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Sohonyai Edit ismét Tatabányán 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

Sohonyai Edit, a népszerű ifjúsági író 
szeptember 24-én a Népház Úti Fiókkönyvtárba, 
majd a Kertvárosi Fiókkönyvtárba látogatott. A 
programot Sóvágó Zsoltné kolléganő szervezte. 
A találkozók nagyon oldott hangulatban 
zajlottak, nagy sikert aratva a diákok körében. 
Kb. 50 résztvevő gyűlt össze a népházbeli 
eseményre. 

 

Sohonyai Edit. Fotó: ifj. Gyüszi László 

Az írónő beszélt önmagáról, hogyan indult írói 
pályafutása, és hogyan született meg első 
könyve, a Macskaköröm. Humoros történeteivel 
megnevettette a felső tagozatos diákokból álló 
közönségét. A tiniknek szóló tanácsaival hamar 
belopta magát a szívükbe. Kérdezni ugyan nem 
sokan mertek az írónőtől, de ő jól fölépített 

előadásával profi módon így is bevonta a 
közönséget. Önmagának tette fel hangosan 
azokat a kérdéseket, amelyekre a hasonló korú 
fiatalok általában kíváncsiak, majd egy-egy 
vállalkozó diák szerepeltetésével választ is adott 
rá. Az előadás gördülékeny, jó felépítésű volt. 
Látható, hogy az írónő már elég gyakorlatot 
szerzett a figyelem fenntartásában, mert egyetlen 
perce sem volt unalmas. Az előadás végére 
pezsgő hangulat alakult ki. A társaság vele 
együtt harsogta azokat a pozitív jelmondatokat, 
amelyek a sokszor csekély önbizalommal 
rendelkező fiatalok számára lendületet hozhatnak 
mindennapjaikba. Hihetetlen, hogy a mostani 
korosztály számára is oly lenyűgöző, és még 
mindig aktuális történetek írója milyen 
energiákat tudott megmozgatni röpke egy óra 
alatt! A program végén autogram osztás és 
könyvek dedikációja következett. Lehetőség 
nyílt vásárolni is az írónő megjelent köteteiből. 

 

Az írónő fiatalok gyűrűjében. Fotó: ifj. Gyüszi László 



Boldogság vásárban jártak a 

gyerekek 

Dományi Zsuzsa 

Különleges zenei csemegére invitáltuk az 
ovisokat és a kisiskolásokat 2014. október 15-én 
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba. A 
Boldogság vásár elnevezésű program az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából került 
megrendezésre, melyet a Nemzeti Kulturális 
Alap, valamint az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség támogatott.  

 

Körtánc Gouth Zsófia vezetésével 

 

A Fürdő Utcai Óvoda nagycsoportosai és a 
Jázmin Utcai Általános Iskola 3-4. évfolyamos 
diákjai kaptak ízelítőt a muzsika és a hangszerek 
világából Guoth Zsófia ének-zene pedagógus 
segítségével. A közösen elénekelt dalok az 
örömszerzésről, boldogságról szóltak, pl. ha jó a 
kedved üsd a tenyered vagy az előadó saját dalai, 
a Szellő, szellő lovagol a felhő és a Hátamon a 
tarisznyám kezdetű dalocskák. Az előadó 
gitárral, furulyával kísérte az aprótalpúak 
dalolását, de olyan is előfordult, hogy a gyerekek 
festették alá mini hangszereikkel - ujj-cintányér, 
triangulum, csörgődob, nagy kézi csörgő, 
kasztanyetta, maracas, agogo, tamburin - Zsófia 

csilingelő, kristálytiszta énekét. A foglalkozást 
körtánc, mondókázás és mese színesítette.  

A mulatságot már csak tetézte, hogy 
búcsúképpen minden gyermek és kísérő 
pedagógus vehetett az ínycsiklandó vajas 
süteményből, így a résztvevőknek nem csak a 
lelke, de még a gyomra is boldogsággal telt meg.  

