészely Ilka illusztrációival) és 
az Aranyszánkó (2013. Magánkiadás, Mosonmagyaróvár, Mészely Ilka illusztrációival). Anyanyelvi 
játékok című nyelvi játékokat tartalmazó gyűjteményem 2001-ben jelent meg a kisújszállási Pannon 
Literatúra gondozásában, 2011-ben a jelent meg ÚTNYOMOK című verskötetem (Mosonvármegye 
Lap- és Könyvkiadó, Feketeerdő). Az utóbbi években gyermekversekkel szerepelek a Pannon 
Literatúránál megjelent Megy a nyár, jön a tél, Kikelettől lombhullásig, Ákombákom hadsereg című 
gyermekverseket tartalmazó antológiákban, valamint a budapesti Urbis Kiadó Bohóckodó című 
gyűjteményében. 

Műfordításaim az Igaz Szó, Látó, Népszabadság, Erdélyi Toll, A Vers, Aranypor című szépirodalmi 
lapokban és a Nagyvilág című világirodalmi folyóiratban, valamint a budapesti Pont Kiadó ANA 
BLANDIANA: Szelíd állat című fordításkötetében olvashatóak. Szerepelek a Merített örökség című 
antológiában. Jelenleg szerkesztője vagyok az Aranypor című kistérségi irodalmi folyóiratnak. 
Titokmondó virágok és Madárszálloda címmel összeállított könyveim kiadásra várnak.

Díjak, elismerések: Igaz Szó verspályázat, II. díj, 1984.
Erdélyi Gyülekezet verspályázatának Nívó-díja, 1995.
Győri Antológia Kör verspályázatának 2. díja, 2011.
Győri Antológia Kör verspályázatának 3. díja, 2014

2016-ban szülőfalum, Sepsikőröspatak Önkormányzata „SEPSIKŐRÖSPATAK DÍSZPOLGÁRA” 
címet adományozott.

Paraszkeva

Születtem Isten és Ratkó Anna kegyelméből, mert apám és anyám egymásra borultak. 
Felnőttem, mert örökbe fogadtak. Isten rám talált, vagy inkább én találtam utat hozzá. Hittem az 

igazságban, kerestem az ölelés melegét, temettem szülőt, gyermeket, barátságot és a hitetlenség hitét, 
túléltem árulásokat, mostanában lassan visszataláltam ifjúkori önmagamhoz. Még dolgozom a kemény 
jogi pályán, ezért csak a keresztségben kapott nevemen adom közre személyes élmények ihlette 
verseimet. A lélek meztelen és fegyvertelen a költeményben.
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Dr. Karácsony István
Dr. Karácsony István vagyok, 1942. augusztus 18-án születtem Győr városában.
Az általános iskolai tanulmányaimat Darnózselin töltöttem le, majd a Mosonmagyaróvári 

Gimnáziumban tanultam tovább. 1960-1963-ig Győrben a Felsőfokú Tanítóképző Intézet hallgatója 
voltam.

A tanítói pályát Novákpusztán kezdtem el 1963-ban. 1970-ben megszereztem a tanári diplomát a 
Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán. Még ebben az évben megszületett fiam, Péter, 
aki számítástechnikai mérnök lett.

1976-ban a Darnózseli Ált. Iskola igazgatója lettem. 1979-ben jelentkeztem az ELTE Pedagógia 
Kiegészítő szakára, melyet sikeresen el is végeztem. 

Az 1980-as évek elején az iskolában kialakítottunk egy Szigetközzel kapcsolatos állandó 
helytörténeti kiállítást. Az iskolavezetési és pedagógiai munkámat az oktatási miniszter 1984-ben 
Miniszteri Dicsérettel ismerte el. 1985-ben ledoktoráltam az egyetemen és cum laude minősítéssel a 
neveléstudományok doktora lettem.

1990-ben egy szörnyű autóbaleset ért, beosztott nevelőként dolgoztam tovább.  Helytörténeti 
vetélkedőket indítottam el a „Szülőföldünk Szigetköz”, az „Érsek Imre Tűzvédelmi Vetélkedőt”és a 
„Dr. Karácsony Mihály” falutörténeti vetélkedőt. Két tankönyvet is írtam: A Szigetköz története, és a 
Darnózseli lakóhelyem ismerete című olvasókönyveket. Az első Országos Különdíjat kapott, a 
második tankönyv elnyerte a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatát is.

Falutörténeti műveim: Darnó és Zseli története; Lipót története; Dunaremete története; Dunakiliti 
története. 2014-ben Szigetköz kisiskoláinak neveléstörténete című könyvem jelent meg. 2016-ban Dr. 
Karácsony Mihály és a Pesti József Ipartanoda című munkám, valamint Szigetköz Érsek Imréje, Érsek 
Imre Szigetköze című könyvem jelent meg. Tervezem a Karácsony család története című munkám 
könyv alakban történő megjelenítését.

Több tanulmányom, publikációm is megjelent a különböző folyóiratokban.
Az Aranypor című kistérségi folyóiratba megjelenésétől mostanáig, rendszeresen írok verseket és 

novellákat.

Dr. Kovács Béla
1935-ben születtem Budapesten. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi 

Karán 1959-ben végeztem. Ezt követően az Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dolgoztam 
tanársegédként, majd rövid ideig az Egészségügyi Minisztériumban, mint főelőadó. Az egyetemre 
visszakerülve közel negyven évig tanítottam gyógyszer-technológiát. Az oktatási feladatok mellett 
végzett kutató munkám eredményeként egyetemi doktori, majd akadémiai kandidátusi tudományos 
fokozatot értem el. Először szakkérdezőként, később, mint elnök tagja voltam az egyetem egyik 
felvételi vizsgabizottságának. Tagja voltam az Egyetem Munkaügyi Döntőbizottságának és rektori 
megbízás alapján az Egyetem Hőgyes-tömbjének igazgatói feladatait is elláttam. Mint nyugdíjas, 
dékáni felkérésre, több évig a Gyógyszertudományi Kar I. számú Államvizsga Bizottságának elnöke 
voltam.

Nyugdíjba kerülésem után egy helyi civil szervezet elnökeként több választási ciklusban dolgoztam 
képviselőként (Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke) Budapest XXII. kerület 
Önkormányzatában. Ekkortájt kezdtem a helyi újságban aktuális témákról cikkeket publikálni, majd 
verseket írni. 11 éve aktívan részt veszek a Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének 
munkájában. Eddig két önálló verseskötetem jelent meg.

M. Simon Katalin
Olvasó-író nyugalmazott tanítónő vagyok. Sepsiszentgyörgyön születtem és élek, Erdélyben. Olvasok, 
mert szeretek boldog lenni. Írok, mert úgy érzem, van mondanivalóm a világnak. Mióta írok? Tanítói 
tevékenységem idején születtek első gyermekverseim. Ma is nagy szeretettel írok olyan verseket, 
meséket, amelyekben gyermek, szülő és pedagógus egyaránt örömét lelheti. Ezeket az alkotásokat 
olvasva, a gyermek olyan színes világban találja magát, amelyet ő szeret, ahol kiélheti mozgásvágyát, a 
benne tomboló egészséges energiát, amely minden ritmusok és rigmusok forrása. 
Egyéb verseimben a természetben történő jelenségekkel azonosulhat az olvasó.

Molnár Mária

„Marosillye, a Fejedelem földje! 
Lankás tájak, árnyas ligetek.
Gyermekkorom titokzatos helye
élsz szívemben, mint Tündérkert bölcsője.
Marosillye Bethlen Gábor földje!”

1957-ben, a Fejedelem földjén, Marosillyén születtem. Gyermekkorom titokzatos helye Temesvár 
volt. Sorsom nagyon korán elkezdődött. Tíz évesen kerültem néhai nevelő anyám gyámsága alá. Az 
évek gyorsan teltek és hamarosan ismét a Fejedelem földjén találtam magam. Nagyenyeden. A Bethlen 
Gábor tanítóképzőben eltöltött évek sorsdöntőek voltak számomra. Ott és akkor vált számomra 
egyértelművé a tény, hogy tanítani szeretnék. Első verseimet is abban az időben kezdtem írni.

