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Különleges kiállítás nyílt városunkban, 
egy még különlegesebb helyszínen. 
Igencsak merész ötletnek tûnt, amikor 
az Érdi Kézmûves Mûvészeti Mûhely 
és Alkotóház tagjai eltervezték, hogy 
egy „fantom galériában” rendeznek 
adventi kiállítást. A megnyitón azon-
ban kiderült, ennél jobb helyszínt alig-
ha lehetett volna elképzelni. Az ódon, 
ám csodaszép architektúrájú Gesztelyi-
házban ugyanis remekül „összecsen-
dült a szín, az illat és a hang”, össze-
tett, teljes esztétikai élményt nyújtva a 
látogatóknak.

Póthné Viczing Gabi, az ötlet gaz-
dája nem kis feladatot vállalt magára, 
amikor a hosszú évek óta üresen álló, 
komoly restaurálásra szoruló, a Magyar 
Földrajzi Múzeum épületkomplexumá-
hoz tartozó, mûemlék Gesztelyi-házba 
álmodta meg egy frissen megalakult 
mûvészeti csoport elsõ, bemutatkozó 
kiállítását. Mindenki megvalósíthatat-
lannak vélte, ezért inkább lebeszélte 
volna a merész elképzelésrõl, de Gabi 
hajthatatlan volt. Addig kilincselt, amíg 
kijárta, megszerezte hozzá a szük-
séges hatósági engedélyeket, majd 
maga köré gyûjtötte, és az ügy mellé 

állította azt a tíz már befutott vagy 
még szárnyait bontogató kézmûvest 
és mûvészt, akik szívesen elhozták, 
közszemlére tették munkáikat. Így 
történt meg az a csoda Érden, hogy a 
majdani, már sok évvel ezelõtt megál-
modott városi galéria még elkészülte 
és átadása elõtt helyet adott az elsõ, 
különleges élményt nyújtó kiállítás-
nak. A gyertyákkal, mécsesekkel és 
a kiválóan alkalmazott reflektorokkal 
megvilágított tárgyak bensõséges han-
gulatot kölcsönöztek a tárlatnak, s mi 
több, remekül beleolvadtak a helyen-
ként omladozó vakolatú ódon falak és 

a finoman ívelõ fehér boltozat össz-
képébe. Mintha meghitt, régi karácso-
nyok „íze” költözött volna be az ódon 
épületbe. A háttérben felcsendülõ kel-
lemes muzsika és a megnyitó után 
felszolgált gõzölgõ tea és forralt bor 
már csak ráadása volt annak a kel-
lemes esztétikai élménynek, amit a 
gondosan és célzatosan elhelyezett, 
szépséges kerámiák, képek, szõttesek 
és egyéb díszítõ textíliák, virág- és 
terméskompozíciók összhatása kínált 
a szemlélõnek.

– A mûvész nem tesz mást, csu-
pán észreveszi az anyagban rejlõ szé-
pet, majd a Teremtõtõl kapott tehet-
ségével „megszelídíti”, mondhatnánk: 
életre kelti azt, hogy a befogadóval 
is megláttassa az általa felfedezett 
szépségét és értékét – mutatott rá a 
különleges adventi kiállítást megnyit-
va Major Gábor Istvánné pedagógus. 
A közszemlére került munkák nemcsak 
a saját, hanem mások gyönyörûségére 
is készültek, így a tárlat látogatójának 
csupán egy dolga maradt, hogy befo-
gadja a feléje két kézzel szórt esztétikai 
élményt. A szép számmal összegyûlt 
közönség a kiállított csodaszép haszná-
lati és karácsonyi hangulatot kölcsönzõ 
dísztárgyak mellett kerámia ékszereket 
bemutató mûsort is láthatott, sõt a lát-
vány nyújtotta emléken kívül egy-egy 
ajándékba kapott fenyõdíszt is hazavi-
hettek a résztvevõk. A kiállítók: Bálint 
Noémi, Csabai Erzsébet, Fazekas 
Albert, Fazekas Éva, Friedl Zsolt, 
Gombásné Fitos Györgyi, Lády Vera, 
Pálvölgyi Margit, Póth Diána, Póthné 
Viczig Gabi, Szekér Gizi. Reméljük, a 
jövõben is találkozunk még nevükkel, 
munkáikkal.

Az Érdi Kézmûves Mûvészeti 
Mûhely és Alkotóház elsõ, különleges 
adventi kiállítása még december 19-ig, 
naponta 10 órától 18 óráig várja a láto-
gatókat a Gesztelyi-házban. 

