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A Szepes Gyula  festőmûvészről 
készült  mellszobor  nem  új 
alkotás;  a  városközpontban 
zajló  munkálatokat  megelőző-
en  az  önkormányzat  előtti  kis 
parkban  állt.  A terület  átépíté-
se  miatt  Domonkos Béla  szob-
rász  mûvét  eltávolították  ere-
deti helyéről, és most a Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központban 
állították fel, új talapzaton. 
– A mellszobor abba az intéz-

ménybe  kerülhetett,  amely  a 
festő nevét is viseli, abba a mili-
őbe, amelyben a képei láthatók. 
Ezért úgy gondoljuk, Domonkos 
Béla  mûve  méltó  helyre  köl-
tözött  –  mondta  lapunknak  a 
szeptember  7-i  szoboravató 
ünnepségen Szedlacsek Emília, 
a  mûvelődési  központ  veze-
tője,  hozzátéve:  mivel  a  mell-
szobor  korábban  kültéren  állt, 

Domonkos Bélának restaurálnia 
kellett, és új talapzatot is kapott, 
ami Szilasi László kőfaragómes-
ter munkája. 
Akik  eljöttek  a  szoboravató 

ünnepségre  –  és  bizony  voltak 
szép  számmal  –,  illetve  azok, 
akik  a  különféle  programokra 
látogatnak  el  ide,  meggyőződ-
hetnek  róla:  a  Szepes  Gyulától 
származó  dokumentumokat 
bemutató  tárló  mellett,  a  fest-
ményeitől  pár  lépésre  felállí-
tott  mellszobor  valóban  méltó 
helyre  került.  Ez  meg  is  ille-
ti  azt  a  mûvészt,  aki  az  álta-
la  1963-ban  indított,  nagynevû 
képzőmûvészeti  kör  vezetője 
volt,  és  pedagógusként,  illetve 
az érdi táj költőjeként figyelem-
re méltót alkotott. 
Szepes Gyula nevét 2004-ben 

vette fel a mûvelődési központ; 

Ünnepélyes szoboravatás a mûvelõdési központban

Hazatalált Szepes Gyula mellszobra
Végre hazatalált Szepes Gyula mellszobra – fogal-
mazott Kéri Mihály, az oktatási és mûvelõdési bizott-
ság elnöke a festõmûvész szobrának avatásán a 
mûvelõdési központban. A szeptember 7-i ünnepségen 
jelen volt a szobor megalkotója, Domonkos Béla, 
illetve Szepes Gyula egyik fia is, a Bukovinai Székely 
Népdalkör tagjai pedig énekkel tisztelegtek a tizenki-
lenc éve elhunyt érdi mûvész emléke elõtt.  

szobra  mostanáig  nem  volt  az 
intézményben. 
Az  ideköltöztetett,  meg-

újult  szobrot  Kéri Mihály, 
a  közgyûlés  oktatási  és 
mûvelődési  bizottságának 
elnöke  avatta  fel,  maga  is 
festőmûvész,  aki  fiatal  korá-
ban gyakran látogatta a Szepes 
vezette  képzőmûvészeti  kört. 
Kéri Mihály – akit, mint mond-
ta,  örömmel  tölt  el,  hogy 
Szepes Gyula mellszobra végre 
hazatalált – ismertette az 1902-
ben  Érden  született  mûvész 
életrajzát,  pályafutását;  kitért 
a  Párizsban  töltött  évekre,  a 
Csepelen,  majd  szülőváro-
sában  megalakított  és  általa 
vezetett  képzőmûvészkör 
mûködésére. 
–  Szepes  Gyula  pályája 

viszonylag  szerencsétlenül  ala-
kult, mivel nem követte a szin-
te  kötelező  stílusirányzatot,  a 

szocialista  realizmust.  Az  álta-
la  képviselt  mûvészeti  szem-
lélet,  az  impresszionizmushoz 
kötődő  stílus  majdhogynem 
tiltott  volt  –  hangsúlyozta  Kéri 
Mihály,  hozzátéve:  ez  az  oka 
annak, hogy Szepes Gyula itt, a 
főváros  mellett,  elzárkózva  élt 
–  legalábbis,  ami kora  szakmai 
köreit illeti. 
A mûvész  festményei  köz- 