A Sors ismét jogot követelt magának, hogy életemet tovább irányítsa. Az 1989-es forradalom után, 
családommal Magyarországra települtünk, 1990-ben. Azóta Kunmadarason élek. Tizenkilenc éven 
keresztül tanítottam a kunmadarasi általános iskolában. Jelenleg a Karcagi Arany János Általános 
Iskola tanítója vagyok. 

Verseimet, írásaimat hosszú évekig csak az íróasztalom fiókjának írtam. Nem olyan régen, néhány 
alkotásom napvilágra került az Aranypor irodalmi lapban. Köszönöm a lehetőséget. Még szeretném 
kötetben látni verseimet, írásaimat. Úgy érzem, nagyon sok mondanivalóm van még a múltról, a 
jelenről, Erdélyben maradt éveimről, a bennem élő világról, mindenről.

Nády Mária

Nády Mária nyugalmazott könyvtáros, költő vagyok. l945-ben születtem Mosonmagyaróváron. 
1994-óta írok verseket: Isten ajándékaként.

Pályázatok kapcsán kerültem be az irodalmi vérkeringésbe. Bp. Littera Nova Kiadó 1996., dr. Mérő 
Éva bölcsészettudományok doktora, lektor, főszerkesztő. Kardos G. György író, irodalomtörténész 
fedezett fel Bp. Népszabadság 1997. Költővé avatásomat Batári Gábor költő, főszerkesztő celebrálta: 
Alterra Svájci-Magyar Kiadó Bp. 2000.

Versesköteteim: Két pont között (Bp. Alterra 2000.), Jelek (Bp. Alterra 2006.) Könnycseppek 
fátyolban (Bp. Alterra 2009.). A költői opusz mellett horizont tágításként rajzolok is. Létrehozója, 
vezetője voltam a 20 évig Mosonmagyaróváron működő öntevékeny alkotócsoportnak, a Szivárvány 
Körnek. Több kiállításom volt. 

Publikáció: Kisalföld, Új Arc, Moson Megye, Hegyalja, Vas Népe Fauna Híradó, Balatongyöröki 
Hírmondó,Várad, Polísz, Szél járás, Művészet Barátai, Aranypor.

Szerepelek: Képes Irodalmi Lexikon Eger MINSZ 2000., Kortárs Irodalmi Arcképcsarnok Eger. 
2002., Who is Who Életrajzi Lexikon Bp. 2005., Szépirodalmi Figyelő Bp. 2007/5., Bp. 2011., Halmos 
László. Mosonmagyaróvár 2011., 100 éves az Ipartelep: Mosonmagyaróvár 2014., Tímár Lajos: 
Magyaróvári Majorok Mosonmagyaróvár 2015.

Dicséret: Varga László – dr. Czine Mihály: Egri Írótábor Eger l997., Nagyváradi Ady Társaság: 
Horváth Imre négysoros pályázat Nemzetközi Könyvfesztivál. Várad. 2006/3.

Díj: Accordia nívódíj Bp. 2002., Mécs László Irodalmi díj, Pápa 2003. Győr-Moson-Sopron Megye 
Szolgálatáért díj (Kulturális) Győr 2011. 

"Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik." (Ancsel 
Éva)
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Jéga Szabó Ibolya
1947. augusztus 17-én, egy vasárnapi reggelen születtem Szegeden egy parasztcsalád első 

gyermekeként. Szüleim 1951 nyarán otthagyták a szülőföldjüket, és meg sem álltak Hegyeshalomig.
1965-ben érettségiztem a győri Zrínyi Ilona Leánygimnázium humán tagozatán, ami annyit 

jelentett, hogy latint tanultunk, művészettörténetet, és több magyar és történelem óránk volt. Az én 
igazi tanítóm Adler Katalin, nekem csak Kató néni, egy zsidóasszony, a szomszédunk volt, aki művelt 
nő lévén bevezetett az irodalomba, megtanított mindenre, amire a szüleim nem tudtak. Fiatalon 
verseket írtam. A Helikon és a Kisfaludy Napokon díjakat nyertem velük. Az időm nagy részét a 
Kisfaludy könyvtárban töltöttem.

1967-ben férjhez mentem, a dolgos munkásévek jöttek, megszülettek a gyermekeim. Csak 
olvastam, írásra már nem maradt időm.

Anyám 2007-ben bekövetkezett halála után lett annyi időm, hogy az írásra is jutott. Kezdetben csak 
a gyermekkorunkat szerettem volna leírni az unokáimnak, hogy megismerjék a dédszüleik nehéz 
paraszti életét, az ötvenes éveket és a hatvanas évek elejét. Egyre jobban belejöttem, hajtott az 
íráskényszer, és mindig többet írtam. Irodalmi portálokon, antológiákban, az Aranyporban és a Holnap 
Magazinban jelentettem meg az írásaimat.

2012-ben jelent meg a Mezítláb a forró homokon c. önéletrajzi novelláskötetem a Holnap Kiadó 
gondozásában. 

2014-ben több mint negyven novellaválogatással jelent meg az Itt maradtam kötet az Underground 
Kiadónál.

Kádár Sára Hajnalka
Ízig-vérig erdélyi vagyok, szűkebben Háromszék szülötte. Az olvasás hamar rabul ejtett, s az 

irodalom vált életem fontos és örökös irányítójává. Sepsiszentgyörgy nevezetes kollégiuma a 
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemre irányított, így lettem magyar nyelv- és irodalom tanár 
kedves, régi-új városomban. Nem csak helyes, szép magyar szóra oktattam tanítványaim, de beavattam 
őket az irodalomtörténet rejtelmeibe, és sort kerítettem a kisebbségi sorsban élő magyarság 
történetének megismertetésére is. Írásra nyugdíjazásom után adtam a fejem, amelyek többnyire 
emlékező prózai alkotások, központi téma a felnevelő székely falu, az ott élők szokásaival, babonáival, 
történeteivel, a boldog gyermekkor, a kommunista rendszer, a diktatúra keserű, embert próbáló világa 
és mai aktuális gondolatok. 

Írásaim irodalmi portálokon, folyóiratokban, antológiákban jelentek meg. Első könyvem 2014-ben 
látott napvilágot Visszapillantó címmel, 2015-ben pedig a második kötetem:  Az élet felénk. 

Tomor Gábor újságíró, lektor ezt írja előszavában: „Az író, amikor a valóság elemeiből történeteket 
formál, nem egyszerűen dokumentálja, amit meg- és átélt, hanem újra szembesül élményeivel 
elgondolva az események mozgató rugóit, a jellembeli változásokat, s terjedelemtől függetlenül 
igyekszik egy-egy írásban is teljességet adni a valóságról. Kádár Sára Hajnalka munkái egyfelől 
bizonyítják közlendője feszítő erejét, másfelől tükrözik az ő rokonszenves világlátását, amely az 
esendő emberek iránti szeretetétől a kritikus véleményformáláson át a jövőért való aggódásáig 
megnyilvánul írásaiban.”

Kozma László
1949-ben születtem Budapesten. Bölcsész és közgazdász egyetemet végeztem, ez érdeklődési 

területeimet is jelzi: költészet, történelem, irodalomtörténet, életrajzi riportok; több mint harminc 
könyvem jelent meg. Az erdélyi katolikus papokkal készült interjúkötetekben föltárul az elmúlt 
időszak helytállása. Írtam könyvet történelmünk korábban fehér foltnak számító időszakáról, a 
hortobágyi kitelepítésekről az ötvenes években. Egyik erdélyi folyóiratban megjelent saját verseimmel 
illusztrált költészetesztétikám és nagyobb tanulmány Juhász Gyula munkásságáról. Egyéb interjúkban 
sokféle témát érintek haza, magyarság, hit, helytállás témáiban, hiszen a történelem az emberi 
sorsokban jelenik meg. Egy időben gazdasági jellegű összefoglalókat is írtam, a történelem, gazdaság, 
hit, Erdély témakörei verseimben is tükröződnek. Jelenleg Áprily Lajos és Kölcsey Ferenc 
költészetével foglalkozom. Nyugdíjasként erre több időm van, a versekre sohasem kellett külön idő. A 
vers mindig megteremti a maga idejét.

