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Mindenképpen rendhagyónak 
nevezhetõ a Szepes Galériában 
a forró nyár közepén megnyílt 
kiállítás, hiszen mûfajban, tech-
nikában, témában és kifejezés-
módban is merõben különbözõ 
mûvek kerültek közönség elé. 
Mégis van egy közös érintkezési 
pontjuk, amiben hasonlítanak: 
kivétel nélkül olyan emberek 
munkái ezek, akik valamiféle 
fogyatékossággal kénytelenek 
élni, és maga az alkotás egyfajta 
terápiát jelent számukra. A lét-
rehozás öröméért ragadtak ecse-
tet, szénceruzát, fehér vásznat, 
tût, cérnát, ollót, ragasztót vagy 
éppen agyagot, és az így szüle-
tett mû elsõsorban talán a saját 
gyönyörûségüket szolgálja, s a 

nagyközönség elõtt való meg-
mutatkozás lehetõsége másod-
lagos számukra, vagy szinte fel 
sem merül. A kiállítás anyagát 
a beérkezett munkákból Kéri 
Mihály festõmûvész válogatta 
össze, és – mint azt a megnyitó 
beszédében  elismerte – a rend-
kívül vegyes összetétel miatt 
nem kis feladatot vállalt magá-
ra, mégis örömmel tette, mert 
olyasmivel találkozott, ami 
eddig elkerülte õt a mûvészeti 
tevékenységében. Ezeket az 
alkotókat ugyanis nem a riva-

lizálás, nem a versengés moti-
válja, hanem az a szabadság, 
ami a lényegükbõl fakad. Fila 
Zoltán, aki pár hónapja lett 
egyesületi tag, és saját versé-
vel is köszöntötte a kiállítókat, 
elárulta: amikor meghallotta, 
hogy egyik kiállító, Mozgainé 
Palotár Mária a szájával festi 
képeit, õ maga is megpróbálta a 
szájába vett ceruzával lerajzolni 
a Napot, ami gyermekei szerint 
szebb lett, mintha kézzel for-
málta volna! Talán így van ez 
valamennyi kiállított munkával: 
szépek, mert sugárzik belõlük 
az életerõ, a születésük alatt 
felszabadult öröm és megnyug-
vás. Mozgainé Palotár Mária 
szájjal festett mûvei rendkívül 

magas színvonalon készülnek, 
témában és technikában is a 
változatosság jellemzi, és képei 
nemcsak hazánkban, hanem 
külföldön is számos tárlaton lát-
hatók. Rajta kívül még Vitárisné 
Sárkány Ibolya, Török Orsolya, 
Vincze Attiláné állított ki tájké-
peket, csendéletet, grafikákat. 
Ugyanakkor az idén is remekel-
tek a tûvel és cérnával, no meg 
bámulatos türelemmel készült 
képek és kézimunkák is. Tatár 
Jánosné gobelinnel, Törökné 
Molnár Edita keresztöltéssel 

Kollégám, barátom volt több 
mint hat évtizeden át. Mint a 
Szabad Szó munkatársa nyi-
totta rám az ajtót 1947-ben, 
az FM sajtószolgálati irodájá-
ban, a burgonyabogár elleni 
védekezés országos megszer-
vezése felõl érdeklõdve. Éppen 
Gyõrbe készülõdtem, ahol e 
témában országos értekezletet 
hívott össze S. Szabó Ferenc 
államtitkár. – Velem jönnél? 
– kérdeztem. Kocsi visz le, esté-
re már haza is hozlak. – Ott 
a helyem, elõre is köszönöm 
– válaszolta. Azon a napon egy 
életre szóló barátságot kötöt-
tünk. Tõle tudtam meg, hogy 
Temerinben született 1914-ben, 
hogy Újvidéken és Belgrádban 
járt gimnáziumba, hogy ifjú- 
korától verseket is írt, és – ez 
már Érdre is utal valamelyest 
– Csuka Zoltánhoz, a Kalangya 
szerkesztõségébe is bekopogta-
tott verseivel.

Illés Sándor fent említett lap-
jától 1949-ben a Friss Újsághoz 
került, majd a napisajtó átszer-
vezésével 1950-ben a Magyar 
Nemzethez, ahonnan 1984-ben 
vonult nyugdíjba – de nem a 
munkától, csupán a minden-
napi szerkesztõségbe járástól 
szabadult. 

Szenvedélyesen szerette 
szülõföldjét és valóságosan 
ápolta a népek közötti barát-
ságot. Nyelvismeretét a jó ügy 
szolgálatába állítva szerb-hor-
vát nyelvbõl sok klasszikus író-
tól fordított, köztük a Nobel-
díjas Ivo Andrictól – akinek 
egyébként Híd a Drinán címû 
regényét Csuka Zoltán fordította 
magyarra. Sándor barátom köz-
szereplést is vállalt: a Magyar–
Horvát Társaságnak haláláig 
elnöke volt. Ami pedig szép-
irodalmi munkálkodását illeti: 
éppen harminchárom könyve 
került az olvasók kezébe.

Mikor 1966-ban sikerült 
megindítanom a Kutya folyó-
iratot, Illés Sándort kértem fel a 
levelezési rovat vezetésére. Igen 
szellemesen oldotta meg fel-
adatát. Az elsõ számtól kezd-
ve, egészen 1975 januárjáig – 
amíg a lap szerkesztõje voltam 
– tacskója nevét kölcsönözve 
„Törcsvári Frédi postája” címû 
rovatban válaszolt a kutyabarát 
olvasók leveleire. Éppen ezért is 
ajánlottam neki a nemrégiben 
megjelent „Segítség! Vettem egy 
kiskutyát!” címû könyvecské-

met, amelyet elküldtem neki, 
és telefonon meg is köszönt.

