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A múzeumkert ősfáinak lombjai 
alatt augusztus 20-án megtartott 
avató  ünnepségen  nagyszámú 
érdeklődő  várta  izgatottan  azt 
a  történelmi  pillanatot,  amikor 
átvágják  a  nemzeti  színû  sza-
lagot Érd első képtárának bejá-
ratán. 
–  Rendkívüli  esemény  ez 

a  mai  –  ismerte  el  a  megjelen-
teket  köszöntve  Kéri Mihály 
festőmûvész,  az  Oktatási  és 
Mûvelődési  Bizottság  elnöke 
–, hiszen városunkban még soha 
nem voltak ilyen sokan egyetlen 
mûvészeti  kiállítás  megnyitóján 

sem, persze – tette hozzá – galé-
riát  sem  avattak  még  soha,  így 
valóban különleges ez a pillanat.
  T. Mészáros András  polgár-

mester ünnepi beszédében arra 
utalt,  hogy húszéves  érdi  álom 
vált  valóra,  hiszen  még  1991–
92-ben  vetette  fel  Kéri  Mihály, 
hogy  a  Gesztelyi-ház  alkalmas 
lehetne  közösségi  funkcióra, 
egy képzőmûvészeti kiállítóhely 
kialakításával.  Aztán  a  város 
megvásárolta  az  épületet, majd 
az  új  Széchenyi-terv  keretében 
egy  uniós  pályázat  tette  lehe-
tővé,  hogy  az  Európa  „legna-

gyobb  falujaként”  emlegetett, 
1979-ben  városi  rangot  kapott 
településnek  végre  legyen  egy 
városközpontja. Hozzátette, bár 
rengeteg  kritikát  kaptak,  ami-
kor  megnyerték  a  pályázatot, 
mégis kitartottak amellett, hogy 
egy  város  nem  képes  igazán 
jól  mûködni  közösségi  fórum 
nélkül. Szükség van egy helyre, 
ahol a közösség tagjai  találkoz-
nak  egymással,  megpihennek, 
és együtt töltik a szabadidejüket. 
Érd mindeddig nem dicsekedhe-
tett  ilyen helyekkel, pedig min-
dig is volt rá igény. T. Mészáros 
András  kifejezte  reményét, 
hogy  a  Városi  Galériában  kiál-
lító  alkotómûvészek  az  átadási 
ünnepséget  követő  hétközna-
pokban is számíthatnak az érdi-
ek  hasonlóan  élénk  érdeklődé-
sére, majd felkérte Aknay János 
Kossuth-díjas  festőmûvészt, 
a  Magyar  Alkotómûvészek 
Országos  Egyesületének  elnö-
két a képtár felavatására. 
– Szent István napján nincsen 

csodálatosabb  annál, minthogy 
részesei  lehetünk  egy  olyan 
közösségi  kezdeményezés-
nek,  amivel  még  a  mai  nehéz 
időkben  is  fel  tudták  építeni  a 
„kultúra  templomát”  –  hangsú-
lyozta  a mûvész, majd  kiemel-
te:  a  példaértékû  eredményt 
látva  nem  feledkezhetünk meg 

azokról, akik e nemes kezdemé-
nyezés mögött  álltak.  Az  X-Art 
Mûvészeti  Társaság,  amely  az 
ötlet  szellemi  atyja  volt,  Kéri 
Mihály  szervezői  munkája,  T. 
Mészáros  András  polgármester 
kitartó  támogatása,  és  persze 
a  képviselő-testület  tagjainak 
egyetértése nélkül ugyanis nem 
jöhetett  volna  létre  a  Városi 
Galéria, amely nem csupán helyi, 
hanem országos  jelentőségû  is, 
hiszen  Érd  kulturális  vezetése 
szoros  együttmûködést  ter-
vez  a  Magyar  Alkotómûvészek 
Országos Egyesületével,  amely-
nek 2012. évi kiállításai sorában 
az érdi képtár kiemelt  szerepet 
fog kapni.
Mielőtt  az  ünnepség  részt-

vevői  megtekintették  volna  a 
város  történetének  legimpo-
zánsabb kiállítótermeit és  talán 
egyik  legtömegesebb,  leglátvá-
nyosabb tárlatát, alkalmuk nyílt 
a Szentpéteri Csilla Trió külön-
leges muzsikájában is gyönyör-
ködni.  Az  Érden  élő,  nemzet-
közi  hírnevû  zongoramûvész 
és zeneszerző elmondta, örül a 
város  dinamikus  fejlődésének, 
és  reményét  fejezte  ki,  hogy 
a  mûvészkávézó  a  Pilvaxhoz 
hasonló  helye  lesz  a  városnak, 
ahol  az  alkotómûvészek  nem-
csak  rendszeresen  találkoznak 
majd egymással, hanem kiemel-

