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 József Attila költészete 
terelte a költészet felé 
és számos díja mellett 
a kedvencről, József 
Attiláról elnevezett díj 
birtokosa is. Vasadi 
Péter író-költő volt a 
rendkívüli irodalomóra 
vendége a Bolyai János 
Általános Iskolában. 

 A könyvtár megtelt 
irodalombarát diákok-
kal, akik meglepően 
felkészültek voltak 
Vasadi munkásságából. 

Okosakat kérdeztek, verseket mondtak, felidézték a legszebb 
gondolatait, s költői út főbb állomásait is kívülről ismerték. 
Az első meglepetés akkor érte a fiatalokat, amikor egy fiatalos 
84 éves ember lépett a könyvtárba – persze nem olvasóként… 
A diákok a költőt három versével köszöntötték, majd jött a gaz-
dag életút költői színesítése saját szavakkal. Például: a gyermek-
korban már kialakult koncentráló képessége, amely majdnem 
megfagyásához vezetett:

 – Két-három éves koromra emlékszem – hallottuk –, amikor a 
nagy hóban kintfelejtettem magam, annyira figyeltem a madarak 
mozgását. Szerencsére az anyám még idejében kijött értem és 
bevitt a jó meleg konyhába. Erdélyi asszony volt, szép, nagy 
mesélő. Nagyon erős és szigorú volt. A koncentráció, ahogy 
figyeltem a madarakat és majdnem a végzetemmé vált, később 
az egész munkámat ez a képesség határozta meg.

Hogy mikor jelent meg az első verse és hol, ez is érdekes 
történet. Elég későn kezdett el írni, 47 éves volt, mikor az első 
verseskötete megjelent, de harmincévesen már láthatta nevét 
kinyomtatva egy verse fölött. Nem akárhol: az Autó-Motor nevû 
hetilapban!

– Egy közlekedési vállalatnál dolgoztam – mesélte –, s egyszer 
láttam egy balesetet, amelybe a mi sofőrünk ártatlanul került 
bele, s én, mint a vállalati egyeztetőbizottság elnöke, a társaim-
mal ringbe szálltam érte, föl akartuk mentetni. Hát erről a sors-
ról, esetről írtam egy verset, az emberi kiszolgáltatottságról, s 
elküldtem stílszerûen az Autó-Motor újságba, ahol le is közölték. 
A költészet felé egyébként az első lökést József Attila adta, ami-
kor tizennyolc éves koromban elolvastam Eszmélet címû versét.

Több vállalatnál dolgozott a szocializmusban, miután minden 
főiskoláról kitiltották. Ezt a történetet is elmesélte:

– 1952 körül nem nagyon tetszett a világ. A főiskola vécéjében 
egyszer kiírtam: Te vörös vagy? Gondolkozz! Valaki rajtakapott 
írás közben és feljelentett. Még aznap eltanácsoltak az intéz-
ményből, és hiába próbálkoztam máshol is, minden főiskoláról 
kitettek, sőt be se engedtek…

 Hogy hogyan születnek meg a versei? Egyszerû a válasz: jön 
egy gondolat vagy egy sor, ami dolgozni kezd az emberben, s azt 
hagyni kell érni.

– Elkezd magától dolgozni. A pillanat szentsége, a gondolat 
megtermékenyül, majd valamikor kihajt. Különben is nem én 
írom a verset, a vers talál rám, az foglalkozik velem. Van, aki 
tud egyszerre három mûvet is írni, én csak egyre vagyok képes. 
Nehezen adják meg magukat, de hosszan rezegnek bennem…

Húsz könyve jelent meg, dolgozott az Új Ember katolikus 
hetilapnál és a Vigília folyóiratnál szerkesztőként, 1986 óta nyug-
díjas, de ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozik, készül újabb 
verseskötete. 

A Bolyai-diákok még sok mindenre lettek volna kíváncsiak, de 
„kicsengettek”. Kis-Szölgyéminé Fazekas Júliánna, a rendkívüli 
irodalom óra szervezője és a tanulók virággal köszöntek el az 
idős költőtől.

 – Jó hatással van az ilyen óra a gyerekekre, akik közül töb-
ben verseket is írnak – mondta. – Felkészülnek egy-egy szerző 
mûveiből, életéből, amiből sokat tanulhatnak, s addig is olvas-
nak legalább.

 Temesi László

Az ünnepi mûsor jó hangulatá-
ról és magas színvonaláról az 
érdi óvodák és iskolák gondos-
kodtak, hiszen voltak, akik vers-
mondással, mások színpadi jele-
nettel vagy zenés produkcióval 
kápráztatták el az ünnepelteket 

és a vendégeket. Hagyomány, 
hogy a városi pedagógusnapon 
köszöntik a díszokleveles taní-
tókat, és ekkor adják át az Érd 
Közoktatásáért Díjakat, vala-
mint idén az Érdi Közszolgálati 
Díjat is itt vehette át a kitünte-

tett, előtte azonban T. Mészáros 
András polgármester ünnepi 
beszédében üdvözölte a város 
pedagógusait. 