Nagy Pál

A dél-alföldi homokhátság tanyavilágában láttam meg a napvilágot (1944. május 23.). Szüleim 
kisbirtokosként szőlő-gyümölcstermeléssel foglalkoztak, és tizenegy gyermek felnevelésére, 
taníttatására vállalkoztak. Általános iskolát a helyi Wesselényi M. iskolában végeztem el. Majd 
Keszthelyen a mezőgazdasági technikumban folytattam a tanulmányaimat. 1970-ben költözött a 
családom Mosonmagyaróvárra, ahol az állami tűzoltóságnál helyezkedtem el. Ennek keretében 
szereztem felsőfokú végzettséget, mely hívatást nyugállományba vonulásomig teljesítettem. 
Feleségem, Kékes Szabó Julianna szintén az én szülőföldem szülöttje. Házasságunkból három 
gyermek született.

Irodalmi munkásságomat még ifjonc koromban kezdtem. Első munkám egy kisregény volt, melyet 
sokáig őriztem, de a mozgalmas élet során veszendőbe ment.

Könyvkiadásra természetesen csak nyugállományba vonulásom után kerülhetett sor, az élet egyéb 
fontos feladatai miatt.

Így az elsőnek elkészített verseskötet „Ezredforduló Versekben” címmel a 2010-es években 
kerülhetett kiadásra. Ezt követően szinte évente jelentek meg könyvek a munkáimból, melyek 2012-
ben „Bizalom és csalódás” címmel újabb verseskötet, 2013-ban jelent meg az „Irma” című kisregény 
első kötete, melyet követett 2014-ben a második kötet. 2015-ben egy újabb verseskötet „A kötelék” 
címet viseli, majd 2016-ban átdolgozásra és kiadásra került az első „Ezredforduló” verseskötet. Még 
ebben az évben jelent meg az „Ahol nem csak a nap éget” című újabb kisregényem.

Nyíri Erzsébet

Minden versemmel igyekszem kilépni a szubjektum világából, s érvényes üzenetet kiáltani a 
világba… talán lesz, aki meghallja, megérti…

Bár 12 éves korom óta írtam verseket, novellákat, ötvenen felül tört ki belőlem a közlés vágya…
2013-ban jelent meg első verseskötetem - életem „delén” túl… De tudom, hogy soha nem késő, ha 

van mondanivalónk a környezetünk számára…
Csepelen születtem, ez meghatározza életem, „rám írta kézjegyét gyárkémények fekete füstje”…
Zárt világ volt, szigorú, puritán… de itt tanultam meg a szolidaritást, a kötelességet, az adott szó 

becsületét…
A Jedlik Ányos Gimnázium francia tagozatán tanultam, a tudás tisztelete mellett már itt tudtam, 

hogy elkötelezettje leszek az irodalomnak, művészeteknek. Irodalmi színpad tagja voltam, 
iskolarádiót, faliújságokat szerkesztettünk társaimmal.

Innen a Szombathelyi Tanítóképző népművelő-könyvtár szakára kerültem - egy kis kerülővel.
Közel kerültem a népi kultúrához, ma is sok népdalt ismerek, éneklek.
Nyugtalanul kerestem önmagam: voltam művelődési ház igazgatója, telefonos kisasszony, 

könyvtáros, honvédelmi előadó, kommunikációs tanár, mentálhigiénikus.
Engem a szavak védtek meg, ha összezavarodtam a magán, vagy közéletben… a szavak sűrítik a 

létezés esszenciáját, s ha benne van, ami „szép, jó és igaz”… képes válaszolni neked, képes utat 
mutatni…

Írni-olvasni áldás… kapcsolatba lépünk önmagunk rejtett lényegével, a tudatalattival és a tudat 
felettivel… az anyagi megtalálhatja szellemi lényegét…

Reisinger Attila

Hegyeshalomban születtem 1947-ben. Jelenleg is ott élek.
A hetvenes évek óta írok prózát. Első írásaimat különféle folyóiratok közölték.
2005-től kisregényeket írok. Köteteim alapvetően történelmi-lélektani regények, amelyek 

elsősorban szülőföldem múltját dolgozzák fel.
A cselekmény mindig megtörtént eseményen alapszik; a szereplők, a helyszínek valódiak.
Legutóbbi kötetem - A Lajta menti forradalom -, az ötvenhatos mosonmagyaróvári sortűz 

hatvanadik évfordulójára jelent meg.
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Gősi Valéria
Nekem a vers a lelkem is

A 

Ilyés András Zsolt 

1980-ban születtem Erdélyben, a háromszéki Mikóújfaluban. Tűzszerészként dolgozok. Két kislány 
édesapjaként prózát, (gyermek) verset írok, alkalmanként fotózok is. Leginkább a falusi létformákból 
merítek tréfás, játékos témákat a prózáimhoz és gyermekverseimhez. Ellentétben, a verseimben a lét 
nyersebb, bizarrabb oldalát öntöm zokszavakba, a színéből kifakult felnőtt világot formálnám vissza a 
feltételnélküli gyerekkorra. Így próbálok örök gyermeknek maradni. A Falu gyermekének.

Első írásaim 1999-ben jelentek meg a Romániai Magyar Szóban, azóta rendszeresen publikálok 
hazai és anyaországi lapokban. Napjainkig három kötetem jelent meg: Ezer egy éjszaka (versek, 2012), 
Hová tűntek a tojások? (gyermekversek, 2014), El®ejtett névjegyek (novellák. 2014)

2015 októberétől szerkesztem a Székely Hírmondó megyei napilap kéthavonta megjelenő Hintaszék 
irodalmi rovatát, ahol helyi (induló és már befutott) szerzők alkotásai kerülnek bemutatásra.

Weboldal:

legmélyebb sorstragédiának, gyermekem elvesztésének feldolgozhatatlan, szükségszerű 
magányában, a hosszú, éjszakai töprengések élet és halál kérdésein és valami különös kegyelemből 
adódó késztetésre történhetett, hogy e szenvedés idővel - szinte észrevétlenül - tollat rejtett a kezembe: 
írjak a titokzatos taburól, a megrendítő gyászról, majd a túlélésről, botladozásaimról a lélek 
rejtelmeiben. 2011-ben pályázat útján csatlakozhattam a Győri Antológia Közösséghez, és – elsőként a 
Szárnyalás (2011) című antológiában, azóta az évente megjelenők mindegyikében – 28 társammal 
együtt jelen lehetek tíz oldalnyi verssel. Szárnyakat kaptam itt, ahol azóta az állandó publikálás mellett 
szerkesztőbizottsági tagként is segítem az évente megjelenő antológiánk kiadását. 2017 januárjában, a 
Magyar Kultúra Napján közösségünk átvehette a Győr Kultúrájáért díjat, amelyre mindannyian 
büszkék vagyunk. 2012-ben megjelent első, önálló verseskötetem, Halkuló hiány címmel (letölthető: 
http://mek.oszk.hu/11500/11515/11515.pdf ), ezt követte 2015-ben a második, Hódolat a tavasznak, 
címmel: http://mek.oszk.hu/14900/14917/14917.pdf. Több internetes irodalmi portálra kaptam 
meghívást, rendszeres publikálási lehetőséget, amiért hálás vagyok. Negyvenkét éve élek Győrött, 
meghitt házasságban férjemmel, és a közelben élő lányommal, családjával, tündéri unokámmal, de 
gyökereim ma is visszahúznak a vasi falucskába, Rábagyarmatra, ahol felnőttem, ahol Ács László tanár 
úr elindított az irodalom mélységes szeretetének útján, amiért örök hálával gondolok rá, és szüleimre, 
nővéremre, akik egyengették ezt a gyönyörű utat, ahol mottómmá vált: nekem a vers a lelkem is.

 http://faluroljottem.com/

Gujás Márta

Dr. Gujás Márta, születtem Kecskeméten, négy gyermekes családban. Szekszárdon a Garay 
Gimnáziumban érettségiztem, a POTÉ-n végeztem 1967-ben, Harkányi Reuma Kórházban dolgoztam, 
1971-ben reuma-fiziotherápiás szakvizsgát tettem. Budapesten az V. kerületi szakrendelő főorvosa 
voltam 25 évig, a VII. kerületé 5 évig, 9 évet Dunaújvárosban töltöttem a reuma szakrendelés 
vezetőjeként. 5 évet Algériában dolgoztam szakértőként férjemmel, Tasi Sándorral. A Tasi vendéglő 
tulajdonosaként 1991 és 2014 között Szentendrén több mint 100 kiállítást és író olvasó találkozót 
szerveztem. Erről a tevékenységről A művészet vonzásában c. könyvet jelentettem meg. Tagja vagyok 
a MOKK-nak, a Cserhát Művész Körnek, mely kör vezetőivel önálló verseskötet jelent meg a 
Szemfényvesztő jelen-ben, melyet én illusztráltam. Publikálok a Délibábban, a Kláris c. irodalmi 
folyóiratban. Tagja vagyok a Pécsi Művész Körnek. Több irodalmi és képzőművészeti díjban 
részesültem. Írásaim mellett festegetek. 2014-ben Képek, versek, írások kötetben húgommal közös 
munkáinkat közöltük. Jelenleg Harkányban élek és dolgozok.

