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Születésnapi köszöntés: Seres László
képzőművész ma hetvenéves
Bölcsesség, a megtestesült nyugalom, elképesztően sokszínű élet:
így jellemzik barátai.

nak így önmagukban nincs
semmi jelentőségük – vallja.
– Laci folyamatosan dolgozik, fest, új korszakokat nyit
az életműben, pingpongban
és sakkban is szinte verhetetlen. Szelleme aktív, független
és fiatalos. Hét éve kerültünk
közelebbi kapcsolatba, amikor revelációként fedeztük fel
korai festményeit és rajzait.
Megdöbbentő élmény volt
addig teljesen ismeretlen, de
világszínvonalú műveket találni egy miskolci műterem
falain. A MissionArt Galéria
boldogan fedezte fel és mutatta be Budapesten, a 70-es
években Miskolcon egyszer
már kiállított, de akkor teljes
megnemértésbe ütköző képeit. Azóta művészete újabb és
újabb lendületet kapott, évek
óta remekművek kerülnek ki
kezei alól. Festészete ott folytatódott 28 év kihagyás után,
ahol korábban abbahagyta.
Művészetének
esszenciája
saját meghatározása szerint
a „non ego” fogalma, amely
szerint alkotás közben kikapcsolja a zavaró egót, hogy festészete objektív értékek hordozására legyen képes.

Művészete
újabb lendületet kapott, remekművek születnek

Ma ünnepli 70. születésnapját Seres László képzőművész. 2009-ben így írt
róla lapunk: Miskolcon született, édesapja Seres János
képzőművész volt. Hamar
festeni kezdett, ám 1979-es
kiállítása után harminc éven
át nem születtek új művei.
Most viszont – amikor e 30
éves rajzokat, festményeket
kiállította a MissionArt Galéria – így írnak róla: „felkavarta
a művészvilágot”, „Művészete az elveszett láncszem”.
Ki is Seres László? A vele
készült interjúból egy gazdag
életút rajzolódik ki.
MISKOLC.

KISHONTHY ZSOLT

Ki is Seres László? Barátait,
pályatársait kérdeztük.
Független, fiatalos
Kishonthy Zsolt, a MissionArt
Galéria egyik tulajdonosa volt
az, aki felfedezte a 30 évig
mappában porosodó műveket. Azóta sok-sok kiállítást
szervezett nem csak az akkori
festményekből, rajzokból, akvarellekből, hanem az azóta
született művekből is.
– Seres Laci 70? Ez csak
azt jelenti, hogy a számok-

Ezt írták, ezt írtuk...
Első budapesti kiállításának
fogadtatása a sajtóban:

Részlet az Észak-Magyarországban
megjelent interjúból (2009)
Nem érezte soha, hogy a művei
többet érnének annál, hogy egy
mappában porosodjanak?
Seres László: Lezárult egy korszak,
nem érdekelt a továbbiakban.
Más volt a művészeti szemlélet.
Amiket akkor csináltam,
beleillettek az akkori New York-i
világba, de a magyarba nem. De
nem viselt meg lelkileg, egyszerűen
nem jártam a későbbiekben kiállításokra sem.
Miben másak a mostani művei,
mint a korábban készültek?
Seres László: Horizontálisan és
vertikálisan is tisztában vagyok, – a
XII. századtól mostanáig, Amerikától
Bombay-ig – mi is a képzőművészet.
Bár ez nem könnyíti meg a dolgom,
minél többet tud az ember, annál
nehezebb kialakítania saját stílusát.

