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Dizseri Sándor köztiszteletben 
álló pedagógust, Érd díszpolgá-
rát sokan kisérték utolsó útjá-
ra az Ecseri úti temetőben a 
múlt hét elején. Temetésén a 
családtagjain és rokonain kívül 
megjelent a város vezetése, egy-
kori diákjai, kollégái és barátai. 
Többen is hosszasan méltatták a 
kitûnő pedagógus és iskolaigaz-
gató gazdag életútját. Az egyi-
kük, Pfeiffer Ádám, mint egykori 
diák, majd tanárkolléga a VMG-
ből, azaz a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumból, a következőket 
emelte ki a legendás gimnáziu-
mi igazgató pályájából: 

– Szép diákéletről gondosko-
dott Sándor az intézményben, 
amely vezetése alatt országos 
hírnévre tett szert. Mindent 
megtett az iskoláért, tanítványa-
iért és kollégáiért. Figyelme még 
odáig is kiterjedt, hogy a tanul-
mányi kirándulásokat, melyet ő 

nagyon fontosnak tartott, tarta-
lommal megtöltse: alaposan fel-
készült minden útra és erre ösz-
tönözte a pedagógusokat, sőt, a 
gyerekeket is. Így mindig nagy 
élménnyel jöttünk haza orszá-
gos barangolásainkból. Ezekre 
és más élményeinkre örökké 
szívesen emlékezünk, az öreg-
diákok érettségi találkozóin 
soha nem felejtjük el felidézni 
életünk nagy közös pillanatait. 
Mindig hálás szívvel gondolunk 
rád és a gimnáziumunkra mi 
régi tanítványok és kollégák.

 A 87. évében elhunyt Dizseri 
Sándort az Érd parkvárosi refor-
mátus gyülekezet énekkarának 
hangjai kísérték utolsó útjára, a 
díszsírhelyig, ahol örök nyuga-
lomra helyezték a város legen-
dás iskolaigazgatóját, pedagó-
gusát. Sírját virágok és koszo-
rúk sokasága borította.

 (temesi)

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának költé-
szet napi rajzpályázata azon 
ritka rendezvények egyike, 
amely első kihirdetése óta 
igen hosszú pályát futott be, 
hiszen idén immár 24. alka-
lommal adhatták be az érdi és 
környékbeli iskolák diákjai a 
kortárs versek ihletése alapján 
készült rajzaikat. Mint mindig, 
az idén is rengeteg, szebbnél 
szebb pályamunka közül kellett 
kiválasztani a legjobbakat, ami 
ezúttal azt jelentette, hogy a 
beérkezett, összesen 634 rajz-
ból mindösszesen 44-et emelt ki 
és díjazott a zsûri. 

A költészet napi rajzpályázat-

nak az a lényege – és főként 
abban van a varázsa –, hogy 
kortárs költők verseiből a 
gyermekeknek kell kiválaszta-
ni, megragadni a nekik tetsző 
eseményt, történést, illetve pil-
lanatot, amit majd a rajzlapra 
rajzolnak, festenek, vagy egyéb 
technikával elkészítenek. Ehhez 
pedig nem elég csupán a rajz-
készség, hanem a verseket is 
el kell hozzá olvasni és értel-
mezni. Így kerülnek közelebb 
a diákokhoz a versek és azok 
üzenetei, amiket ők rajzaikban 
megfogalmaznak, illetve meg-
örökítenek. A versek listáját 
a könyvtár készítette el, és a 
korábbi évekhez hasonlóan a 
legkisebbek főként az állatok-
ról szóló költemények hőseit 
rajzolták vagy festették le, így 
aztán meglehetősen sok volt a 
béka, aligátor, pisztráng, gólya, 
csiga, róka, süni, flamingó vagy 
a bárány a pályamunkákon, de 
kedvenc témaként szolgált a 
madárijesztő, vagy a sárkány, 
és a természetből kiragadott pil-
lanatok is. 

Poszpisek Márta, a zsûri egyik 
tagjaként az április 12-én meg-
tartott eredményhirdetésen és 
díjkiosztón az idén elsősorban a 
felsősöket dicsérte meg, hiszen 
a beadott pályamunkákkal rácá-
foltak arra az előítéletre, hogy a 
diákok kamaszkorban már nem 
szeretnek rajzolni. A beérkezett 
szép és gondolatgazdag rajzok 

viszont azt igazolták, hogy a 
felsősök között is rengeteg a 
jó rajzkészségû, mûvészi hajla-
mú diák, olyanok, akik szívesen 
fognak a kezükbe színes ceru-
zát és ecsetet. 