Olasz Valéria

Olasz Valéria mosonszolnoki származású, elemi iskoláit, gyermekéveit Mosonszolnokon töltötte, 
meleg szeretetben, hatgyermekes családban. A falu, a természet közelsége, a testvérek, szülők szeretete 
szép útravalót nyújtott alkotói munkájához, személyiségéhez.

Győrött telepedett le, későbbi iskoláit itt végezte. Tanult angol nyelvet, népművelést, zenét, 
hangképzést, s végül az éneklés lett az az örömforrás, mellyel legszívesebben foglalkozott. A Győri 
Nemzeti Színház énekkari művészeként kereste kenyerét, s friss nyugdíjasként ma is szerepel a Győri 
Teátrum színpadán. Két gyermeke már felnőtt, szárnyra kelt.

Anyai nagybátyja, Simon Lajos, József Attila-díjas költő versei, valamint a magyar népdalok 
költészetében meghatározóak voltak, költői vénája korán megmutatkozott. A ’80-as években kezdték 
közölni verseit, kezdetben a győri Kisalföld folyóirat, majd később különböző antológiák, irodalmi 
folyóiratok fogadták írásait. A Legfényesebb csillag (1989) című antológia válogatásban egyetlen női 
költő. Élete során több alkalommal járt New Yorkban. Határon túli tapasztalatai meghatározták 
világlátását, költészetét. Az Amerikai-Magyar Népszabadság közölte verseit, valamint lefordítottak 
néhányat angol és román nyelvre. Meghívást kapott több alkalommal a Szilágysági Hepehupa 
Szerkesztőségétől (Zilah), ahol a Költészet Tavaszán évente költőtalálkozókat szerveznek. Jelenleg is 
több antológia, irodalmi és közéleti lap közli verseit, 2009 óta Győrött az Irodalmi Antológia és 
Művészeti Közösség aktív alkotó tagja, előadóművésze, mely közösség 2017 januárjában elnyerte a 
Győr Művészetéért díjat.

Önálló kötetei: Felhők a fényben (l994), Csillagistenek (2008), Csillagok hatalmában (2012). 
Jelenleg következő új kötetén dolgozik.

Para Olga

Sepsiszentgyörgyön születtem 1948-ban.
Azt hiszem, igaza van Wass Albertnek: Az érzések és hangulatok fontosak, melyek lelkünket 

színezik, s lelkünkön keresztül a világot is, amelyben élünk. 
Számomra az írás legtöbbször öngyötrő kényszer volt, életem elviselhetetlenül nehéz korszakában 

igazi Mankó, Mentőöv, csak minél hamarabb kiírni önmagamból az elviselhetetlen Fájdalmat és 
Gyászt, hogy újra élni tudjak a pótolhatatlan veszteség és sok nehézség ellenére.

Úgy szeretném én is: „megörökíteni, drága / arany és kék szavakkal” (Dsida Jenő) vallani a halállal 
sem megszakadó szeretetről és hűségről a végzet hatalma elleni tiltakozásul.

Publicisztikai írásokkal voltam jelen a hazai sajtóban: többnyire álnéven - mert a diktatúra éveiben az 
államvédelmi hatóság megfigyelte a családunkat, próbálták ellehetetleníteni az életünk: a Hét, Új Élet, 
Szilágyság, Romániai Magyar Szó, Szatmári Friss Újság, Zámoly Hírei, Erdélyi Napló, Európai Idő, 
Székely Hírmondó, Kovakő, Háromszék.

1994-ben elhunyt kisebbik fiam, véletlen általi tragikus körülmények között; ez megbetegített 
végképp, idő előtt nyugdíjba vonultam. 1994-től már szépirodalmi írásaimból is kezdtek közölni 
különféle lapokban, irodalmi folyóiratokban: Árva Tövishát, Európai Idő, Szatmári Friss Újság, az 
Aranypor térségi irodalmi folyóiratban (Mosoni-síkság, Hanság, Szigetköz). 2010-től rendszeresen 
jelennek meg írásaim.

Az utóbbi két évben sok írásom jelent meg internetes irodalmi portálokon is, a legtöbb a káfé fönixen 
és a Lenolaj irodalmi és művészeti portálokon, A Székely Hírmondó irodalmi rovatában, a 
Hintaszékben, az erdely.ma.ro-n, a Magyar Nemzetben, MNO.hu., a Magyar Irodalmi Lapban, XX. 
század. - CD-én dokumentumpróza.

Megjelent kötetek: 
1. A Sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör aktív tagja vagyok. Indulása óta támogattam és 

segítettem a kör működését. 2007-ben a Kézdivásárhely székhelyű Syculus Kiadónál jelent meg a 
Parnasszus Irodalmi Kör alkotóinak műveit tartalmazó Visszapillantó tükör című antológia, melyet 
Sepsiszentgyörgy Kulturális Tanácsa hivatalos pályázat útján támogatott.

2. 2016-ban jelent meg két kötet, az Első versem című antológia Cseke Gábor szerkesztésében
3. és a Csillag és a Lant című verskötetem az elhunyt fiam emlékére.
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Devecseri Zoltán
Rábaközben, Csornán születtem 1948. október 15-én, de „igazi” szülőhelyemnek Szanyt tartom 

(gyerekkor, általános iskola).
Sopronban a Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem, majd vasutas lettem, nyomdai 

segédmunkás és Kalocsán katona. Első verseimet Fábián Zoltán és Tamás Menyhért közölte.
A szombathelyi főiskolán a JELENTKEZÜNK című folyóirat egyik diák-munkatársa voltam. 
Népművelő-könyvtáros középiskolai tanár vagyok. Nyugdíjasként Hövejen élek, újabb írásaimat a 

győri Műhely, az egri Agria közli. 2017-ben várható új verseskötetem megjelenése.
Fontosabb publikációim:
SOR, Szombathely, 1971 (versantológia),
MIKOR MOZDULNAK A KULCSOK, Szekszárd, 1986 (versek)
HÁRMAS ÉNEK, Zilah, 2003 (versek)
ZSINDELYSZÁRNYAKON, Győr, 2012, Hazánk Kiadó (versek 1971-2011)

Fülöp Péter

1967. január 6-án születtem Győrben. Iskoláimat szülővárosomban, Pécsett és Budapesten 
végeztem. A győri Arany János Művelődési ház vezetője vagyok. Több egyetemen tanítottam. 
Alapítója vagyok a GyőrFree Improvizatív Jazz, Kortárs és Népzenei Műhelynek. Három évtizeden 
keresztül segítettem a helyi és más tájegységi magyar kultúra győri jelenlétét és megmaradását.

Számtalan szálon kötődöm a magyar kulturális gyökerek helyi ápolásához (táncházak, előadások, 
lemezkiadások, kiállítások szervezése). Szabados György zeneszerzőhöz közel másfél évtizedes 
barátság fűz. A zeneszerző könyveinek, műveinek kiadásában segédkeztem. A fotográfia alapjaival 
tizenéves koromban ismerkedtem meg, amikor analóg fototechnikai ismeretekre tettem szert. 
Fényképezni 2011-ben kezdtem újra egy két megapixeles mobiltelefonnal. Számtalan könyvem, 
publikációm jelent meg, több színházi produkcióban dolgoztam.

Félszáz hazai és külföldi kiállítást jegyzek. Különös erejűek a fényképeimből komponált 
fény(kép)filmjeim. Fotográfiák, írások, filmek a  oldalon találhatók.