„Egy festő életpályájának egy
szakaszán olyan zavartalanul kulturált absztrakt festészetet művelt,
mintha nem az akkori Magyarországon
működött volna.” (Rózsa Gyula a
Népszabadságban)
„Seres László miskolci festő-res
taurátor felfedezés tárgya lett. Egy
elveszett láncszem, a képzőművészet
evolúciós rendszerének egy eleme tér
vissza most a MissionArt Galéria segítségével saját helyére. Seres László
miskolci festő-restaurátor ugyanis a
hatvanas-hetvenes évek absztrakt
expresszionista festészetének kiváló
alkotója. (…)Egy saját nyelven alkotó,
izgalmas életművet magáénak mondható alkotó most végre előkerült.”
(Sinkó István a Műértőben)

Kelet és nyugat
Zemlényi Attila, a Műút irodalmi, művészeti és kritikai
folyóirat főszerkesztője úgy

Érdekes ember. Minden
szempontból példamutató
ZEMLÉNYI ATTILA

Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a
Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2015-ben meghirdette
a XVI. Országos Élő Népművészeti Pályázatot. Az ötévente
meghirdetett program célja,
hogy összegyűjtse az elmúlt
öt év legszínvonalasabb népi
kézművesalkotásait és azokat bemutassa. A pályázat két
lépcsős, régiónként „elő zsűri”

Prácser Hajnalka és dr. Barkóczi
István, a Drót Bisztró tulajdonosa a
bemutatón
FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Egy csipet Afrika
és némi Amerika

MISKOLC. Tegnap
tartották
a hivatalos bemutatóját a
Drót kávénak a miskolci Drót
Bisztróban. A kávékülönlegességet megálmodó Prácser
Hajnalka elárulta – a Tokaji
Kávépörkölő Manufaktúra és
Kávéház tulajdonosát kérték
fel a Drót Bisztró tulajdonosai, alkosson számukra egy
kávékülönlegességet – három
különböző országból érkezett
kávéból áll a Drót kávé: egy
ugandaiból, egy kolumbiaiból és egy brazilból, így Afrika
mellett Dél-Amerika képviselteti az ízvilágot, amely enyhén csokoládés és mogyorós
jellegével fogja vélhetően elvarázsolni a közönséget. Mint
mondta: bár ennek a kávénak
nincs meg az a kesernyés jellege, mint az erősebben pörkölt olaszos kávéknak, de a
koffeintartalom nem marad
ki a Drót kávéból sem, így
hosszú bulira számítson, aki
este ebből a kávéból fog inni,
mert az álmosság aznap mindenki számára kimarad. ÉM

A Mátrai Erőmű Zrt. értesíti Kedves vásárlóit,
hogy a Bükkábrányi Bányaüzemében termelt

rostált kockadarabos lignitet
2015. július és augusztus hónapban 10% kedvezménnyel értékesíti!
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gazdag tapasztalatait, életbölcsességét összegezve újra
alkot.”
Zemlényi Attila kitér rá:
Seres László életútja Amerikában, New Yorkban kezdődött, ahová 1968-ban került.
Tőle nem messze zajlik a
Woodstock fesztivál, ahová

Különleges
aura övezi,
mindig nyugodt és
bölcs
DOMBOVÁRI TIBOR

MISKOLC. Júliusi ülését tartotta

Értesítés

C

fogalmazott, baráti körükben
Seres László képviseli a bölcsességet, megjegyzi, nem
véletlenül nevezik Gurunak.
Kitér életútjára is: „festőnek
indult, de restaurátor lett.
Évekig dolgozik restaurátorként, 26 éven át nem is
fest. Aztán elképzelhetetlen
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A megyei önkormányzat Szent Erzsébet Díjjal ismerte el dr. Semsey István és Zsigárcsik
Gáborné munkáját.

