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A Poly-Art Alapítványt 1995 
novemberében dr. Tállai Katalin 
hozta létre azzal a céllal, hogy 
teret adjon a nem vagy kevés-
bé ismert, képzõmûvészettel 
és irodalommal kedvtelésbõl 
foglalkozó, illetve a pályájukat 
kezdõ alkotóknak. A mûvészi 
csoportosulást életre hívó orvos 
mûvésznõ sajnos már tizenhá-
rom éve elhunyt, de lelkesedé-
se, a mûvészetbe vetett töretlen 
hite az alapítvány által tovább 
él, és mindig megújul azokban, 
akik követik a példáját, s nem 
hagyják szunnyadni maguk-
ban az alkotás iránti vágyat, a 
mûvészi tehetséget és elhiva-
tottságot. Talán ez lehet a titka 

annak, hogy a Poly-Art máig 
mûködik, és minden évben 
képes újat felmutatni. 

V. Angyal Mária megnyitójá-
ban kiemelte, hogy a csoporto-
sulás megmaradása nemcsak az 
alkotókon múlt, hanem azoknak 
az embereknek is köszönhetõ, 
akik már megalakulásakor 
melléálltak, és azóta is min-
den évben készek arra, hogy e 
nemes célt támogassák. Somfai 
István a kezdetektõl a szívén 
viseli a Poly-Art rendezvényei-
nek megszervezését, de hozzá 
hasonlóan mindig számítani 
lehet Eõry Emil szobrászmûvész 
hozzáértõ kritikai segítségére, 
aki a behozott mûveket a kiállí-
tásra összeválogatja. Hozzájuk 
hasonlóan Deák Mihály ope-
raénekes is készen áll minden 
évben a megnyitó jó hangulatá-
ról gondoskodni, az Osváth és 
Pataki cukrászda pedig a kuli-
náris élményt biztosítja. 

V. Angyal Mária mûvészet-
történész örömmel üdvözölte a 
régi kiállítók mellett felsorako-
zott hat új alkotót, és kiemelte 
az alapítvány térségi értékét is, 
hiszen nemcsak érdiek, hanem 
százhalombattai, pusztazámori 
és tárnoki alkotók is elhozták 
mûveiket. A kezdetekkel ellen-
tétben az utóbbi esztendõkben 

elsõsorban a „nem hivatásos”, 
azaz a fõként kedvtelésbõl alko-
tó mûvészek munkáit csodálhat-
ják meg az érdeklõdõk, ugyan-
akkor a „legtömegesebb” kiál-
lítások egyikeként tartják szá-
mon a városban. Erõssége, hogy 
mindig rendkívül színes, sok 
mûfajú és soktechnikájú tárlatot 
láthatunk, hiszen az alkotókra 
nem nyomja rá a bélyegét a stí-
lus- vagy mûfaji kényszer. Idén 
a festmények vannak túlsúly-
ban, és elsõsorban az ábrázoló, 
megjelenítõ, illetve expresszív, 
lírai képek uralják a falakat. 
Az igényes, természetelvûen 
ábrázoló akvarellek, vegyes 
technikával létrehozott csend-
életek mellett megtalálható itt 
a finom, szép vonalvezetéses 
lírai, az absztrakt vagy a realiz-
must és a naiv formákat követõ 
stílus is. Az õsi rakutechnikával 
készült kerámiák pedig évek óta 
különleges hatást gyakorolnak 
a szemlélõre. V. Angyal Mária 
hangsúlyozta: a kiállítóknak az 
elsõdleges kritikát sem szabad 

rossznéven venniük, hiszen aki 
közszemlére adja munkáját, 
annak vállalnia kell a bírálatot 
is, ami ösztönzést ad arra, hogy 
még igényesebb mûvek szüles-
senek. 

Somfai István leszögezte: a 
huszonhét alkotó munkáiban 
hiába is keresnénk a színvonal 
egységét, hiszen szakmájukat 
illetõen igencsak különböznek 
– akad közöttük karbantartó és 
kõmûves, de nyugdíjas rajzta-
nár is –, mégis biztosak lehe-
tünk abban, hogy az alkotás 
pillanatában, mûveik létreho-
zásakor mindannyian a tõlük 
telhetõ legszebbet és legértéke-
sebbet kívánták nyújtani. Tíz 
évvel ezelõtt még talán bizarr-
nak tûnhetett egy ilyen „sokar-
cú” kiállítás megrendezése, de 
napjainkban már egyre inkább 

elfogadottá vált, sõt a Poly-Art 
tárlatait épp ez a sokrétûség 
teszi különlegessé – tette hozzá 
Somfai István. 

A kiállítás december 4-ig 
látogatható a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központ kiállítóter-
mében.  Bálint Edit 

Huszonhét alkotó mutatkozott be a Poly-Art tizennegyedik kiállításán

Festmények, szobrok, kerámiák
Idén összesen huszonhét, közöttük hat új alkotó mun-
kája látható a Szepes Galériában, a Poly-Art tizenne-
gyedik kiállításán. A nem kizárólag, de fõként amatõr 
képzõmûvészeket tömörítõ alapítvány hagyományos 
õszi tárlatát – a korábbi évekhez hasonlóan – ezúttal 
is Angyal Mária mûvészettörténész nyitotta meg, aki a 
felsorakoztatott mûvek sokszínûségét és változatossá-
gát tartotta a kiállítás legfõbb erényének 

V. Angyal Mária
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Somfai István

Beiskolázási nyitott nap  
a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
2009. november 20-án, pénteken 7.45 órától egész napos nyitott 
napot rendez a Vörösmarty Mihály Gimnázium, amelynek az 
intézményben folyó képzés bemutatása a célja.

A program keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket a beisko-
lázási lehetőségekről, az emelt szintű oktatásról, a képzés eddi-
gi eredményeiről, a középiskolai és egyetemi képzés egymásra 
épüléséről, a speciális tantervű osztályokban végzettek szakmai 
perspektíváiról. 

Lehetőséget biztosítunk óralátogatásokra és az iskolai élet 
megismerésére is.

Kérjük az érdeklődő tanulókat és szüleiket, hogy program-
jainkon 7.45–12.15-ig vegyenek részt!

Felvételi eljárásunk rendjéről további információk
a www.vorosmarty‑erd.sulinet.hu weblapon olvasható.

Minden érdeklődő tanulót, szüleiket és a kollégákat is tiszte-
lettel várjuk beiskolázási rendezvényeinken.

       
   Iskolavezetés

Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. rendelet szól. A rendelet 5. §-a értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak 
adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gya-
korlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták 
a település művelődését.

A Csuka Zoltán-díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javaslatot.
A díj a rendelet melléklete alapján a magyar kultúra napján, 2010. január 22-én kerül 
átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és a 
közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humánpolitikai Iroda címére lehet benyújtani postán vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, I. emelet 110.). 

A benyújtás határideje: 2009. november 20. (péntek) 12 óra.

Felhívás Érdi Művészeti Díjra
Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. rendelet szól. A rendelet 6. §-a értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak 
a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő 
eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak 
Érd város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javaslatot.
A díj a rendelet melléklete alapján a magyar kultúra napján, 2010. január 22-én kerül 
átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és a 
közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humánpolitikai Iroda címére lehet benyújtani postán vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, I. emelet 110.). 

A benyújtás határideje: 2009. november 20. (péntek) 12 óra.
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