G. Szabó Ferenc
Kezdő íróként a nyolcvanas évek elején a Bukarestben megjelenő Ifjúmunkás irodalmi rovatában 
jelentek meg kisebb novelláim, verseim. Nagyon sok útmutató tanács és dorgálás fűszerezte ezeket 
Lázár László részéről, aki az akkori irodalmi rovat egyik szerkesztője volt, s aki első beküldött 
verseimre azt írta levélben vissza, hogy jók a versek, de ha nem változtatok a mondanivalón, az Isten 
sem fogja azokat közölni. A mondanivaló nem a kommunista rendszer dicsőítését taglalta, mint ahogy 
Lázár László sem cenzúrázni akart e mennyei tanáccsal, inkább, mint jó szülő vázolta gyermekének a 
lehetőségeket.
1992-től publicisztikai írásaim jelentek meg a Háromszéki Figyelő, Erdély, Ifi Fórum, Zabhegyező, a 
Háromszék napilap Ajtólap címmel, heti rendszerességgel megjelenő ifjúsági oldalán. Versek, 
novellák a Romániai Magyar Szó napilap Szabad Szombat, majd Színkép irodalmi rovatában.
Aztán ahogy e lapok sorra szűntek meg, egyre inkább szűkült a publikálási lehetőség, ilyen meg olyan 
irányzatok jelentek meg az erdélyi irodalmi porondon, s mivel a ketrec mögött kitalált szabályokkal 
nem tudtam azonosulni soha, nem publikáltam sokáig. Egy évtized után egyik szerzőbarátom 
biztatására kezdtem újra publikálni és aktívabban használni a tollamat.
Szeretek verset olvasni, a csillagok szent gyermekének tartom azt, aki verset ír. Egyetlen vágyam 
irodalmi téren az volt mindig, hogy Farkas Árpád, Magyari Lajos, Kányádi Sándor, Czegő Zoltán örök 
nagy gyereknek maradjon, hogy minél több verset tudjon írni nekünk. E vágyamért remélem, nem 
átkoz el senki.
Jelentek meg verseim, novelláim a Székely Hírmondó napilap Hintaszék irodalmi rovatában, az 
Erdélyi Toll, A VERS, Várad, a magyarországi Aranypor, Kis Lant havi irodalmi lapokban, 
kiadványokban és két antológiában: az Előszobában, valamint az Enigmákban.
Két saját kötetem jelent meg napjainkig: Létdac (versek), illetve Félre az útból! (rövidpróza) címekkel. 
A két könyvről röviden annyit mondhatok, hogy kiegészítik egymást. Amit nem tudtam elmondani vers 
formájában, azt elmondtam a „zsebtörténetekben”, úgy, ahogy érzékelem a mi kis, közös székely 
világunkat.

www.fpfoto.hu

Sasváry Erzsébet

Dr. Sasváry Erzsébet vagyok. 1943-ban születtem Budatétényben. Ha megérem, jövőre 
aranydiplomás leszek. Ötven év után még mindig csodálatosnak érzem hivatásomat, hiszen ezzel 
gyermekkori álmom vált valóra. Kevés szebb feladatot tudnék elképzelni, mint az embereken való 
segítést, gyógyítást. Ezt művelem, mint belgyógyász, endokrinologus, diabetologus, még mindig teljes 
munkaidőben, illetve azon rendszerint túl is.

Régóta írogatok verseket, prózát, de csak pár éve vállaltam a nyilvánosságot. Beléptem a Magyar 
Orvosírók és Képzőművészek Körébe és itt rendszeresen szerepelek az írásaimmal. Az Aranypor 
szerzői közé MOKK oszlopos tagja, Burda Zsuzsanna révén kerültem, és örömmel küldök ebbe a 
kedves, szép lapba verseket. Dunántúlhoz, nevezetesen Jákhoz, Szombathelyhez a nagymamánál 
töltött gyönyörű gyermekkori emlékek fűznek. (Innen már csak egy ugrás a mosoni térség.) Gyakori 
szerző vagyok különböző keresztény lapokban is, esszékkel, „istenes” versekkel, illetve egyikben 
társszerkesztő is vagyok. Az irodalmi tevékenység kikapcsolódást, a lélek felüdülését jelenti nekem, 
csak még nagyon kevés rá az időm.

Verseim egyszerűek, mindenki által érthetők. Szeretem a ritmust, a rímeket. A mai modern versek 
távol állnak tőlem. Már többször nyertem irodalmi pályázatokon verssel, prózával. Novelláimban, 
verseimben saját élményeimet írom meg, melyek valamiért különleges jelentőségűek voltak.

Ha az olvasónak egy picit is szebbé tettem a napját, már megérte gondolataimat leírni.

Streéb Mária

Budapesten születtem 1948 decemberében. Egy rövid kaposvári kitérőt leszámítva, ma is itt élek. 
Érettségi után dolgoztam irodában, könyvesboltban, ásatáson, moziban.

1980-ban szereztem diplomát az ELTE Bölcsészettudományi karán népművelés–magyar szakon. 
Kezdetben népművelő voltam a TIT Budapesti Szervezeténél, majd a gyes mellett felvételi 
előkészítőket tartottam. Ezt követően egy nyolcadik kerületi gimnáziumban helyezkedtem el. Magyar 
nyelv és irodalmat, művészettörténetet, film- és médiaismeretet tanítottam.

A Héttükör Alapítványi Iskolában tartottam két évig érettségizett fiataloknak színház- és 
művelődéstörténeti előadásokat.

Nyugdíjbavonulásom után, immár öt éve óvodásokkal foglalkozok, mesedramatizáláson alapuló 
készségfejlesztő foglalkozások keretében.

2008. december 27-én éjszaka fel-felriadtam érzéseim kavargására. Reggel tollat és papírt ragadtam. 
Magam számára is meglepetésként, kész novella került ki a kezeim közül.

Az írás életem fontos részévé vált.

Süli Józsefné

1948. február 21-én születtem Mosonmagyaróváron. Az általános iskolát és a gimnáziumot 
szülővárosomban végeztem. Tanítói képesítést az Esztergomi Tanítóképző levelező tagozatán 
szereztem 1973-ban. 1969-ben kötöttünk házasságot Süli Józseffel, s azóta Halászin élünk. Három 
gyermekünk 11 unokával ajándékozott meg bennünket, végtelen örömünkre.

Munkámat mint képesítés nélküli nevelő kezdtem, majd a Halászi Általános Iskola tanítója, 2005-től 
nyugdíjasa vagyok.

1990-ben alapítottuk a Halászi Hagyományőrző Egyesületet, melynek elnökeként tevékenykedek. 
Az ARANYPOR térségi folyóirat alkotói gárdáját Korcz Antalné invitálására ismertem meg 2008-ban.

Azóta is tisztelője, csodálója, olvasója vagyok az értékesebbnél értékesebb írásoknak és 
szerzőiknek. 2010 óta pedig időnként a szerzők között szerepelhetek, mint Süli Anikó.
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Burda Zsuzsanna

1943-ban születtem. 2016 augusztusától élek Mosonmagyaróváron, ezt megelőzően, 1979-től 
2010-ig Mosonmagyaróváron dolgoztam gazdasági előadóként, az akkori 10-es Iskolában (ma 
Piarista), majd a mosoni 4-es számú óvodában élelmezésvezető-gondnokként tíz évig. 1989-ben 
vállalkozóként a termálfürdő gyógyászati részén kezdtem dolgozni ismét 10 évig. Ekkor visszajöttem 
Édesanyámat ápolni Jánossomorjára 1999-ig. 2000-ben már önálló kiállítással mutatkoztam be a 
Flesch Károly Kulturális Központban. Mindig írtam, amióta csak visszaemlékszem, jól rajzoltam, és 
egyiket sem hagytam abba. Négy önálló kötetem jelent meg, számtalan közös antológiában vannak 
írásaim, verseim. 6 évig a Jánossomorjai Napló állandó munkatársa voltam, annak megszűnéséig. A 
Magyar Művészet Terápiás Társaság Tudományos Továbbképző internetes folyóiratának voltam egyik 
szerkesztője. Az Aranypor c. térségi irodalmi folyóirat egyik szerkesztője vagyok, (éppen 10 éves a 
folyóirat). Irodalmi folyóiratokban közlik írásaimat, verseimet. A Magyar Orvosírók és 
Képzőművészek Körének tagja vagyok tizennyolc éve. Részt veszek az évi kongresszusokon, ahol 
közös a kiállítás és új írásainkkal szerepelünk. 9 éve blogot írok: bzsuzsanna.xfree.hu. Több kitüntetés, 
oklevél tulajdonosa vagyok, két kiadói nívódíjat tudhatok magaménak. 36 önálló kiállítást rendeztem, 
28 közös, csoportos kiállításon is részt vettem. Mosonmagyaróváron működő Kreatív Alkotók 
Körének vagyok egyik vezetője, alapítója négy éve. Mosonmagyaróváron a Fehér Ló Közösségi Ház 
adott helyet, lehetőséget a csoportnak. Már három közös kiállításon is bemutattam az Alkotó Kört. 
Szívesen nyitottam meg felkérésre kiállításokat, könyvbemutatókat, szavaló versenyeken zsűriztem.  

