
Nagy érdeklõdés kísérte májusban Varga
Gábor hatóanyag-kutató (Max-Immun Kft.,
Miskolc) elõadását a gyógygombák hatásá-
ról, illetve a prevenciós és kiegészítõ gyógy-
hatású készítményekrõl. Erre a rendezvényre
még Szekszárdról, Tolnáról, Székesfehér-
várról, Bajáról és Szegedrõl is jöttek érdek-
lõdõk.

Májusi utolsó összejövetelünkön két elõ-
adónk is volt: elsõként a Moksa Elixírrõl
hallhattunk rövid beszámolót Merckle Lász-
lótól. Ez egy rendkívüli magyar találmány,
mely speciális módon készített virágeszen-
ciákat és C-vitamint tartalmazó komplex ké-
szítmény. Szedése kedvezõen hat az immun-
rendszer mûködésére. Feltalálói Márkus 
István nõgyógyász, onkológus és Bencze
Ilona természetgyógyász, akik Sopronban
élnek és dolgoznak.

Ezután Antalné Balogh Julianna, a
Trichocenter hajgyógyászat helyi képviselõ-
je tartott elõadást Miért hullik a hajunk?
címmel a hajhullás okairól, a mikrokamerás
haj- és fejbõrvizsgálat során szerzett tapasz-
talatokról.

Ennyi rendezvény fért a tavaszra meghir-
detett programsorozatba, de tekintettel a té-
ma iránt egyre erõsödõ érdeklõdésre, el-
kezdtük az õszi ismeretterjesztõ-sorozat
szervezését, az elõadók meghívását, az idõ-
pontok egyeztetését. Néhány szakembert a
közönség kívánságára ismét meghívunk,
hogy beszámolhassanak újabb eredménye-
ikrõl, tapasztalataikról. ■
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Varga Gábor

A 81. Ünnepi Könyvhét és 9. Gyer-
mekkönyvnapok1 rendezvénysorozatá-
nak Vas megyei vendége volt Sohonyai
Edit, a Móra Kiadó népszerû szerzõje. 
A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi
Könyvtár szervezésében érkezett írónõ-
vel 2010. június 2-án találkozhattak ka-
masz olvasói.

Délelõtt Szombathelyen, a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban a Gothard Jenõ Ál-
talános Iskola, a Paragvári Utcai Általá-
nos Iskola és a Brenner János Óvoda, 
Általános Iskola és Kollégium diákjait
varázsolta el a tinik körében népszerû
szerzõ, míg délután a felsõcsatári Nem-
zetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola
tanulói ismerkedhettek meg a Székesfe-
hérváron élõ írónõvel.

Az író-olvasó találkozók rendhagyó
módon kezdõdtek, s folytatódtak. Az
„Adjatok egy ötöst!” felszólítására ele-
inte csak bátortalan kézfogásokkal rea-
gáltak a fiatalok, majd egyre csattanó-
sabb üdvözlések érkeztek az ismeretlen
ismerõsbõl baráttá avanzsált Sohonyai
Edit tenyerébe. A közönség valamennyi
tagjával lepacsizott írónõ sejteni enged-
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te, hogy az elsõ kézfogásoknak – ahogyan
az életben is – még fontos szerep jut a ta-
lálkozó során.

Sohonyai Edit közvetlen stílusban mu-
tatta be az írói pályán elsõként megtett lé-
péseit, azt, hogy „hogyan lesz egy lúzerbõl
író”. Megismerhettük a tizennyolc és fél
évesen – eredetileg az asztalfióknak – írt
elsõ könyvének történetét, mely nõvére
hathatós közremûködésének köszönhetõen
– „Figyuzz, hugi, nem is olyan rossz!!!” –
a Móra Kiadóhoz került, s Macskaköröm
címmel elõször 1990-ben, majd 2001-ben
és 2004-ben is megjelent.

Személyes életébõl és közvetlen kör-
nyezetébõl vett példákkal beszélt a gátlá-
sos kiskamaszok problémáiról. Öniro-
nikus elõadásmódját jól jellemezte a 
pillanat, amikor véres kardként hordozta
körül elsõ személyi igazolványát, a benne
található, tizennégy éves korában 
készült fotóval. Így illusztrálta egykori ön-
magát, akit még az ortopéd szakorvos is 
fiúnak titulált. Mibõl lesz a cserebogár! –
gondolta egy emberként az egyre kíván-
csibb közönség. A nõvé válás rögös útját
már a háta mögött tudó írónõnek végül va-
lamennyi kamasz elhitte, hogy senki sem
marad örökké sután tévelygõ gyerek, s
elõbb-utóbb mindenki megtalálja önma-
gát. A lelkes és folyamatosan együttmûkö-

dõ tiniközönség az olyan kényes élethely-
zetek jó megoldásához, mint „fiú-lány
kapcsolatok”, „az elsõ randi”, „az elsõ
csók” stb. is kaptak tanácsokat, és nagy si-
kerrel, derültséggel járt a rögtönzött test-
beszéd-tréning is, amely során tisztázód-
tak a kézfogásban, a távolságtartásban, a
felvett testhelyzetekben rejlõ – idõnként
még a küldõ felet is meglepõ – üzenetek. 

Dedikálás, közös fotózás zárta a talál-
kozókat, a kamaszok alig akarták elen-
gedni a szerzõt, aki körükben méltán nép-
szerû, hiszen az õ problémáikról, az õ
nyelvükön ír mûveiben: Macskaköröm,
Szerelemlék, Tarkabab, Le a csajokkal!,
Jasmine avagy mégis kell a szerelem?,
Csuportkép, Le a pasikkal!, Engem szer-
ess!, Mocsok Csillag2. ■

1 Idén június 3-án indult hivatalosan az Ünnepi
Könyvhét, de a programok már korábban megkezdõd-
tek.

2 A Móra Kiadó honlapja. Sohonyai Edit. URL:
http://www.mora.hu/szerzõk/Sohonyai_Edit
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