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A diákok nemcsak versillusztrá-
ciókkal  készültek,  hanem  rop-
pant  kíváncsian  is  várták  Kiss 
Anna  írónőt,  aki  a  Kossuth-
díjasok  Érden  programsorozat 
keretében április 28-án  rendha-
gyó  irodalomórát  tartott  váro-
sunk tanintézményében.
A nebulók  többsége  a  tan-

könyvekből és olvasmányokból 
ismerte Kiss Anna  gyermekver-
seit, de azt már nehezen tudták 
elképzelni, milyen lehet őt sze-
mélyesen  megismerni.  Aztán 
egy  csodaszép  tavaszi  délelőt-
tön  besétált  a  tanterembe  egy 
szalmakalapot  viselő,  elegáns, 
rendkívül barátságos és jókedvû 
hölgy,  aki  a  versek  létrejöttét 
úgy  próbálta  lelkes  kis  közön-
ségének  megmagyarázni,  hogy 
azonnal  gyermekkori  történe-
teket  kezdett  el  nekik  mesél-
ni.  Percek  alatt  mesébe  illő, 
izgalmas élmények elevenedtek 
meg, amelyekből kiderült, hogy 
a  cserfes,  mindig  mindenre 
nyitott  és  borzasztóan  kíván-
csi Kiss Annát gyermekkorában 
egy olyan csodálatos környezet 

vette körül, ami a lehető legmeg-
felelőbb táptalaját adta későbbi 
hivatásának.  Nagyszülei  révén 
mind  a  falusi,  mind  a  kisváro-
si  közeget  megismerte,  és  túl 
azon, hogy borzasztóan élvezte 
a  nagymamák  kényeztetését, 
rengeteget  meséltette  is  őket. 
A falu  pedig  a  világ  legcsodá-
latosabb  környezetét  jelentet-
te  számára,  ahol  mindig  tör-
ténhetett  –  és  történt  is  –  vele 
valami nem mindennapi dolog. 
Például,  amíg  a  nagyi  ebédet 
főzött  és  pogácsát  gyúrt,  Anna 
segítség  helyett  leült  a  tulipán 
elé, s várta, hogy kinyíljon, mert 
látni akarta azt a pillanatot, ami-
kor  a  virág kibontja  a  szirmait. 
Ki  is  nyílt.  Ha  néha  nagyon 
megdorgálták,  hát  „világgá 
ment”. Ilyenkor a nagyi a kezé-
be nyomta a batyuját, s Anna a 
falu vége felé vette útját. Persze  
alaposan  elfáradt,  mire  végig-
ment a főutcán, s mindenkinek 
elújságolta, hogy ő bizony világ-
gá  megy.  A csordáskútig  jutva 
pedig  addig  leste-nézte  annak 
mélyét,  hogy  beleesett.  Nem 
sérült  meg,  csak  rettenetesen 
megijedt,  s  hangosan  kiáltozni 
kezdett:  „Jaj  nekem,  én  már 
halok  megfele!”  Jött  a  kondás, 
és nyugtatta: dehogy halsz meg, 
állj csak fel! Ekkor derült ki szá-
mára  is,  hogy  a  csordakút  vize 
csak a térdéig ért. 
A Móra  Ferenc  iskola  diák-

jai  lelkes  kíváncsisággal,  tágra 
nyílt  szemekkel  hallgatták Kiss 
Anna  történeteit,  de  szemmel 
láthatóan alig várták, hogy kér-
déseiket is feltehessék az írónő-
nek. A nebulókat az  is érdekel-
te, mikor  kezdett  verseket  írni, 
miről szólt az első költeménye, 
hogyan  lesz  valakiből  író,  és 
vajon  meg  lehet-e  élni  ebből 