Felavatták a „kultúra templomát” Érden

Nem álom: ez már  
maga a valóság
Szent István napján nincs csodálatosabb annál, mint 
hogy részesei lehetünk egy olyan közösségi kezde-
ményezés eredményének, amellyel még a mai nehéz 
idõkben is fel tudták építeni a „kultúra templomát”, 
amit ezen a különleges napon most együtt avatha-
tunk fel – emelte ki ünnepi beszédében Aknay János 
Kossuth-díjas festõmûvész az érdi Városi Galéria 
átadó ünnepségén, majd nem sokkal késõbb negyven-
hat képzõmûvész hatvan alkotásából nyílt meg az elsõ 
tárlat az új Városi Galériában.   

kedő mûvek is születnek, mind 
az irodalom, mind a zene, mind 
a képzőmûvészet területén. 
A zenei  élményt  követően 

került  sor  a  szemek  gyönyör-
ködtetésére,  miután  a  Városi 
Galéria belső bejáratánál Aknay 
János  és  T.  Mészáros  András 
közösen  átvágta  a  nemzeti 
színû  szalagot és Feledy Balázs 
mûvészettörténész  megnyitotta 
a képtár legelső tárlatát. 
–  Történelmi  ez  a  pillanat 

–  jelentette  ki  –  hiszen  most, 
amikor  az  országban  mindent 
elöntenek  a  pénzügyi  gondok 
és  sok helyen  inkább bezárnak 
a a hasonló intézmények, Érden 
újat,  szebbet,  tágasabbat  ava-
tunk, és ez példa nélküli kultu-
rális  beruházásnak  számít  ma 
Magyarországon. A korábbi Téli 
tárlatok  megnyitóján  nem  egy-
szer elhangzott, épül már az új 
képtár,  és  mi  vágyakozva  néz-
tünk  a  tér  túlsó  oldalára. Most 
együtt örülhetünk, hogy immár 
új, méltó helyszínen lehet meg-
tekinteni  a  város  és  a  térség 
mûvészeinek  értékes  alkotásait 
–  mondta  Feledy  Balázs,  aki  a 
kiállítást szakmailag is értékelve 
előrebocsátotta:  az  itt  látható 
sokféle stílus, felfogás nem baj, 
hanem erő, hiszen a mûvészetet 

mindig  a  változatosság  viszi 
előre.  A kiállítások  alapvetően 
egyfajta  egységre  törekszenek, 
ám  a  különböző  törekvések 
sem  kioltják,  hanem  erősítik  a 
hatást. 
A mûvészettörténész  vala-

mennyi  kiállító mûvész  alkotá-
sát méltatta pár  szóval, majd  a 
Városi  Galéria  nyitó  kiállítása 
alkalmából  az  önkormányzat 
támogatásával  megjelent  kata-
lógus  borítóját  díszítő  fotóra 
utalva, kijelentette:
–  Ahogy  a  képen  is  látható, 

a képzőmûvészet  „főétel”, nem 
pedig desszert, tehát az életben 
is  mindenképpen  ezt  a  helyet 
kell elfoglalnia! 
Az  impozáns  kiadványban 

pedig  Feledy  Balázs  írja:  „Az 
érdi  galériaavató  kiállításán 
a  többség  részt  vesz,  de  nem 
mindenki,  vannak  hiányzók,  s 
bizonyára  joggal  állíthatjuk:  a 
mindenkori  szervezők  várják  a 
többi  hivatásos,  e  kisrégióban 
élő alkotót, hogy a galéria folya-
matosan pezsgő,  élénk  és min-
dig megújulni  tudó  kiállítóhely 
legyen, s egyben egy megterem-
tendő közösség otthona is.” 
Mostantól  tehát,  már  csak 

élniük  kell  a  kínálkozó  lehető-
séggel!   Bálint Edit

Gyönyörû oszlopok és ívek díszítik a galéria tágas belterét, még szebb 
miliõt kölcsönözve a kiállított alkotásoknak
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