– Bevallom, ma már sokkal 
jobb érzés itt állni önök előtt, 
mint tavaly, és meggyőződé-
sem, hogy önök is jobb érzés-
sel léptek be ebbe az iskolába, 
hiszen látható az eredmény, és 
elmondhatjuk: ez is sikerült! – 
kezdte köszöntőjét a polgármes-
ter, aki elmesélte; a választások 
lebonyolításakor figyelte meg 
valaki, hogy a voksolásra érkező 
emberek letörölték a lábukat, 
mielőtt átlépték volna az iskola 
küszöbét. Az épület szépsége 
valóban kellemes érzést nyújt, 
de a megkülönböztetett tisztelet 
nem csupán az iskola anyagi 
minőségének szól, hanem az 
itt teljesítő pedagógusoknak is 
– hangsúlyozta a polgármester 
– mert nélkülük nem sikerülhe-
tett volna a fejlesztési koncep-
ció. Õk töltötték meg a csupasz 
falakat tartalommal, és az épít-
kezés ideje alatt is rendületlenül 
tették a dolgukat, türelemmel 
viselve a napi megpróbáltatá-
sokat. Az itt teljesítő oktatók is 
bizonyították az Egri Csillagok 
hősének sokat emlegetett mon-
datát, miszerint a vár ereje nem 
a falakban van, hanem a várat 
védők szívében. A Gárdonyi 
iskola pedagógusainak kitartá-
sa erőt ad a város vezetésének 
ahhoz, hogy továbbhaladjon a 
megkezdett úton, és a közel-

Rendkívüli irodalomóra a Bolyaiban

Vasadi Péter, a kitiltott költõ

Gazdag életút bontakozott ki a történetekbõl
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A város pedagógusait köszöntötték

„Amit szó el nem mondhat…”
Idén városunk legújabb, legkorszerûbb és egyik leg-
szebb iskolájában tartották meg a pedagógusnapi 
városi ünnepséget. A Gárdonyi Géza iskola tágas zsi-
bongója zsúfolásig megtelt óvoda- és iskolapedagógu-
sokkal, intézmény- és városvezetõkkel, no meg fellépõ 
ovisokkal és diákokkal, akik azért gyûltek össze, hogy 
a tanév végén köszöntsék az oktatás és a nevelés elhí-
vatott, kiváló szakembereit. 

A város közgyűlésének  
határozata alapján

Érd Közoktatásáért Díjat 
Sebestyén Gyulánénak, a Szivárvány 
Óvoda Tusculanum Tagóvoda óvodape-
dagógusának,
Daróci Lajosnénak, a Batthyány 
Általános Iskola és Sportiskola pedagó-
gusának,
és Fazekas Klárának, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium pedagógusának 
adományozza. 

Érdi Közszolgálati Díjat
Csutora Lászlónénak, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium gazdasági vezetőjé-
nek adományozza.

T. Mészáros András polgármester az 
ünnepség alkalmából virágcsokorral 
köszöntötte a díszokleveles pedagógu-
sokat, köztük az aranydiplomás Lukács 
Zoltánt, a gyémántokleveles Lengyel 
Emilnét, Földvári Józsefnét és Kovách 
Imrénét, valamint Magyari Domokosnét, 
aki 70 éve vette át pedagógusi okle-
velét, és ebben az évben rubinokleve-
let fog kapni az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolán.

jövőben a Széchenyi, majd a 
Teleki iskola épületének felújítá-
sába és bővítésébe fogjon, annál 
is inkább, mert fenntartóként 
nagyon komolyan gondolják az 
oktatás segítését, színvonalának 
emelését. 

Mégis – tette hozzá mindeh-
hez a polgármester – mindezen 
törekvésük csupán töredéke 
annak a minőségi munkának, 
amit a pedagógusok végeznek, 
elérve, hogy egyre többen és 
egyre jobb eredményekkel 
végezzék el tanulmányaikat 
Érden. 

A polgármester azt is elárul-
ta; tárgyalásokat folytatnak a 
Corvinus Egyetemmel annak 
érdekében, hogy a közeljövő-
ben felsőoktatási intézmény is 
mûködhessen városunkban, 
hiszen nem titkolt szándékuk, 
hogy Érd az oktatás városa 
legyen. Ez olyan cél, amiért 
érdemes összefogni, érdemes 
dolgozni – mondta T. Mészáros 
András, majd megköszönte 
valamennyi érdi pedagógusnak, 
hogy ebben a nemes feladat-
ban eddig is kiváló partnerek 
lehettek. 

Az ünnepi beszédet köve-
tően a polgármester átad-
ta az Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlésének döntése alapján 
idén odaítélt Érd Közoktatásáért 
Díjakat. Bálint Edit

Ünnepeltek a kitüntetettek a Gárdonyi iskola zsibongójában
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helyi társadalom