Boldogságom szigete 

Goldschmidt Éva 

 

A „Boldogságom szigete” című rajzpályázat 
eredményhirdetése zajlott az Országos Könyvtári 
Napok keretében 2014. október 14-én, a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár szerevezésében.  
A nyárra meghirdetett pályázat munkáiban olyan 
mesejeleneteket örökítettek meg az alsó 
tagozatos diákok, amelyek az otthoni könyveik 
tárházában szerepelnek. Az elkészült munkák 
alapján állíthatjuk, hogy a gyermekek meséinek 
tárháza valóságos kincsesláda, amely a 
„boldogságuk szigetén”, azaz otthonukban 
található. 
Összesen 104 alkotást számlálhattunk meg a 
határidőig beérkező művekből. Sokféle 
technikával készültek rajzok, láthatunk ceruzával 
színezett Micimackót, zsírkréta technikával 
készült Piroska és a farkast, és a vízfestéses mód 
sem maradhatott ki, A három kismalac című 
meséből festettek meg így egy jelenetet. A 
legnépszerűbbek a Bogyóról és Babócáról, 
valamint Geronimo Stiltonról szóló történetek 
voltak. A legkisebbek körében pedig Lázár Ervin 
A kék meg a sárga című műve nyerte el 
leginkább az alkotók tetszését. 
A diákok között jutalomkönyveket osztottunk ki. 
Négy kategóriában díjaztuk az alkotásokat, sőt, 
különdíjakat is átadhattunk valamennyi 
korcsoportban. A pályaműveket kiállítottunk a 



Művelődési Ház aulájában, és az emeleti 
folyosón, ahol 2014. október 27-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők. 
 

Helyezettek: 

 
I. osztály: 

1. Rada Kitti Alexandra (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Schneider Áron (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Kelemen Adél (Vaszary J. Ált. Isk., 
Jázmin Utcai Tagint.) 
Különdíj: Mohácsi Alexa (Kőkúti Ált. 
Isk., Fazekas Utcai Tagint.) 
 
 

II. osztály: 

1. Nagy Ramóna (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Schamberger Ágnes (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Brondos Júlia (Kőkúti Ált. Isk., Fazekas 
Utcai Tagint.) 
Különdíj: Bodor Boglárka (Vaszary J. 
Ált. Isk., Jázmin Utcai Tagint.) 

 
 
III. osztály: 

1. Rada Nóra Izabella (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Mocsári Emese (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Németh Tirza (Vaszary J. Ált. Isk., 
Jázmin Utcai Tagint.) 
Különdíj: Juhász Levente (Vaszary J. Ált. 
Isk., Jázmin Utcai Tagint.) 

 
 
IV. osztály: 

1. Schamberger Anna (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Nagypál Lilla (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Pájka Zsófia (Vaszary J. Ált. Isk., Jázmin 
Utcai Tagint.) 
Különdíj: Buda Márton (Vaszary J. Ált. 
Isk., Jázmin Utcai Tagint.) 

 
Kiállítás a beküldött munkákból.  

 

 

Nagypál Linda átveszi a könyvjutalmat Sinkó Ildikó 

igazgatótól 

Diafilm előadás és nemezfigurák 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által a 
Magyar Népmese Napja alkalmából rendezett 
előadásra szép számmal érkeztek gyermekek 
2014. szeptember 30-án.  

Móricz Zsigmond A sas fia meg a sasfióka című 
meséjéhez Kovácsné Horváth Viktória kézműves 
szakember készített „szereplőket”. A mesét 
Petrozsényi Eszter színművésznő, könyvtáros 
kolléganőnk tolmácsolásában hallgathatta meg a 
nagyérdemű, és egyúttal láthatta diafilmen. A 
nemezeléssel készült figurák a képernyőn is 
megelevenedtek. Viktóriának a népmeséhez 
kapcsolódó alkotásait bátran kézbe vehették a 
gyermekek, így találkozhatott a közönség az 
életnagyságú juhásszal, Mátyás királlyal, vagy 
éppen békakirállyal. Simogathattak pihe-puha 



szőrű bárányt, tarka pillangót, és akik tágra 
nyitották fülüket, újra átélhették a mesét, hiszen 
előadónk kérdéseket tett fel, amelyekre ügyesen 
válaszoltak is a nebulók. Búcsúzóul az 
előadáshoz kapcsolódó totót kaptak a résztvevők, 

amelynek helyes kitöltését követően a jutalom 
sem marad el. A lurkók gyapjúcsomagokkal 
gazdagodnak, amelyből puha figurákat 
készíthetnek otthon.  

 

 

 

Emlékképek az eseményről.  

Petrozsényi Eszter, Kovácsné Horváth Viktória és egy elégedett kislány a résztvevők közül. 

A fotókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai készítették.  Montázs: Szilassi Andrea 

 

 

 