 Bálint Edit

Minõségi változás következett 
be idén a civil szervezetekkel való 
együttmûködésben, ami azt jelenti, 
hogy a városvezetés egyenlõ partner-
nek tekinti a településen mûködõ civil 
szervezeteket az egyre bõvülõ felada-
tok végrehajtásában – fogalmazott T. 
Mészáros András.

A polgármester emlékeztetett arra, a 
nyáron az „Ága-Boga” Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete kezdeményezésé-
re támogatták a Németországban 
már több éve igen sikeresnek bizo-
nyuló „Helyi szövetség a családért” 
elnevezésû mozgalom magyarországi, 
pontosabban érdi meghonosítását.

– Ennek lényege, hogy a népesség-
csökkenés megállítása, illetve a foglal-
koztatás növelése érdekében települési 
szinten szervezett összefogással segítse 
a gyermekes családok életének jobbí-
tását, a helyi munkavállalást, a munka 
és a magánélet összebékítését, a csa-
ládok számára nyújtott szolgáltatások 
jobb minõségét, a közösségi élet fej-
lesztését és még sok más célt, a helyi 
igények függvényében. A mozgalom 
– amely elsõsorban összefogásra, 
együttmûködésre, közös gondolkodásra 
és szervezésre, nem pedig sok pénzre ala-
pul – jól illeszkedik az érdi városvezetés 
értékrendjébe és tevékenységébe, ezért 
elhatároztuk, hogy Magyarországon 
támogatjuk a mozgalom elterjesztését 
– közölte a polgármester.

A közelmúltban megtartott konferen-
cián megjelent Hans Kaiser, a Konrad 
Adenauer Stiftung Alapítvány magyar-
országi igazgatója, aki nagyra értékelte 
az érdiek hozzállását.

T. Mészáros András elmondása sze-
rint meg kell teremteni azokat a feltéte-
leket, amelyek lehetõvé teszik, hogy a 
különbözõ civil szervezetek összefog-
janak a családok sorsának jobbítására, 
mert a család és a gyerekek jelentik a 
jövõt, de ezért tenni is kell.

– Sikeresen tevékenykednek a brin-
gások, akik már évek óta megszervezik 
az „Érd Körbe” elnevezésû kerékpáros 
felvonulást, az önkormányzat pedig 
messzemenõen támogatja a kerékpá-
ros közlekedés elterjedését. 

Ismeretes a városlakók elõtt, egy 
évben kétszer, elõször tavasszal, a Föld 
napja, majd õsszel, az autómentes nap 
alkalmával kerül megrendezésre a 
kerékpáros felvonulás, amelyet a helyi 
bringásokon kívül a környékbeli és 
más településekrõl érkezõk is megked-
veltek.

Elsõdleges cél a kerékpározás 
népszerûsítése, a kerékpáros úthálózat 
létrehozása, valamint a biztonságos 
közlekedés megteremtése.

– A városvezetés jó kapcsolatokat 
ápol a környezetvédõkkel, több eset-
ben anyagilag is támogatta az Érdi 
Környezetvédõ Egyesületet, mert 
fontosnak tartjuk a környezetvédõk 
gyakorlatban elvégzett munkáját, pél-
damutatásukat és a környezetbarát 
magatartás kialakításához való hozzá-
járulásukat – jelentette ki T. Mészáros 
András.

A polgármester megelégedését fejez-
te ki a Fundoklia-völgy megtisztítá-
sában végzett munkájukért, és emlé-
keztetett arra, ennek is köszönhetõen 
kerülhetett sor az ottani tanösvény 
megnyitó ünnepségére. A Fundoklia-
tanösvény bemutatja a völgy termé-
szeti és régészeti értékeit, hozzájárul 
az ismeretek bõvítéséhez, a szabadidõ 
kulturált eltöltéséhez (a megnyitó-
ról készült beszámolónk a 3. oldalon 
olvasható).

T. Mészáros András beszélt a 
Beliczay-szigeten végzett munkálatok-
ról is, és jelezte, jövõre ott is megnyílik 
a nagyközönség számára az a tan-
ösvény, amely lehetõséget teremt az 
ottani élõvilág megismerésére.

 –botond–

Számítanak a civil  
szervezetek munkájára

Adventi kiállítás nyílt a város majdani galériájában

Kerámiák, képek, szõttesek

A kiállítók egy része a megnyitón

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Részlet a karácsonyt megidézõ tárgyakból

kaleidoszkóp


