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Író, költő
(Beregszász, 1944. április 9.)

Érettségi után könyvtáros szakon szerzett főiskolai diplomát, majd 34 évig 

dolgozott könyvtárosként, 10 évig a beregszászi gyermekkönyvtár 

vezetőjeként. 1995-ben, a Hatodik Síp irodalmi folyóirat novellapályázatán 

különdíjat nyert. Állandó munkatársa Kárpátalja egyetlen magyar 

gyermeklapjának, az Irkának annak megszületése első pillanatától. Szerepel 

írásaival a Barangoló, a Bóbita-füzetek, valamint a Pozsonyban 

megjelenő Tücsök gyereklapokban. Társszerzője a következő 

gyűjteményeknek: Négyágú síp – gyermekhangra. A határon túli újabb 

kisebbségi magyar gyermeklíra antológiája. Eötvös József Könyvkiadó 

Budapest (2000); Szárnyak és hullámok című antológia, megjelent az első 

Dél-Alföldi Nemzetközi Költőfesztivál alkalmából 2002-ben. A Dr. 

Komáromy Sándor által főiskolák számára szerkesztett Költők és művek a 

XX. század magyar gyermeklírájából c. tankönyvben. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest (2002).

Kárpátalján elsősorban gyermekíróként tartják számon. Felnőtteknek szánt 

verseket, kisprózákat is ír. A felnőtteknek írt több munkája is megjelent 

irodalmi folyóiratokban: Hatodik Síp, Föveny, Együtt. Eddig 12 könyve 

jelent meg.



Elismerések, díjak: 2002-ben a Vásárosnaményban meghirdetett Nemzetközi 

Novellapályázaton az Olyan magyar maga is mint én című novellájával első díjat 

nyert.

A magyar kultúra lovagja (2005), Kovács Vilmos Irodalmi Nívódíj.

Művei:

Táncbahívogató. Versek, mesék. Kiskunfélegyháza, 1996.

Csillagszületés. Versek és mesés történetek kisgyermekeknek. Magánkiadás, 1996.

Tündérlesen. Versek, mesék gyerekeknek. Budapest, 1997.

Pöttyös labdi útra kél. Versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak. Intermix 

Kiadó, Ungvár–Budapest, 1997.

Öcsi titkoss naplója. Kisregény 10–12 éves gyerekek számára. Budapest, 1998.

Az én titkoss naplóm (B. Öcsi, a zukrán isk. 4-ik osztájos tan. 1985.) Második 

bővített kiadás. Hok és Társa Kft., Nyíregyháza, 1998.

Hegyek tánca. Versek, mesék. Bába és Társai Kiadó, Szeged, 2000.

Ecset nélkül fest a nap. Versek, találós kérdések, gyermekszáj-történetek. Kelemen 

Gyula Alapítvány, Újfehértó, 2001.

A legszebb ajándék. Versek és mesék. Bába Kiadó, Szeged, 2002.

Hajnalt ébreszt a rigó. Versek, mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak. Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség, Beregszász, 2003.

Versek az Ószövetséghez. Bibliai versek. Szeged, 2005.



Ezüst barka gömbölyödik. Versek és mesés történetek gyerekeknek. Intermix 

Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007.

Kunkorodó kutyahang. Versek, mesék iskolásoknak. Intermix Kiadó, Ungvár–

Budapest, 2012.

Cirkuszvarázs. Versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak. Intermix Kiadó, 

Ungvár–Budapest, 2016.

Megkésett randevú. Romantikus kisregény. Bába és Társai, Szeged, 2000.

A susogó nádas titka. Krimiszilánkok. Berginfo, Beregszász, 2001.

… majd azt mondom neki… Novellák és elbeszélések. Intermix Kiadó, Ungvár–

Budapest, 2008.

Ajándék hangulat. Pro Cultura Subcarpathica, 2014.

A múló évek útján. Elbeszélések, karcolatok. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 

2019.

Gyűjteményes kötetek gyermekeknek:

Hónapsoroló. Óvodások verseskönyve. Intermix Kiadó. Ungvár–Budapest, 2002.

Álommanók jönnek. Magyar gyermekírók versei. Tóth Könyvkereskedés és 

Kiadó, Debrecen, 2008.

Iciri-piciri. Verses mesék. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, 2009.



Irodalom, forrás: Weinrauch Katalin. In: Hármashatártalanul, Irodalmi 

antológia. Összeállította: Füzesi Magda, Zubánics László. Ungvár-Budapest, 

Intermix Kiadó, 2004. 138. old., Dupka György: Ukrajnai magyar szervezetek, 

intézmények, közéleti személyiségek adattára. [Weinrauch Katalin]. Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár-Budapest, 2006. 82. 

old., Március: Weinrauch Katalin. In: Honismereti naptár nevezetes és 

emlékezetes dátumokról. Felelős a kiadásért: Vaskeba Katalin, a Nagyszőlősi 

könyvtárhálozat igazgatója. Összeállító, számítógépes tördelés: Meláncsuk 

Gabriella, a magyar nyelvű osztály könyvtárosa. Nagyszőlősi Központi Járási 

Könyvtár. Nagyszőlős, 2011, 8-9.old., Hájas Csilla: Weinrauch Katalin. In: A 

kárpátaljai magyar gyermekirodalom vázlatos története. 2013 január.