és  magángyûjteményekben  is 
megtalálhatók, illetve több képe 
megtekinthető  a  mûvelődési 
központ  aulájában,  csakúgy, 
mint  a  mellszobra,  amelyet 
az  avatóbeszédet  követő-
en  Domonkos  Béla  és  Szepes 
Gyula  egyik  fia,  Szepes Péter 
leplezett  le.  Az  ünnepségen  a 
Bukovinai  Székely  Népdalkör 
tagjai  énekeltek,  és  vezetőjük, 
a festőmûvészt jól ismerő Kóka 
Rozália mondott el egy székely 
történetet.   Ádám Katalin

Szepes Gyula mellszobrát Domonkos Béla szobrászmûvész és Szepes Péter 
leplezte le, az avatóbeszédet Kéri Mihály, a mûvelõdési bizottság elnöke 
mondta. Képünkön a mikrofonnál Szedlacsek Emília intézményvezetõ, 
háttérben a Bukovinai Székely Népdalkör tagjai
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Bizony,  immár  50  éve  annak, 
hogy  az  akkori  nevén  még 
Érdi  Gimnázium  megnyitotta 
kapuit  a  tanulóifjúság  számá-
ra.  Azóta már  több  ezer  diák 
tanult és érettségizett az isko-
lában, bizonyítják ezt az épü-
let  falait  díszítő  tablók,  ame-
lyek az itt töltött évek emlékét 
őrzik.
Az  országos  viszonylatban 

is  igen  magas  színvonalú  és 
rangos  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  jubileuma  nem-
csak  a  tantestület,  az  egykori 
és  jelenlegi  diákok,  hanem  a 
tágabb  közösség  számára  is 
fontos,  hiszen  az  intézmény 
régen és most  is  jelentős  sze-
repet tölt be a város életében.
A VMG  megalapításának 

50.  évfordulója  alkalmából 

november  26-án,  szombaton 
iskolatörténeti kiállítással egy-
bekötött  emlékünnepséget 
rendeznek. A jeles napon min-
den érdeklődőt szeretettel vár-
nak a gimnázium épületében.
A kulisszák  mögött  már 

lázasan  folynak  az  előkészü-
letek.  Az  Öregdiák  Egyesület, 
élén az első négy osztály vég-
zőseivel,  szeptember  9-én  ült 
össze,  hogy  megkezdje  az 
egyeztetéseket.
„Kedves Öregdiákok! Legye-

tek  részesei  Ti  is  annak  az 

eseménysorozatnak,  amellyel 
méltó  módon  tiszteleghetünk 
alma materünk 50 éves múltja 
előtt!  Ha  rendelkeztek  bármi-
lyen  képanyaggal  vagy  tárgyi 
emlékkel,  dokumentummal, 
ami  felhasználható  az  iskola-
történeti  kiállításhoz,  és  szí-
vesen megosztanátok  a  nagy-
közönséggel,  ne  habozzatok! 
Járuljatok hozzá az ünnepség-
hez,  jelentkezzetek  Benczéné 
Dizseri  Márta  tanárnőnél  az 
mdizseri@gmail.com  e-mail 
címen!
Vagy  vegyetek  részt  aktí-

van  az  előkészületekben! 
Csatlakozzatok  a  VMG  Baráti 
Köréhez  minden  hónap 
első  péntekén  este  7  órától 
az  ófalusi  II.  Lajos  Általános 
Iskolában!  Szervezkedjünk, 

gyűjtögessünk, borítékoljunk! 
Közben  emlékezzünk  vissza 
gimnáziumi  éveinkre,  osszuk 
meg egymással élményeinket!
Segítsetek,  hogy  méltókép-

pen  emlékezhessünk  meg 
az  érdi  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  50  évvel  ezelőt-
ti  megalapításáról!  Gyertek 
el  november  26-án!  Nézzük 
végig  közösen  iskolánk  törté-
netét  a  kezdetektől  napjain-
kig! Ünnepeljük együtt az érdi 
gimnázium  fennállásának  50. 
évfordulóját!”  Kovács Renáta

Fél évszázados a gimnázium

Felhívás öregdiákokhoz

Képek a múltból