A legkisebbek, az alsósok kate-
góriájában hatan értek el helye-
zést és tizenkilencen dicséretben 
részesültek. Mindhárom dobogós 
helyen azonban ketten osztoz-
nak, így első díjat nyert Szurgyi 
Vivien (Teleki iskola) és Csiszér 
Blanka (Eötvös József ÁMK 
Diósd). Második lett Bánfalvi 
Botond (Eötvös József ÁMK 

Diósd) és Tamasovits Nóra (II. 
Rákóczi Ferenc iskola, Tárnok). 
A harmadik díjat Hajdú Laura 
Nóra (Kórösi iskola) és Kasza 
Vivien (Kőrösi iskola) kapta. 

A felsősök csoportjában első 
díjat érdemelt rajzával Gönczi 
Eliza (Vörösmarty Gimnázium), 
második díjat ketten kaptak: 
Baranyi Máté (1. sz. Általános 
Iskola, Százhalombatta) és 
Batha Bálint (Vörösmarty 
Gimnázium), és harmadik lett 
Benkő Enikő (II. Rákóczy Ferenc 
iskola, Tárnok). A felsősök 
sorában még további tizennégy 
diák részesült dicséretben. 
A fődíjat, ami egy vándorserle-
get jelent az iskolának, és egy 
saját serleget a nyertesnek, a 
hetedikes Dömötör-Nagy Dóra 
vihette haza, a vándorserleg 
pedig a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola vitrinét díszíti 
egy évig, a következő költészet 
napi rajzpályázat eredmény-
hirdetéséig. Dóra Páskándi 
Géza: Madárijesztő címû versét 
illusztrálta. Munkája – ahogy 
valamennyi díjazott diák rajza 
– bármelyik verseskötetben 
megállná a helyét. 

A költészet napi rajzpályáza-
ton helyezést elért és dicséretben 
részesült, legsikeresebb munká-
kat egész évben meg lehet cso-
dálni a Gyermekkönyvtárban, 
hiszen a következő évi pályáza-
tig az intézmény falait díszítik. 

 Bálint Edit

Hamarosan fél évszázada lesz, 
hogy – 1964 óta – Magyar-

országon április 11-én, József 
Attila születésnapján megünne-

peljük a költészet napját. Mivel 
kiderült, hogy a versnek világ-
napja is van, megkülönbözte-
tésül, idén már a magyar költé-
szet napjáról emlékezhettünk 
meg, s a legtöbb helyen mivel 
mással is köszönthették volna, 
mint verssel, versmondással. 

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban már hagyománya 
van a Verselő rendezvénynek, 
amelynek lényege, hogy bárki 
hozhat magával egy számára 
rendkívül becses, kedves, vagy 
legkedvesebb költeményt, amit 
az egybegyûlteknek elmond 
vagy felolvas. Idén húsz iro-
dalomkedvelő vállalkozott arra, 
hogy megossza kedvenc költője 
egyik gyöngyszemét, illetve még 
többen hozták el a saját versü-
ket, hogy a könyvtári felolva-
sóest bensőséges hangulatában 
értő fülekre találjanak rímbe 
foglalt gondolataik. A szavak 
szárnyalását Csajkovszkij 
muzsikája még élvezeteseb-

bé varázsolta, és meglepően 
változatos témájú, hangulatú 
költeményekkel kedveskedtek 
egymásnak a résztvevők, akik 
közül többen egyszerre voltak 
szerzők és előadók is, majd 
szerepet cserélve, értő közön-
séggé lettek. 

Ahogyan az egyik versben 
is elhangzott, ezen a felolva-
sóesten kizárólag szavakkal, 
a szavak erejével, a költemé-
nyek hangulatával és üzeneté-
vel „érintették” meg egymást 
a résztvevők, miközben József 
Attila, Petőfi Sándor, Mécs 
László, Pilinszky János költe-
ményét, vagy akár saját, eddig 
talán titkon őrzött versüket 
osztották meg irodalomkedvelő 
barátaikkal. 

A Verselőn így az érdiek, a 
korábbi évekhez hasonlóan, az 
idén is sok verssel ünnepel-
ték meg méltóképpen a magyar 
költészet napját.

 Bálint

Eltemették Dizseri Sándor díszpolgárt 
Búcsú a legendás pedagógustól

A város vezetése is részt vett a temetésen

A 
sz

er
zô

 f
el

vé
te

le

Több mint hatszáz rajz érkezett a pályázatra

A Kõrösi iskolába került a fõdíj

A fõdíj, a vándorserleg nyertese 
Dömötör-Nagy Dóra, a Kõrösi isko-
la hetedikes tanulója, akinek alig 
fért el a kezében a sok jutalom
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A legsikeresebb pályamûvek 
szerzõi oklevelet és egy-egy szép 
könyvet kaptak elismerésül

Szavakkal érintették meg egymást a résztvevõk

A költészet ünnepe a könyvtárban

Bálint Ferencné a szavak érintésérõl szóló költeményt osztotta meg a 
résztvevõkkel

Szabó Aida saját versét osztotta meg az irodalombarátokkal, címe: 
Emlékezés József Attilára, József Attilával
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