a  szakmából?  Az  irodalomóra 
vendége elárulta, 19 éves, orvos-
tanhallgató  volt,  amikor  való-
di  verssorokká  lettek  az  addig 
fejében  kavargó  gondolatok  és 
álmok.  Ez  utóbbit,  az  ébren 
álmodást  mindennap  gyakorol-
ni kell, mert ez viszi az embert 
előre.  Néha  csak  „aprókat”  és 
rövid  távra  álmodunk,  máskor 
egész  életre  előre.  A mûvészet 
pedig egyfajta beszélgetés, szük-
sége van „társakra” is, mégis, a 
vers több az egyszerû beszélge-
tésnél. Az írónő érdi kis közön-
ségének elismerte, legelső mûve 
természetesen  szerelmes  költe-
mény volt, és egyike azoknak a 
verseknek, amit a Kaláka együt-
tes  meg  is  zenésített,  és  amit 
Amerikában  még  ma  is  nép-
dalnak  gondolnak.  Egyébként 
a versírás mûvészet, de szakma 
is,  mert  nem  elég  a  tehetség, 
rengeteget kell olvasnia és tanul-
nia  annak,  aki  költő  vagy  író 
szeretne  lenni, mert a mû nem 
a  semmiből  jön  létre,  hanem 
számtalan  gondolat  kavarog, 
forog  az  ember  agyában,  majd 
amikor megállapodik, és sorok-
ká  alakul,  az  már  igazi  tudás. 
Aki pedig arra születik, az nem 
tud nem verset írni. Lám, ő már 
csaknem  harminc  éve  megél  a 
költészetből.  Huszonkét  kötete 
jelent  meg  eddig,  felét  a  gyer-
mekeknek,  felét  a  felnőtteknek 
írta, de vannak más mûvei, pél-
dául  rádiójátékok  is  –  mesélte, 
végül  kiemelte:  álmodni  és  ját-
szani jó, mert ezek ébren tartják 
a jókedvét az íráshoz. 
A Kiss  Annával  való  találko-

zás pedig a további versolvasás-
hoz  kínált  jókedvet  azoknak  a 
diákoknak,  akik  részt  vettek  a 
rendhagyó irodalomórán. 
  Bálint Edit
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Részönkormányzati  
ülések:

Óváros – Újváros 
Településrészi 
Önkormányzat

Május 11. (kedd), 18 óra               
Nevelési Tanácsadó (volt II. 

Lajos Általános Iskola)
(2030 Érd, Fõ u. 42.)

Vincellér – Kertváros 
Településrészi 
Önkormányzat 

Postástelep – Alsó 
– Parkváros Településrészi 

Önkormányzat
Május 12. (szerda), 18 óra 

Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola

(2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 19–21.)

Érdligeti Településrészi 
Önkormányzat 

Érdliget – Kutyavári 
Településrészi 
Önkormányzat

Május 13. (csütörtök), 19 óra 
Széchenyi István Általános 

Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 95–101.)

Tusculanum Településrészi 
Önkormányzat

Május 17. (hétfõ), 18 óra   
Gárdonyi Géza Általános 

Iskola
(2030 Érd, Gárdonyi Géza 

u. 1–3.)

Fenyves – Parkváros 
Településrészi 
Önkormányzat

Május 18. (kedd), 17 óra          
Teleki Sámuel Általános 

Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Tisztviselõ- és Újtelepi 
Városrész Településrészi 

Önkormányzat
Május 19. (szerda), 18 óra 
Batthyány Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Folytatódik a szemétszedés Parkvárosban
Az Érdi Hendikep futói és a parkvárosi lakók elkezdték a 2010. évi tavaszi nagytakarítást. 
Az Érdi Futókör futói az 5 km‑es felnőtt‑ és 1,5 km‑es gyerekfutás után konténerekbe 
gyűjtötték a szemetet. Előző nap délután egy pár lelkes természetszerető 2 óra alatt 
megtöltött egy konténert hulladékkal. Másnap még 4 konténert, összesen 30 m3 szemetet 
gyűjtöttünk össze. Elkezdtük tisztítani a fenyves erdőben lévő területet is. A már nagyon 
régóta lerakott 2 konténernyi ipari hulladéktól tisztítottuk meg az erdőt. Ezt a területet 
gépkocsik nem tudják megközelíteni, így bízunk benne, hogy a természet ezen része tiszta 
marad. Idén még 2 szemétszedési akciót tervezünk. Támogatást továbbra is kapunk az 
önkormányzattól, konténereket, zsákokat és kesztyűket biztosítanak a szemétszedéshez. 
Várhatóan a Parkvárosi Részönkormányzat is segítséget fog nyújtani. Teherautót és rako‑
dógépet biztosít a kézzel nem szedhető, főleg építési törmelék összeszedésére.
Várunk minden természetszeretőt, parkvárosi lakót a következő szemétszedési akci‑
ónkhoz, melynek időpontja 2010. május 14., péntek délután 16 órától és május 15‑én, 
szombaton 9 órától tart. A találkozó helyszíne: Burkoló utca 51.
 Csukáné Tarnói Katalin, 06-30/206-6675
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