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Zsel íz i  f ia ta lok  k iá l l í tása

Zselíz és Ipolyság kapcsolata több
évtizedes múltra tekint vissza. A 80-as
években e kapcsolatok letéteményesei a
két város Csemadok-alapszervezetei vol-
tak. Többéves szakmai kapcsolat létezik
a két város könyvtárai között is. Az
együttműködés azóta képzőművészeti té-
ren is sikeres. Erre vall az a tény, misze-
rint a múltban Zselíz polgárai az ottani
könyvtár kiállítótermében gyönyörköd-
hettek városunk díszpolgára – Simonyi
Lajos – műveiben, s a két város kulturá-
lis intézményeinek együttműködése ré-
vén Ipolyság után Zselízre is elkerült a
Nagymarosi Képzőművészek Egyesüle-
tének kiállítása. Közművelődési intéz-
ményeink és szervezeteink közös mun-
kájának legújabb termését májusban cso-
dálhatta meg városunk művészetkedve-
lő közönsége.

A zselízi Blue Art polgári társulás
tárlata május 7-én nyílt a Simonyi Lajos
Galériában. Pálinkás Tibor galériave-
zető üdvözlő szavai után a vendég polgá-
ri társulásról annak titkára, Pereszlényi
Árpád beszélt.

A kiállító alkotók közül Sugár Gá-
bort és önmagát Pereszlényi Árpád mu-
tatta be. Polák Csilla, Ürge Ágnes, Ján
Líška, Juhász Sylvia és Mário Kajan
önmaguk beszéltek eddigi életpályájuk-
ról, alkotói filozófiájukról, terveikről.

A kiállításmegnyitó programját Ri-
edly József, a művészeti alapiskola taná-
ra gazdagította lírai hangvételű zenei
produkciójával. A kiállítás szervezőinek
és a kiállítóknak egyaránt örömet szer-
zett, hogy az ünnepségen részt vett
Csicsman Diana, a Zselízi Városi Hiva-
tal elöljárója, Adamcsek Csaba, a Blue
Art elnöke és Fábián Gergely alelnök.
A Zselízi Városi Könyvtár és a Zselízi

Hírmondó képviseletében Blaskovics
Ilonát és Levicky Lászlót üdvözölhet-
tük körünkben. A rendezvényen váro-
sunkat Bélik György alpolgármester kép-
viselte.

A Blue Art polgári társulás 2002-ben
jött létre. Apolitikus egyesület, amely te-
vékenységével Zselíz kulturális fellen-
düléséhez szándékozik hozzájárulni.
Tagjai szerveznek koncerteket, kiállítá-
sokat, színházi előadásokat, s igyekeznek
összefogni a régió tehetséges alkotóit.

A kiállítást grafikák, festmények,
művészi fényképek alkotják. A művek
stílusbeli és technikai sokfélesége válto-
zatossá teszi az elénk táruló kollekciót.
Az alkotók művészileg még „forrásban”
lévő fiatalemberek. Az, hogy egy részük
már rendelkezik kiállítói tapasztalattal,
más részük képzőművészeti tanulmá-
nyokat folytat közép- vagy főiskolai
szinten, arra vall, hogy az alkotói tevé-
kenységet komolyan veszik, küldetésük-
nek tekintik. A festmények és grafikák
fiatalos útkeresést jelző merész színek-
kel gazdálkodó alkotások. A fotók egy-
fajta nyugalmat sugároznak, gondolati
mondanivalójuk mellett kellemes eszté-
tikai élményt is nyújtottak azoknak, akik
május 29-ig időt szakítottak a kiállítás
megtekintésére.

Két szomszédos város kulturális kap-
csolatainak érdekes megállója volt ez a
tárlat, s fontos is, mert ez a kiállítás egy
új helyi alkotói generációnak nyújt inspi-
rációt a továbbfejlődéshez. Reméljük,
hasonlóan kellemes emlékekkel gazda-
godnak majd ipolysági ifjú alkotóink is,
akiknek a Zselízi Városi Könyvtár aján-
lott fel az év folyamán kiállítási lehetősé-
get.