(Hároméves koromtól Mosonszentjánoson éltem 2016 augusztusáig.) (1959-től a Zamat, majd a-
Győri Keksz és Ostyagyár Jánossomorjai Gyáregységének gondnoka voltam 1979-ig.) A 
jánossomorjai közélet aktív tagja voltam, amíg lehetett.

Daday Ádám Elemér

Nevem Daday Ádám Elemér. Zilahon, Romániában születtem 1957. december 22-én, méghozzá 
egy nemesi családban, ami az 1950-es években nem jelentett előnyt.

Apám például orvos szeretett volna lenni. Ám a román elvtársak nem engedték. Így aztán 
orosztanár lett. Az 1950-es évek végén Bukarestben is dolgozott az „Előre” nevű országos napilapnál. 
Szüleim pedagógusként dolgoztak.

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat Zilahon végeztem. 1977-ben érettségiztem. Ott, 
ahol Ady Endre négy évig tanult és a kedvenc iskolája volt. Apám egyik nagybátyja, Daday Loránd író 
volt. A román elvtársak betiltották a műveit és csak 1990-ben rehabilitálták. Ez pedig Magyarországra 
is vonatkozott. Én orosz szakot végeztem a kolozsvári Bolyai Egyetemen 1986-ban. Moldvába, azaz 
Kelet-Romániába helyeztek.

Ott három évet ledolgoztam. 1986 végén megismerkedtem egy mosonmagyaróvári lánnyal. 
Szerelem volt első látásra. Hivatalosan akartam Magyarországra települni, ám a román elvtársak 
válaszra sem méltattak. Csak 1990 februárjában sikerült Mosonmagyaróvárra utaznom turistaként. 
1998-ban elvégeztem levelezőn a német szakot. Ezt tanítottam hosszú éveken át. Addig, ameddig 
depressziós nem lettem. Azután más munkákkal próbálkoztam. Jelenleg teremőr vagyok a 
Mosonvármegyei Múzeumban. Első prózám 1985-ben jelent meg egy egyetemi lapban. Mihály István 
újságíró barátom kérésére írásokat küldtem az „Ifjúmunkás”-ba, a „Fiatal Fórum”-ba, a „Kalotaszeg”-
be. Az „Aranypor” fordulópontot jelent életemben.

Demeter Zsolt

Romantikus vagyok, mert hiszek abban, amit írok, hiszek az őszinte tiszta gondolatban. Habár az 
irodalom az óceánon túl elszigetelt és magányos, mintha nem is anyanyelvünkön történne. Mint vérbeli 
alkotónak, nekem is legjobban őrzött kincsem az anyanyelvem.

Verseim belőlem nyíló kapu, mindennapjaim része. Szívemben összedobban a fenyő és a pálma két 
összebékíthetetlen fogalma, és ha ezt magyarul írom le, azoknak szól, akik az írást el tudják olvasni.

Száraz Pál

A nagykéri származású Száraz Pál, 1954. május 22-én született Nagysurányban. Nős, felesége 
Szárazné Manczal Erzsébet, a nagyfödémesi kulturális élet mozgatórugója, a Helyi Kulturális Központ 
nyugalmazott igazgatója, a CSEMADOK helyi szervezetének elnöke. Két gyermek édesanyja. Fia Pál 
építészmérnök, lánya Zsuzsa közegészségügyi diplomával rendelkező szakember. Két unokája van 
Emily és Eszterke, az író két csillagocskája.

Alapiskola tanulmányait a Nagykéri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte, majd a 
Losonci Építészeti Szakközépiskola diákjaként, 1973-ban érettségizett. 1977-től Nagyfödémesen él és 
alkot. Építészként dolgozik. 2004-ben fiával közösen megalapította az építkezéssel, tervezéssel 
foglalkozó családi vállalatát, SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA kft. néven, melynek tulajdonosa és 
ügyvezető igazgatója. Az osztrák Schauer vállalat munkatársa. Tagja volt a losonci Kármán József 
irodalmi és művészeti körnek. Barátainak tudhatta Ferenc Ferdinand, Lóska Lajos, Sólyom Laci bácsi, 
Szabó Gyula festőművész urakat, akik már sajnos nem élnek, de ma is tisztelettel és hálával gondol 
rájuk. Ardamica Ferenc író barátjának még ma is sokat köszönhet.

Számára az irodalom és az építészet egyet jelent - művészetet. Mindig írt és mindig építészként 
dolgozott. Olykor más művészeti ág felé is ki-kitekintett. Tíz évig volt a nagyfödémesi öntevékeny 
színjátszócsoport rendezője (1980-1989). Írásai, versei, recenziói, novellái az Új Szó, a Hét, az Új 
Ifjúság, az IFI, a Nő, a Tábortűz, az Irodalmi Szemle, a Heti Hírlap, a Győzelmes Út, az Ungi Táj és a 
Honismeret című lapok hasábjain jelentek meg. Egy ideig tudósítója volt a Szlovák Rádió magyar 
adásának. Az utóbbi években a Vár, Agria, Új Forrás, Szél-járás, Aranypor, Opus, Bécsi Napló, 
Szőröskő lapokban jelennek meg írásai.

Bibliográfia: A galántai járás fiatal írói és költői antológiája (I/1982, III/1984, IV./1985) 
kiadványokban novellákkal szerepelt.

Kötetei: Kilométerkő (1999, novellák), Beszélő fények (2004, novellák, versek), Falu a madárdalos 
fák alatt (2008, helytörténet), Szárda szőnyege (2014, mikro novellák), Állatkertben (2016, leporelló).

Szekeres Mária

1948-ban születtem Újrónafőn. 1967-ben elkerültem tanulmányaim miatt Sopronba, majd 
Budapestre. Három diplomám van: szociológiából diplomáztam a Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, karitász szociális munkás diplomát a Katolikus Társadalmi Akadémián levelezőn 
szereztem, szintén levelezőn gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó diplomát a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolán kaptam. Főleg szociális munkásként dolgoztam. 1998-ban Budapestről 
hazaköltöztem idős szüleimhez Újrónafőre. Bár irodalmi tanulmányokat nem végezhettem, életemet 
végig kísérte az írás szeretete. 55 éves koromtól kezdődően öt saját és egy, négy másik költőnővel közös 
könyvet adtam ki. Egy lányom és két fiú unokám van. Szüleim halála óta egyedül élek a szülői házban, 
gyakran utazom Londonba a családomhoz. Tíz éve, a Merített Örökség térségi antológia sikere után 
merült fel a lapalapítás ötlete bennem, amit társaimmal meg is valósítottunk.

Szőcs Beáta

Szőcs Beáta vagyok, 23 éves. Erdélyben születtem, tíz éves koromban költöztem 
Mosonmagyaróvárra.

Szeretem az embereket, főleg új kultúrát és új életformát megismerni.
A művészet már egész fiatal koromtól kezdve érdekelt. Először a színjátszást próbáltam ki, majd 

verseket írogattam. Ma már leginkább fényképezem és többnyire kiadványszerkesztéssel 
foglalkozom.

