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BÉCS/DUNASZERDAHELY –
Július 2-án rendezték meg 
azt a megnyitót, ahol 
a Visegrádi Karma kiállítás kere-
tén belül a Csallóközi Színes
Ceruzák óvodáskorú gyermekek
rajzai is bemutatásra kerültek. 

Hajas Gábor bécsi magyar ideiglenes
ügyvivő köszöntötte a megjelenteket,
köztük Hájos Zoltánt, Dunaszerda-
hely polgármesterét, aki beszédet is
mondott.

„2014 májusában tizenötödik alka-
lommal került megrendezésre a Csal-
lóközi Színes Ceruzák nemzetközi
gyermekrajz-kiállítás, amely Duna-
szerdahely egyik kiemelkedő kultu-
rális és közéleti rendezvényévé nőt-
te ki magát, határon innen és túl. Az
elmúlt 15 év alatt 23 280 résztvevő-
től összesen mintegy 26 500 alkotás
érkezett be... Engedjék meg, hogy
ezúton köszönetet mondjak a nagy-
követségnek, Hajas Gábor ideiglenes
ügyvivő és a Nemzetközi Duna Fil-
harmónia megalapítójának, Katona

Ágnesnek azért, hogy lehetővé tették,
hogy a nemzetközi gyermekrajz-
verseny néhány alkotás erejéig be-
mutatkozhat önöknek. Köszönjük a
lehetőséget!” – hangzott Hájos Zol-
tán beszédében.

Ezt követően Hajas Gábor bemu-
tatta a Visegrádi Karma kiállított
plakátjait. Ahogy azt Katona Anikó,
az eseményhez kapcsolódó brosú-
rában kifejti 1989-ben néhány hó-
napra feltámadt a plakátművészet
Közép-Európában. Sőt, nemcsak
feltámadt, hanem a történelem ala-
kítója lett. Minden korábbi trendnek
ellentmondott, hogy hirtelen a pla-
kát vált első számú kommuniká ciós
médiummá, sajnos valószínűleg
utoljára. A nyolcvanas évekre a 
tévé és a rádió már régen átvette 
tőle a vezető szerepet mindenhol a
világon. A Visegrádi Karma kiállí-
tás nemzetközi válogatás, de nem a
különbségek, hanem a hasonlósá-
gok domborodnak ki benne. Egy-
egy itt szereplő plakát (ha a felira-
tát lefordítanánk) akármelyik kö-

zép-európai országban készülhetett
volna. A megnyitó után a Nemzet-
közi Duna Filharmónia szólistái a
Visegrád négy ország művészei
adtak koncertet a nagykövetség
márványtermében. Felcsendültek
Kálmán Imre, Mozart, Lehár Fe-
renc, Schubert, Chopin művei. Kas-
sáról a fiatal tehetség, Dorota Tót-
hová kápráztatta el a közönséget. 

„Köszönettel tartozom Szalay-
Bobrovniczky Vincének az előző
bécsi magyar nagykövetnek, aki el-
fogadta javaslatomat, hogy Duna-
szerdahelyről a Színes ceruzák is be-
mutatásra kerülhessenek Bécsben”
– mondta Katona Ágnes, a Nemzet-
közi Duna Filharmónia elnöke.
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