
4

Csipkebokor címmel
jelent meg a közel-
múltban Tóth Gön-
döcs Ildiká második
verseskötete, amelyet
a Krúdy Gyula Városi
Könyvtárban mutattak
be az érdeklődőknek.
A szerző lelkes tagja
az intézményben mű-
ködő kreatív írókör-
nek és az Ősi Kovács

, Alkotóműhelynek is.

Legújabb kötetével és az
abban található versekkel
legbensőbb gondolatait kí-

'vánja megosztani Tóth
i Göndöcs Ildikó az olvasók-

kal. A Csipkebokor című kö-
tet egy ember érzéseit tar-
talmazó útmutatás olyan
élethelyzetekből, amelye-
ket mindannyian megél-
tünk . A címválasztás is
erre utal: az égő csipkebo-
kor, mint jel, utat mutat. - A
lélekszirmok, amelyek' be-

Tóth Göndöcs Ildikó elmondta, az írásban megtalálta önmagát

értek, a csipkebokorban
teljesednek ki nálam - utalt
első, Lélekszirmok című kö-

A könyvbemutatón a szerző alkotótársai olvastak fel verseket az
új, Csipkebokor című kötetből

tetére a szerző. - Azt jelenti
számomra, hogy ami sze-
retnék kiadni magamból
versek formájában, azt ta-
nító szándékkal teszem -
mondta el kérdésünkre
Tóth Göndöcs Ildikó.

Tóth Göndöcs Ildikó körül-
belül öt éve kezdett el komo-
lyabban foglalkozni a
szépírás sal. Mára rengeteg
verset tudhat maga mögött.
Az úton, mint mondja, Ősi
Kovács Imre indította el. Az-
óta is lelkes tagja az Ősi Ko-
vács Alkotóműhelynek és a
városi könyvtárban működő
Krúdy Gyula Kreatív Írókör-
nek is.

- Számomra az írás egy
olyan út, amelyben megtalál-
tam magam. A közösségek-

-
ben kiteljesedhetek, renge-
teget tanult am, sokat segítik
a munkámat. Még rengeteg
tervern van - jegyezte meg a
szerző, aki termékeny író-
nak tartja magát. A minden-
napi élet, a világ legapróbb
dolgai is képesek inspirálni.
Gondolatait gyorsan és köny-
nyen veti papírra. Kedvenc
témái az ünnepek, köztük is
a karácsony, valamint szű-
kebb lakókörnyezete és a
gyermekek.

A Krúdy Gyula Városi
Könyvtárban tartott könyv-
bemutatón alkotótársai: Er-
dődi Maya, Szegedi Agnes,
Erdélyi Tibor és id. Böjte
Márton olvastak fel köItemé-
nyeket a Csipkebokor című
kötetből.


