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Az Ez van! Címû országos 
karikatúraversenyt immár ötö-
dik alkalommal hirdette meg a 
Százhalombattai Hírtükör, ezút-
tal összefogva az Érdi Városi 
Galériával, az Érdi Újsággal és 
az Érd Városi Televízióval. Az 
együttmûködést Czifrik Katalin, 
a Hírtükör főszerkesztője a szak-
ma egyik legnagyobb értékének 
nevezte, és kifejezte reményét, 
hogy ez a közös munka további 
együttmûködésre sarkallja a két 
várost és elmélyíti a barátságát. 

A karikatúrapályázat ünne-

pélyes eredményhirdetése 
előtt a pályamûvekből rende-
zett kiállítást Dluhopolszky 
László karikatúrista nyitotta 
meg. Hangsúlyozta: nem a sze-
rencsés véletlennek, hanem a 
mûvészeteket kedvelő és párto-
ló emberek együttmûködésének 
köszönhető ez a találkozás 
ebben a hangulatos kiállító- 
teremben. Hozzátette: Érden a 
karikaturisták már nem először 
mutatkozhatnak be. Még 1993-
ban a Ludas Matyi szatirikus lap 
kiállítását, aztán 2008-ban saját 

maga – Dluhopolszky László – 
életmûtárlatát láthatta a közön-
ség. Azt is elmondta, hogy 
napjainkban nincsenek könnyû 
helyzetben e mûfaj mûvelői, 
mert amióta a budai Várban 
megszûnt a szatirikus rajzokat 
bemutató legnagyobb kiállí-
tás, a karikaturisták többnyire 
magukra, és olykor egymásra 
utalva próbálják meg fenntarta-
ni ezt a mûfajt. Ma körülbelül 
ötven-hatvan mûvész foglal-
kozik karikatúrával az ország-
ban, és nevez be rendszeresen 
versenyekre. Szerencsére ez a 
szám folyamatosan bővül, és 
olyan neves mesterek is köz-
tük alkotnak még, mint a Príma 
Primissima Díjas, 91 éves Kaján 
Tibor, és a 82 éves Sajdik Ferenc, 
akinek munkásságát a főváros-
ban egy állandó kiállítás örökíti 
meg az utókornak, bizonyítva, 
hogy a 160 éves karikatúra még 
él, és köszöni szépen, jól van! 

A Százhalombattai Hírtükör 
egymás után négyszer adott 
lehetőséget a karikaturisták 
országos megmérettetésének, 
most egy kissé megpihenve, az 
olimpia évében átadta a stafétát 
az érdieknek. Az ötödik alka-
lommal megrendezett Ez van! 
pályázatra huszonnyolc alkotó 
jelentkezett, akiknek összesen 
71 munkája látható a kiállításon, 
és akik az ország több pontjáról, 
sőt, határon túlról is érkeztek 
(Bajáról, Újvidékről, Lucfalváról, 
Rákosfalváról, Dunakesziről, 
Vácról). Megmozdult az egész 
Kárpát-medence, és amint lát-
hatják – emelte ki Dluhopolszky 
László – a „nagy öregek” mellett 
a fiatal generáció is próbálgatja 
oroszlánkörmeit. A tárlat anya-
gában pedig a tiszta valóság 
tükröződik, hiszen napjainkban 

a tévéből, a rádióból és a világ-
hálón keresztül is folyamatosan 
ontják a karikaturista tollhegyé-
re kívánkozó témákat!

 – „Itt, és most!”, mondta 
anno Brenner György, a 80-as 
évek zseniális sajtórajzolója. Mi 
azt mondjuk: Ez van! Nézzék 
meg, mosolyodjanak el, és 
nevessenek velünk, s ha kell, 
gondolkozzanak is el az éle-
tünk fura és fájdalmas helyze-
teit bemutató rajzokon – zárta 
szavait Dluhopolszky László, 
de mielőtt a szép számban 
összegyûlt érdeklődő figyel-
mesen megtekintette volna az 
alkotók nagyszerû munkáit, 
ünnepélyesen kihirdették az 
idei karikatúrapályázat ered-
ményét. 

Az Érdi Újság három külön-
díjat osztott, amit a zsûri tag-
jaként Bognár Nándor főszer-
kesztő nyújtott át Bacsa 
Gergelynek, Halász Gézának és 
Teszák Sándornak. A díj egye-
bek között: a díjazott karikatúra 
publikálása az Érdi Újságban. 
Az Érd Városi Televízió külön-
díjat Bozsogi János igazga-
tó főszerkesztő adta át Gaál 
Tibornak. A sok éve Érden élő 
Pintér Miklós, aki csak „barát-
ként” mutatkozott be, a meg-
osztott II. díj „egyik felét” (30 
ezer forint érték) adta át gyer-
mekkori barátjának, Jelenszky 
Lászlónak. A II. díj „másik felét” 
(szintén 30 ezer forint) Fazekas 
Levente vehette át Czifrik 
Katalintól, a Százhalombattai 
Hírtükör főszerkesztőjétől, aki 
a fődíjat is átadta a pályázat 
idei nyertesének, a Bajáról 
érkező Kelemen Istvánnak (a 
díjat, 40 ezer forint értékben, T. 
Mészáros András polgármester 
ajánlotta fel). 

Karikatúrapályázat: eredményhirdetés és kiállítás a Városi Galériában

Jelenünk, görbe tükörben – Ez van!
Megnyitása óta jó néhány jeles kortárs mûvész mu-
tatkozott már be az érdi Városi Galéria patinás ki-
állítótermeiben, de most elõször fordult elõ, hogy a 
képzõmûvészetnek egy olyan különleges ága kerülhe-
tett itt a nagyközönség elé, amely meglehetõsen ritkán 
szerepel tárlatokon, ez pedig nem más, mint a karika-
túra. A június 1-jén megnyílt, „Ez van! 2012.” címû 
kiállítás másik érdekessége, hogy a százhalombattai 
Hírtükör és a Városi Galéria közös szervezésének 
köszönhetõen jött létre.

Az eredményhirdetést köve-
tően a teremben leginkább 
mosolygó, kuncogó arcokat 
lehetett látni, amint napjaink 
görbe tükrében felismerték a 

humorral átszőtt, szatirikus, 
olykor groteszk valóságot. 

A karikatúra-kiállítás július 
14-ig látható a Városi Galériában. 
  Bálint Edit

Baka Gergely átveszi a különdíjat Bognár Nándortól, az Érdi Újság fõszer
kesztõjétõl
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helyi társadalom

A mikrofonnál Bartos Csilla, mellette a díjazottk: Kelemen István és 
Fazekas Levente
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Dluhopolszky László megnyitja a tárlatot
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Olykor meghökkentõ, máskor megmosolyogtató vagy elgondolkodtató 
szatirikus rajzok mindarról, ami foglalkoztat bennünket
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