Nagyon szeretek olvasni,  főleg irodalmi és lélektani könyveket, tanításokat.
Meggyőződésem, hogy minden élet egyetlen célja a tanulás, fejlődés s a legfontosabb küldetésünk 

egymás és Isten teljes, odaadó szeretete.
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Boór András

1942-ben születtem a Somogy megyei Bodrogon. Az általános iskola első négy osztályát 
Kaposváron végeztem, majd Budapestre költözésünk után a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 
érettségiztem. A katonai szolgálatból történő leszerelést követően magyar szakos tanári diplomát 
szereztem. Közben elindultam a „Radar 69” nevű országos irodalmi pályázaton, ahol harmadik díjat 
nyertem. Mivelhogy verseim és novelláim egyre több fővárosi és országos lapban, folyóiratban 
megjelentek, összeállt az első kötetem, amelyet Garai Gábor mutatott be a Magyar Rádió „Fiatalok 
Stúdiója” című műsorában, ahol a verseket Avar István, Margittai Ági, Mensáros László és Szokolay 
Ottó tolmácsolta. Végül a tanári pályát elhagyva, sok éven át szerkesztőként és újságíróként 
dolgoztam. A rendszerváltás után az „Aktuell” és az „Őnagysága” című színes magazinok művészeti 
rovatvezetőjeként alkalmaztak. Ezzel párhuzamosan a főváros legnagyobb szállodáiban kiállításokat 
rendeztem és nyitottam meg a fiatal, tehetséges művészek alkotásaiból. Közben sorra jelentek meg 
újabb könyveim, például a „Mementó” című verseskötet, vagy a „Szívzűr”, a „Jómadarak”, az 
„Erkölcsi gubancok” című novelláskötetek.

Pályám indulása óta ars poeticám a következő: A költő legfontosabb feladata, hogy megismerje és 
megértse a világot. Tükrözze a jelenségeket, és megmutassa az embert önmagának. Meggyőződése, 
hogy egyszerű szavakkal, világosan szólni csak az képes, aki tudja, mit akar mondani. Mert a 
költészetben minden fölösleges szó „merénylet” az olvasó ellen.

Böröczki Mihály

1946. Vaszar. Gyönyörű gyerekkor. Iskola.
Szeged. Felhőtlen fiatalság. Érettségi.
Budapest. Műszaki Egyetem. Kemény kitartás. Diploma. 
Pápa. Dac és hit. Neki az Ismeretlennek.
Vasút. Versek. Vonatok. 
Pályagörbület. Végállomás. Szombathely.
Napilapok. Hetilapok. Folyóiratok.
Önálló kötetek. 
Fénytörések. Vadkörtefák. Vesszőfutás. Jégvirágok. Falufények. Szélevilág. Lábnyomaim. 
Irkalapok. Falevelek. Időrendben.
Antológiák. 
Ünnepek. Hétköznapok. Két gyerek.
Befejezés. Kezdés. Új élet.
Szerelem. Öröm. Harmónia.
Jegenyék. Stációk. Végtelen út.
Vagyok. Tűnődöm. Létezem.
Élek. Írok.
Anyám templomba jár.
Szeretem a vadkörtefákat.

Borosné Nagy Mária

Gyerekkorom óta kedvelem az irodalmat. Kedvenc időtöltésem mindig is az olvasás volt. 
Nyugdíjba vonulásom után kezdtem el komolyabban az írással foglalkozni. 1996-ot követően jó 
néhány honismereti pályázaton vettem részt, nem kevés sikerrel. 2004-ben a Családtörténet című 
munkámat a Budapesti Néprajzi Múzeumban dicséretben részesítették. Még 1999-ben részt vettem a 
Magyar Rádió Csodák és Csudák címmel meghirdetett irodalmi pályázatán. Ebből a "Szép Margit 
balladája" c. díjnyertes pályamunkámból hangjáték is készült a rádióban. Mindezen kívül a 
megalakulása óta, szorgalmasan írogatok az Aranypor újságba is. Ez idáig két antológiában jelentem 
meg egy-egy novellával, és 2015-ben már a saját könyvemnek is örülhettem.

Szekeres Viktória

Édesanya, teológus, zenész, énekes, dalszerző, író.
Viktória már egészen korán, 6 évesen kezdett a zongoratanulásba, melynek sajnos a pályaválasztás 

akkori nehézségei parancsoltak megálljt egy időre. Fiatalon, 22 évesen születtek első iker gyermekei, 
majd néhány év múlva harmadik lánya is. A gyermekneveléssel párhuzamosan ő a továbbtanulás 
mellett döntött, hogy megvalósítsa mindazt, ami mindvégig feszítette belülről. Így szerzett érettségit, 
majd ment teológiai főiskolára, végül pedig egy csepeli konzervatóriumban töltött egyetlen év után 
átjelentkezett a szintén Csepelen működő főiskolára, ahol kiváló tanárok mellett kezdhette meg a jazz 
énektanári tanulmányait. Mesterei között olyan nagyságokkal büszkélkedhet, mint ifj. Szakcsi Lakatos 
Béla, vagy Madarász Iván Kossuth díjas zeneszerző. Saját versekkel, majd később dalok szerzésével 
mindig is próbálkozott. Igazi művészlélekként gyermekévei alatt rendre nyerte a helyi versenyeket 
zongorával, valamint dobogós helyeken végzett próza írói versenyeken és rajz versenyeken is. Jelenleg 
majdnem mindegyik területen csillogtatja tehetségét, dalokat, dalszövegeket, verseket ír, az ének 
oktatás és tehetséggondozás mellett. Zenét tanult lányai gyakran vesznek részt az általa szervezett 
zenei projektekben, fuvolával, énekkel, és olykor szervezési munkálatokkal is, valamint bontogatják 
szárnyaikat az írás területén is.

Varga Víta Stefánia

17 éves tanuló vagyok. Jelenleg kiadványszerkesztőnek tanulok Győrben. Az irodalommal 
anyukám hatására is már egészen kicsi gyermekkorom óta foglalkozok és szeretem is. Általában 
inkább verseket szoktam írni, de novellákkal és mesékkel is próbálkozok. Álmom, hogy egyszer 
szeretnék majd egy könyvet is kiadni, bár tudom, hogy az még messze van, de rendszeresen dolgozok 
rajta, és csiszolgatom a tudásomat. Az íráson kívül a zene is szenvedélyem, hangszerem a fuvola, 
melyen már harmadikos korom óta játszok, de énekelni is tudok. Egyik legnagyobb élményem ezen a 
területen, amikor tavaly anyukám csapatával együtt zenészként és énekesként is részt vehettem 
Budapesten a Magyar Világtalálkozón, ahol nagy sikerű koncertet adtunk.

Tálos Csegő

Ars poetikám: Valami féle hidat verni Isten és az ember közé, hogy legyen átjárásunk. Mikor 
megtértem, nem azonnal, de idővel megfogalmazódott bennem, igen Uram szolgálni akarlak, s e tőled 
kapott tálentumot a Te igádba szeretném hajtani. Az én terhem könnyű, az én igám édes. Hiszek a 
versek érzelmek fölötti hatalmában, hogy az életben bármi előidézheti megtérésünket, így akár egy 
vers is.
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B. Tóth Klára

1955-ben születtem Budapesten. Kisorosziban nőttem fel egy hatgyermekes lelkészcsaládban, a 
Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem. 1982-ben szereztem festő-restaurátor művész 
diplomát, 1993-tól 2009-ig tanítottam a Baár-Madas Református Gimnáziumban rajzot és 
művészettörténetet. Középületek falképeit, oltárait restauráltam, pl. Bp. János Pince pannói, Mithrász-
szentély, Aquincumi Múzeum, Termál Hotel Aquincum hordozható freskói, Debreceni Református 
Kollégium freskói, Baár-Madas Református Gimnázium sgraffitója, a gödöllői Barokk színház 
szekkói, Keleti Pályaudvar Lotz-csarnokának Bányászat allegóriája c. szekkója, Bp. XII. ker. 
Medgyaszay-ház sgraffitói, szekszárdi barokk kápolna falfestései, Bp. Biblia Múzeum. 1978 óta 
vezetek képzőművészeti táborokat. 

Kamaszkorom óta írok verset, prózát. A 2000-es évek eleje óta publikálok irodalmi és közéleti 
folyóiratokban. Az Aranypor harmadik éve jelenteti meg írásaimat.