Érdre többször kilátogatott 
hozzánk feleségével, emlék-
szem, együtt kerestük fel Csuka 
Zoltánt Sárd utcai házában 
valamelyik kitüntetése kap-
csán. Mikor Csuka Zoltán szü-
letésének 95. évfordulója volt 
– 1996-ban –, Illés Sándor fele-
ségével, Marikával jött közénk a 
hajdani barátról és pályatársról 
elnevezett könyvtárba. A nagy 
asztalt körülülõ emlékezõk 
között üdvözöltük a második 
feleséget, Kemény Katalint 
(aki most tölti be 94. évét), 
valamint dr. Kelényi István 
irodalomtörténészt, akikkel 
elbeszélgettünk a kiváló szerző-
ról, mûfordítóról. Illés Sándor 
elsõsorban a Csuka Zoltánnal 
való ifjúkori emlékeit idézte 
– ezt az eseményt fotó is õrzi.

A 96. évében elhunyt írót, 
újságírót, mûfordítót Buda-
pesten, a Szent István-baziliká-
ban tartott gyászmise keretében 
az elmúlt péntek délelõtt búcsúz-
tatta a barátok,  pályatársak 
nevében Fábián Gyula, Németh 
Miklós Attila és Temerin pol-
gármestere. Az idõs pályatár-
sak, barátok közt volt Érdrõl 
is egy személy, Joó László, a 
91. évét taposó színmûvész, 
versmondó és színházigazga-
tó is, akit Eszter lánya kísért 
el. Lapunkat, az Érdi Újságot 
az ugyancsak közeli pálya-
társ, a Magyar Nemzet volt 
fõmunkatársa, Bognár Nándor 
fõszerkesztõ képviselte. 

Egy bizonyos: Illés Sándor 
utolsó könyvének címe: 
Búcsúzik a kapitány, de kérem, 
ezt ne vegyék komolyan! Õ írá-
saiban mindig is tovább él, 
és azokban, akik olvassák 
mûveit. Bíró András

Búcsú Illés Sándortól

Érd A Mi Otthonunk magazinban
Az épített környezetet bemutató, A Mi Otthonunk című magazin júliusi száma Érd 
városával is foglalkozik. A Házunk, szülõföldünk rovatban több oldalon beszámol 
a lap a megyei jogú város multjáról, a városépítésben az elmúlt néhány évben 
elért eredményeiről, a közeli jövő terveiről. A lokálpatrióta lakosok érdeklődésére 
számítva a kiadó a szokásosnál nagyobb példányszámot küldött az árusokhoz.

A magazin következő, szeptemberi számával újra Érdre látogat, s részletesen 
bemutat egy családi házat, amellyel Kékediné Tóth Éva 2008-ban építészeti 
nívódíjat nyert.

Meghosszabbították a határidõt

Önerõs út- és járdaépítési pályázat
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése Városfejlesztési, Mûszaki 
és Mezõgazdasági Bizottsága a 28/2009 (IV. 24.) KGY ren-
deletben kapott  felhatalmazás alapján, a 36/2009 (V. 12.) 
VMMB határozatával  elfogadott, az önkormányzat és a lakos-
ság együttmûködésében megvalósuló út- és járdaépítések támo-
gatására kiírt pályázatában 

a  pályázatok leadásának határidejét
54/2009 (VI. 23.) VMMB határozatával

2009. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

A pályázathoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, 
pályázati adatlap, szerzõdésminták) Érd város honlapjáról 
letölthetõk, illetve beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján.
 
További információ: 23/522-387

Harmadszor állították ki munkáikat az érdi mozgáskorlátozottak

Amikor az alkotás
lelki örömöt nyújt

hímzett képeit tette közszemlé-
re. Adamecné Kati, Dömsödiné 
Zsuzsa és Tóth Istvánné sze-
met gyönyörködtetõ hímzett 
és horgolt terítõivel mutat-
kozott be. Gácsi Pál szerves 
anyagokból ragasztott képeit 
hozta el, míg Tóth Elemérné 
a pop-art mûvészeti irányzatra 
emlékeztetõ, újságkivágásokból 
készített kollázsaival, applikáci-
óival lepte meg a közönséget. 
Mint kiderült, Tóth Elemérné 
nem ismerte a pop-art stí-
lust, a ragasztásos technika 
nyújtotta lehetõségre egyedül 
talált rá. A tárlatot a Szociális 
Gondozóközpont Habilitációs 
Központjában tevékenykedõ, 
sérült fiatalok impozáns kerá-
miái tették teljessé. A jó han-
gulatú megnyitót Vitárisné 
Sárkány Ibolya saját, az alko-

tás szépségét ünneplõ versével 
zárta.

A Mozgáskorlátozottak Érd 
és Környéke Egyesület alko-
tóinak kiállítását július végéig 
tekinthetik meg a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. 

 Bálint Edit
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Hagyományosnak mondható, hiszen július 3-án 
már a harmadik alkotói kiállítását szervezte meg 
a Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület, 
amelyen elsõsorban a mûkedvelõk tették közszem-
lére munkáikat. A tárlatot Vitáris Ibolya hívta életre, 
aki most is lelkesen és sokat dolgozott azért, hogy a 
tagság alkotásai a nagyközönség elé kerülhessenek. A 
rendezvény fõvédnökségét T. Mészáros András polgár-
mester vállalta.    

Kéri Mihály: Az alkotók itt nem 
versengenek

Mozgainé Palotár Mária, a szájjal festõ mûvész képei

Mozgainé Palotár Mária, aki 50 éve lélegeztetõ gépen él.
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