Elektronikus irodalom: Weinrauch Katalin. 

Karpatinfo.net/dosszié, http://www.karpatinfo.net/dosszie/weinrauch-katalin

Megzenésített versek: Karácsonyéj. Vers: Weinrauch Katalin. Zene: 

Ivaskovics József. 

In: http://credo.def.hu/lemezek/karacsonyifohasz/karacsonyifohasz.htm

http://www.karpatinfo.net/dosszie/weinrauch-katalin
http://credo.def.hu/lemezek/karacsonyifohasz/karacsonyifohasz.htm


Weinrauch Katalin. Pöttyös labdi útra kél: Versek és 

mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak. – Ungvár-

Budapest: Intermix Kiadó,1997. – 106old.
A Tisza

Ott, ahol a hegyek ormát

örök hó boritja,

orkán hangját, fenyőzugást

madárdal csitítja,

hegyoldalon kicsi forrás,

átlátszóan tiszta

-onnan indul hosszú útra

szép folyónk, a Tisza.

Kavicsokon ugrándozik,

bukfencet vet és bokázik,

eltekereg erre – arra,

a regulát be nem tartja,

sokat csacsog, virgonckodik, 

de ha egyszer megharagszik

•Sziklát görget, hidat rombol, 

vak dühében csak úgy tombol, 

mindkét partját marja, tépi,

fák gyökerét nem kiméli!

aztán csitul, megszelídül,

lustán, békésen elterül,

széles hátán hajot ringát

•szőke Tiszának csendben ballag.



Weinrauch Katalin. Csillagszületés: versek és mesés 

történetek kisgyermekeknek. – Magánkiadás,1996. –

99old.

Csillagszületés

Ezüsthálót

Szőtt a Hold,

Szőtt a tó vizére,

Fényes halat fogott,

Fogott ki belőle,

Felvitte magához,

Magához az égre:

Így esett, megesett 

A „Hal” csillagképnek

Égi születése!



Weinrauch Katalin. Ezüst barka  gömbölyödik: 
Versek és mesés történetek gyerekeknek. –
Ungvár – Budapest: Intermiz kiadó,2007.-
180old.

Huszti hegyek
Süvít a szél, vadul vágtat
-megtépázva mind az ágak-,
Cibál felhőt, cafrangosat,
Egyet elűz, hoz tíz másat.
Körös – körül a hegyeket
Formázták óriás – kezek:
Rajzolták az ég selyemére
Gyermekrajzról mintát véve.
Égre törő hegyoldalról,
Ahol megél fa és bokor,
Nem szalad le a laposra
Parádésan szőlők sora, 
Szüretelők sose járják,
Nem isszák e hegy borát, 
ami terem a bozótban, 
mackók rakják pocakjukba:
kedvencük a szeder, málna
-mind felfalják arra járva.
Hegyek feje felhők felett, 
vállukon szűr: rongyos felleg,
mindegyikük vénemberként
pipálgatja ködök füstjét.
Őszi napnak bágyadt fénye
Alácsurog a hegyekre,
Sápadt mosoly azt üzeni:
Kopáran is tetszik neki!



Weinrauch Katalin. Cirkuszvarázs. Ungvár –
Budapest: Intermix kiadó,2016. – 155old.

Tulipánház

Kerti tulipánnak

Megpanttant a szirma

Benne lakó tündér

Egy kicsi ablakon

Kikönyökölt rajta.

Tavasztündér arcán

Piros öröm ragyog,

Nevetve integet:

Zümmögö méhecskék,

Halihó,itt vagyok!

Ide, otthonomba,

Darazsak és dongók:

Virágport kinálok,

Nektárral töltök meg

Csurig minden kancsót!

Együtt ünnepelünk

Szép kehelyházamban,

Hol mézforrás fakad

Varázsvesszőm nyomán

Tavasz virágában.

Kitárom lakásom

Csodás szirmát, kelyhét,

Ki hozzám betéved

Mézet gyűjtögetni, mindig kedves vendég!

Jöjjetek szaporán,

Amig a nap nevet!

Április szeszélyes:

Hideg szél esőt hoz,

Alig fordul egyet...

Ha esik, becsukom

A tulipánházat,

Nálam senki, semmi,

Nektár, sem virágpor

Bizony, el nem ázhat!



Weinrauch Katalin. Kunkorodó kutyahang: Versek, 
mesék iskolásoknak. – Ungvár – Budapest: Intermix 
kiadó, 2012. – 280old.

Tücsökdal
Októberi csendben
tücsök hegedül,
alkony vörös fátyla
a földre terül:
évjáró tücsökdal
egyhangú zene,
volt, nincs, elmúlt a nyár,
üzeni vele.
Langyos őszi estek
apró dalnoka,
zengő cirip hanggal
teli a szoba,
álmositó nótád 
átölel, altat,
szép emléket idéz:
az elmúlt nyarat.
Te is térj pihenni
Kis bogárzenész,
aranyló avarban
puha ágyad kész,
tücsök Álómtündér
gyorsan rád talál,
s füledbe sugdossa:
lesz majd újra nyár!



Köszönöm a figyelmet!!!

További információ: 

librarycrb@gmail.com
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