
Nemzetközi gyermekrajz-kiállítás Ipolyságon
Otthonunk Európa címmel 2005. feb-

ruár 11-én nemzetközi gyermekrajz-kiállí-
tás nyílt az ipolysági városháza emeleti elő-
csarnokában, amely febr. 20-ig volt meg-
tekinthető. A szlovákiai, magyar, görög,
osztrák, francia, ír, német, o-
lasz, svéd és szlovén fiatalok
képeit Budapesten már bemu-
tatták, több tízezren tekintet-
ték meg, és kitűnő sajtóvissz-
hangja volt. A tíz európai or-
szágból érkezett 300 alkotás-
ból ötvennégyet választottak ki
a kiállításra, köztük tizenkét
ipolysági fiatal alkotó rajzát is.

A megnyitón városunk pol-
gármestere, Lőwy János mér-
nök köszöntötte a vendégeket
és az alkotókat. A vendégek
között volt Szesztay Ádám, a
pozsonyi magyar nagykövet-
ség kulturális titkára, Kocsis
Ernő festőművész, a budapesti Bartók Bé-
la Zene- és Művészeti Iskola küldöttsége
Dely Csaba igazgató vezetésével és Raf-
fay Gábor a budapesti Diadal Úti Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettese. Breit-
kopfné Losovy Beáta, a budapesti Bartók
Béla Zene- és Művészeti Iskola képzőmű-
vészeti tanszakának vezető tanára röviden
vázolta a rajzpályázat történetét. A törté-
netben fontos szerepe van annak a ténynek,
hogy a budapesti rajztanárnő egy ipolysági
látogatása alkalmával színvonalas gyer-
mekrajzokat vett észre az egyik kirakat-
ban. Ez ösztönözte, hogy felvegye a kap-
csolatot az Ipolysági Művészeti Alapisko-
lával. E kapcsolatfelvételt követően fiatal
alkotóink már egy nemzetközi rajzpályázat

sikeres résztvevői lehettek.
Dr. Kocsis Ernő festőművész rövid

szakmai ismertetést tartott a kiállított ké-
pekről.

Rédli János, az Ipolysági Művészeti

Alapiskola igazgatója és Czibulya Lívia
képzőművészeti szaktanár emléklapokat
és a helyi vállalkozók tárgyi ajándékait adta
át a gyerekeknek. A polgármester külön-
díját Nguyen Lan Lilla kapta. Dr. Kocsis
Ernő az ipolysági Varga Viktóriának,
Kutak Adrienn keremikusművész a buda-
pesti Breitkopf Lillának adományozott
különdíjat. Németh Géza képzőművész az
ipolysági Antal Gábornak, Cseri Ilona
könyvesboltja díját pedig a szintén ipoly-
sági Saróka Dávid kapta.

A többi alkotó sem szomorkodhatott.
Ipolyság és környéke vállalkozói tanúsí-
tották, hogy nem közömbös számukra fia-
tal alkotóink jövője. A díjazottak között
vannak: Murányi Lilla, Krisztel Petra,

A határ szó hallatára az embernek elő-
ször mindig az országok közötti határ jut
az eszébe. Ez a szó azonban mást is kife-
jezhet, mint például azt, amikor az embe-
rek nem teremtenek egymással kapcsola-
tot. Az emberiség fejlődésére évezredeken
keresztül nagy hatással volt egymás kultú-
rájának a megismerése. Ebben a jelen kor
sem lehet kivétel, hisz a fejlődés úgy kí-
vánja.

Az Ipolysági Művészeti Alapiskola és
a budapesti Bartók Béla Zene- és Művé-
szeti Iskola növendékei közös produkció-
val örvendeztették meg a komolyzene iránt
érdeklődőket. A koncertre 2005. február

Debreceni Márta /budapestiek/; Morva
Mátyás, Morva Zsófia, Pálffy Ágnes,
Bukor Júlia, Bukor Zsófia, Turczi Ákos,
Turczi Réka, Hriagyelová Alexandra és
Klacsoová Nikoleta /ipolyságiak/.

A következő vállalkozók-
nak és magánszemélyeknek
tartozunk köszönettel a támo-
gatásért: Lendvay Könyves-
bolt, Optika Oros, Huszár Por-
celánbolt – Huszár Katalin,
Chemstar – Korcsog Dénes
mérnök /Pozsony/, Keramik
Studio /Tompa/, Frasch János
Bútorkereskedés, Šťastný An-
ton Bútorkereskedés, Srna Pál
mérnök, Bugriová Beáta mér-
nök, Danis Ferenc mérnök, ifj.
Zachar Pál; Sleziak Pékség,
Ipolysági Mezőgazdasági Szö-
vetkezet, a Morva, Bukor, O-
buchová és Makovínyi család,

valamint a művészeti alapiskola szülői
munkaközössége.

Az ünnepélyes díjkiosztást a budapesti
Építéstudományi Egyesület Színkoordiná-
ciós Iroda ajándékátadása zárta. Az iroda
elnöke, Breitkopf György a helyi művészeti
tanszaknak értékes ajándékot adott.

A vándorkiállítás 9 nap múlva folytatta
útját, a következő állomás Görögország,
Kréta szigete.

Soraimat Breitkopfné Losovy Beáta
szavaival zárom. „Szeretnénk a kapcsola-
tot tartóssá tenni és közös rendezvényeket
szervezni, a növendékeink közötti barát-
ságokat elmélyíteni.” Szívből remélem,
hogy így is lesz!

-rly-

11-én 17.00 órakor, a képzőművészeti
vándorkiállítás megnyitása után került sor
az iskola koncerttermében. A közel két-
órás hangversenyen a zongora, fuvola, he-
gedű és ének megszokott hangzása mellett
megszólalt a trombita érces és a gordonka
mélabús hangja is. A programot színesí-
tette egy akrobatikus rock and roll táncbe-
mutató a Valami Amerika c. film zenéjére,
amit két ügyes budapesti növendék muta-
tott be. A dzsessz kedvelői is találtak ma-
guknak kedvükre valót, melyet a Bartók
Béla Zene- és Művészeti Iskola Ifjúsági
Jazz Együttese adott elő szaxofonon, e-
lektromos gitáron és dobon. A közönség

érdeklődéséről és tetszéséről mi sem ta-
núskodott jobban, mint a telt nézőtér és a
sok vastaps, mellyel nem egy szereplőt
visszatapsoltak. A dzsesszzenekarnak rá-
adást is kellett adnia, pedig a koncert igen-
csak hosszúra nyúlt. A résztvevők tapasz-
talhatták, hogy az ipolysági iskolának sem
kellett szégyenkeznie növendékei teljesít-
ményéért. Ez egy újabb bizonyítéka annak,
hogy városunkban a kultúra él a fiatalok
körében, s tegyük hozzá: nem is akármi-
lyen szinten.

Köszönetemet fejezem ki a budapesti
művészeti iskolának, hogy ez a hangver-
seny létrejöhetett. Bízunk abban, hogy a
növendékeink között létrejött barátságo-
kon túl a két iskola együttműködése a
jövőben is gyümölcsöző lesz. -rly-

Koncert  határok nélkül
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