KULTÚRA

Békéscsabai folyóirat-szerkesztők Ipolyságon 
A délelőtti gimnáziumi be-

mutatkozás után a békéscsabai
Bárka kéthavonként megjele-
nő irodalmi, művészeti és társa-
dalomtudományi folyóirat szer-
kesztői és szerzői 2004. május
20-án az Ipolysági Városi
Könyvtárban is tartottak tajé-
koztatást, illetve felolvastak
verseikből és novelláikból.

A találkozót Solmoši Márta
könyvtárvezető nyitotta meg.

Elek Tibor főszerkesztő
bemutatta a tíz éve megjelenő
folyóiratot, hangsúlyozva, hogy
nem kötődnek semmilyen i-
rányzathoz vagy írócsoporthoz
– mindenki számára nyitottak.
A határon túli magyar iroda-
lomnak kiemelt figyelmet szen-
telnek. Egy-egy számot min-
dig valamelyik művész alkotá-
saival illusztrálnak. A folyóirat
szellemi műhely is, író-olvasó
találkozókat szervez, többek

között Tőzsér Árpád szlováki-
ai magyar költő is a vendégük
volt. A főszerkesztő annyit mon-
dott el önmagáról, hogy iroda-
lomtörténész és -kritikus, ed-

dig 5 tanulmánykötete jelent
meg, a Fényben és árnyékban
a szlovákiai Kalligram Kiadónál.

Grecsó Krisztián szerkesztő
verseiből és novelláiból olva-

sott fel /részleteket is/. Ő a
szerzője a Pletykaanya c. re-
génynek, amely komoly reakci-
ókat váltott ki a magyarországi
közvéleményben és a sajtóban
is.

Kiss Ottó gyermekverseit
és az egyik novellájának részle-
tét mondta el. Gyermekversei
érdekes problémákat vetnek fel
és nagyon népszerűek.

Kiss László novellarészlete
szürrealista szöveg benyomását
keltette.

A folyóirat állandó munka-
társa az Ipolybalogon tanító
szlovákiai magyar irodalom-
kritikus, Németh Zoltán, aki
„betegség”-verseiből olvasott
fel néhányat.

Az érdeklődők élvezetes
másfél órát töltöttek a könyvtár-
ban.

/korpás/

Balról: Grecsó Krisztián, Kiss László, Elek Tibor, 
Kiss Ottó, Németh Zoltán

Pálinkás Tibor

Váci sajtótermékek

A váci Katona Lajos Városi Könyvtár sok-
oldalú segítséget, támogatást nyújt az Ipolysá-
gi Városi Könyvtár munkájához. Májustól a
váci sajtótermékek egyes számait juttatják el
olvasóinkhoz, többek között a Váci Hírnököt
– a váci önkormányzat havilapját, a Váci Naplót
– Vác és vonzáskörének lapját, a Dunakanyar
Régiót – közéleti újság számait. Ezeket a lapo-
kat mindenki elérheti a könyvtár olvasótermé-
ben a regonális részleg irodalmi anyagánál.

Egyébként még sok más váci és Pest megyei
vonatkozású tájékoztató is megtalálható a
könyvtár polcain. Egyszeri kiadványok, műsor-
füzetek, turistatájékoztató füzetek és egyéb ak-
tuális anyagok – mind az olvasókra várnak.
Olvasván az említett információs anyagokat,
sajtótermékeket, nemcsak sok hasznos infor-
mációhoz jutunk, hanem megismerjük a régió
életét, az embereket, kezdeményezéseiket.

Csak néhány dolgot említenék: a kulturális
és sportrendezvények pontos időpontjait, kü-
lönféle szakemberek, orvosok szolgáltatásai-
nak kínálatát, különféle hirdetéseket /munkakí-
nálat, iskolák felhívásai, továbbképzések, tan-
folyamok/. Utazási vágyainkat is kielégíthet-
jük a Turinform ajánlatai alapján, valamint sport-
és kulturális rendezvényekre belépőjegyeket
is biztosítanak.

Gondolom, amennyiben mi szeretnénk a
sajtótermékekben saját reklámot, hirdetést el-
helyezni, annak sem lenne akadálya. Ki kell pró-
bálni!

Solmoši Márta