Kiadványok: 
Hónaptár: T. Király Aranka (édesanyám) verseihez illusztrációk készítése 2006, 2009-12 között két 

bibliai-művészettörténeti kártyánk jelent meg fiam, Borda Mátyás szobrász és Miklya Zsolt szerkesztő 
közreműködésével, 2010-ben két bibliai foglalkoztató könyv szintén a fiammal, 2011-ben Archullató, 
2014-ben Föld rácsain című versesköteteim jelentek meg, 2016-ban Pecséthordozók című 
esszékötetem, három verses- és egy esszékötetem társszerzőkkel. 

Első kisfilmem: Rejtőzködő szakralitás, 2014. 1993-2016 között tíz egyéni és hat családi 
kiállításom volt három képzőművész gyermekemmel és keramikus nővéremmel, Hódossy Ágnessel 
együtt. Rendszeresen részt veszünk csoportos kiállításokon is. A restaurálás, festés, írás és tanítás 
mellett vers- és prózaköteteket illusztrálok. 2016 óta a Dokk Irodalmi Kikötő és a CsigaHáz 
gyermekfolyóirat szerkesztője vagyok. 

Főbb díjaim: Civis Honoratus díj (családi alkotóműhelynek) 2008; Quasimodo Nemzetközi 
Költőverseny díja, 2010; Spangár-díj, 2013; Bonis Bona, a nemzet tehetségeiért díj 2013; Aquincumi 
Költőverseny: az Írószövetség különdíja, 2015; A Nyugat plusz folyóirat különdíja, 2016. 

Főbb tagságaim: Magyar Írószövetség, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar 
Restaurátor-kamara, Restaurátor Kollégium, Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, Muravidék 
Baráti Kör Kulturális Egyesülete. 

Alapító tagságaim: Greguss Galéria, Rákospalotai Művészeti Egyesület, Rákospalotai Irodalmi 
Műhely.

Baka Györgyi

1951-ben születtem Budapesten. Érden élek. Kisgyermekkoromat a csemői tanyavilágban 
töltöttem, az általános iskolát Budapesten, a középiskolát a Fóti Gyermekváros szakközépiskolájában 
végeztem. A szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán szereztem diplomát. 
Aktív koromat népművelői és könyvtárosi munkával töltöttem Budapesten, Érden, Százhalombattán 
és Törökbálinton. Több mint tizennyolc éven át szerveztem és vezettem a százhalombattai Hamvas 
Béla Szellemi Szabadegyetemet. Alapító tagja vagyok a Magyar Népfőiskolai Társaságnak és a 
Rákospalotai Irodalmi Műhelynek, tagja a Magyar Írószövetségnek. Eddig öt önálló verseskötetem és 
egy hangoskönyvem jelent meg, valamint több antológiában szerepeltem.

Önálló versesköteteim: Fényfehérben (2008), Belső zarándok (2010), A csend jelei (2013), 
Gyermekkorom madárszíve (2014), Megnyíló idő (2016)

Mindegyik kötetet bemutatta a Magyar Katolikus Rádió. Önálló szerzői estem volt a 
Magyarországi Szerb Színházban.

Érd megyei jogú város 2017 januárjában Érdi Művészeti Díjjal tüntetett ki.

Vitéz Vilmos

Választott szakmám sokszínűségéből adódik, hogy népművelői pályafutásom első időszakában 
belekóstolhattam minden olyan művészeti ágba, amelyek megszervezése, működtetése konkrét 
feladataim közé tartozott. Így az amatőr színjátszás, a versmondás mellett az amatőrfilmezés és fotózás 
is szenvedélyeimet gyarapította. Aztán nemcsak a külsőségek, hanem a dolgok mögöttes tartalma, az 
adott hobby műhelytitkai is egyre jobban felkeltették érdeklődésemet. Aztán a művészeti ágak 
kóstolgatása, az élmények begyűjtése során sokasodó gondolat megörökítése, papírra vetése már nem 
tűrhetett halasztást.

E belső vajúdás eredményeként születtek meg verseim, melyeket Időkerék címen 2007-ben kiadott 
verseskötetemben, túl az ötvenedik életévemen barátok biztatására jelentettem meg. Örömeim és 
bánataim, sikereim és kudarcaim megannyi állomására nyitnak ablakot a verseim, boncolgatva az élet 
értelmét, megannyi csodáját. Lírai vallomások a végzettel perelő ember igazságkereséséről, a 
beteljesületlen álmok miatti szorongásáról, a szerelemről, a felfokozott indulatok dúló állapotáról. 
Arról a kötődésről, amely szeretett társunkhoz, közösségünkhöz, hazánkhoz, az értelmes emberi 
világhoz kapcsol. Ennél nagyobb ajándéka nem lehet a 66 életévéhez közeledő nyugdíjas 
népművelőnek, aki izgalmakban bővelkedő pályafutása során megtanult hinni a csodákban, az emberi 
lelkeket megérintő értelmes emberi gondolatok gyógyító erejében.

Weiszné Imréné

Dr. Weisz Imréné, Varga Margit - Piri vagyok, Isten kegyelméből betöltöttem a 81. életévemet, és 
szintén Isten kegyelméből egészséges vagyok. Röntgen asszisztensként dolgoztam nyugdíjas koromig, 
ezután pedig a férjemmel alakítottunk egy Egészségügyi Egyéni Vállalkozást. Ezt az üzemorvosi 
tevékenységet tizenhét éven át, férjem 2012-ben bekövetkezett haláláig végeztük.

Ezt követően, amikor egyedül maradtam, eladtam a piliscsabai otthonomat és itt, a Kisalföldön, 
Levél községben, a gyermekeim közelében vettem családi házat, 2015 nyarán költöztem. Mondják, 
hogy öreg fát nem lehet átültetni. Ez nekem azért ment könnyebben, mint talán másoknak, mert életem 
folyamán sokszor kényszerültem helyváltoztatásra, költözésre. Szerencsém volt abban is - most már 
látom -, hogy jó helyre jöttem. Ebben a csöndes kis faluban színvonalas a kulturális élet, összetartó és 
befogadó, jó emberek lakják.

1999-ben a Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége „Csodák és Csudák” címmel novellapályázatot 
hirdetett és az 1100 jelentkező közül az első legjobbak közé soroltak, majd két elbeszélésem neves 
előadók tolmácsolásában elhangzott a Kossuth Rádióban. Ennek előtte és azóta is írogatok.

Ideköltözésem után felvettem a kapcsolatot régi lelki-barátnőmmel, Szekeres Mária szerkesztővel 
és arra bíztatott, hogy írjak az Aranypor térségi irodalmi folyóiratba.

Huszonkét éve írok rendszeresen naplót, amiben nem csupán a napi megtörtént eseményeket, de 
érzelmeimet, véleményemet, politikai, vallási hovatartozásomat, őszinte kritikával írom le, mert a 
nyugdíjas ember igazán szabad ember. Praktikusnak is tartom a naplóírást, a megkopott elmét - talán - 
csiszolja, remélem, hogy szeretteim elolvassák majd, ha már nem leszek. Ebből fognak igazán 
megismerni, az érzelmeim és gondolkodásom után. Ezt hagyom rájuk.

„Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád halálod után, írj valamit, amit érdemes elolvasni vagy tégy 
valamit, amiről érdemes írni.” (Benjamin Franklin)

Zelenka Brigitta

Erdővidéken, Nagyajtán születtem, Székelyföld ama kies szögletében, ahol erdők alatt és utak 
kanyarulatában borvízforrások fakadnak dalra, és meséből, regéből szövik álmukat a csillagos esték.

A szülőföld indított, s bár már csaknem negyven éve Németországban élek, tudom, hogy mindig 
hazavár.

A versek szeretetére Édesanyám tanított, s már kisdiák koromban magam is próbálkoztam 
versírással. Tudatosan, kisebb-nagyobb rendszerességgel, azonban csak pár éve írok. Vallom, hogy 
várni kell, amíg leülepednek az emlékeink. Az életmagvakból kikelt virágok ha újra magot hullatnak, s 
óarany naplemente apró neszekre bontja az időt, akkor érdemes tollat fogni, hogy megszülessen a 
bennünk érlelődött csoda.
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