válogatja ki azokat a tárgyakat,
melyek a budapesti országos
döntnökök elé kerülnek. Az
így kiválasztott alkotásokat
pedig 2015. őszén a Néprajzi
Múzeumban állítják majd ki.
„Az Észak-alföldi régióba Debrecenben pályáztam,
ahová több mint 800 mű érkezett – tudtuk meg Kókáné
Pásztor Éva szűcstől, vattai
népi iparművésztől. A zsűri
beválogatta Magyar Kucsmák
alkotásaimat és a jászsági
szűcshímzéses irha mellény-,
sapka-, kesztyűkollekciómat,
melyek majd tovább kerülnek
a budapesti zsűri elé.”
A kiállítás megnyitója június 17-én volt a Debreceni Művelődési Központ belvárosi
galériájában, az eseményen
több különdíjat is átadtak.
„Nagy meglepetésemre én
is átvehettem a vattai önkormányzat képviselő-testülete
által felajánlott elismerést. Külön öröm volt számomra, hogy
a díjat községünk polgármestere Korán István Attila adta át
a helyszínen” – mondta Kókáné Pásztor Éva. 
ÉM

Korán István Attila és Kókáné Pásztor Éva a rendezvényen 
FOTÓ: ÉM

Seres László a kiállításán 2010-ben 

Sakk és pingpong
Dombovári Tibor fotózta Seres László munkáit, ő így beszél a képzőművészről:
– A baráti körünk legidősebb és egyben legtiszteletreméltóbb tagja, nem véletlenül
Guru a beceneve. Nemcsak a
szellemi frissessége lenyűgöző, például ő hozta be a társaságunkba a sakkozás szenvedélyét, de még pingpongban
is verhetetlen. Különleges
aura övezi, mindig nyugodt
és bölcs. Keveset szól, de annak súlya van. Képeivel ellentétben, amelyek vibrálnak,
ő maga a megtestesült nyugalom. Büszke vagyok arra,
hogy a barátja lehetek.  ÉM-HM

Megyei elismerést kaptak

Megmutatják a népi
kézművesalkotásokat
DEBRECEN, VATTA.

épp más dolga lévén, nem
jut el. De ott van, és a legjobb
képzőművészeti iskolákban
tanul. „Dolgozott Indiában,
élt Ashramban, megismerte
az indiai jógik életét, a keleti
meditációt, gondolkodásában ötvöződik a keleti bölcsesség és az európai humanizmus.”
Zemlényi Attila is említi,
amit Kishonthy Zsolt: Seres
László hitvallása a „non ego”,
lényege, hogy minél kevésbé
jelenjen meg művészetében
az egyéniség. „Érdekes ember. Minden szempontból
példamutató”, mondja.
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csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés. Elsőként a Szent Erzsébet
Díjakat adta át Török Dezső, a
közgyűlés elnöke. Dr. Semsey
István 1995-ben summa cum
laude végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen,
orvosi pályafutását a miskolci Semmelweis Kórházban
kezdte, majd 2011-ben bízták
meg a Kazinbarcikai Városi
Kórház szemészetének a vezetésével.
Zsigárcsik Gáborné 1977ben segédápolóként kezdett
a Semmelweis Kórházban,
s ranglétrát bejárva haladt
előre, illetve képezte magát
és diplomás ápoló képesítést
szerzett. 1996-ban a miskolci
Máltai Gondoskodás Ápolási
Otthon főnővére lett, majd
ápolási igazgatóhelyettes.
Személyi kérdések
Az ünnepi pillanatok után a
közgyűlés módosította az önkormányzat idei költségvetését és a szervezeti és működési szabályzatot. Ezt követően
a megyei önkormányzat két
cégével kapcsolatos személyi
kérdésekről döntöttek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Kft.
felügyelő-bizottságába beválasztották Szalai Szabolcsot, a
könyvvizsgálói megbízást pedig a Prime Auditot bízta meg

Dr. Semsey István és Török Dezső 
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a közgyűlés. A Kulcs-Tour Kft.
vezetésével Orosz Gábort bízták meg, a felügyelő-bizottságba pedig Szabó Gergelyt és
Budai Erzsébetet delegálták.
A Rákóczi-láncról is döntöttek
A megyei önkormányzat tulajdonában, érdekeltségében
álló gazdasági társaságok
2014. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót tudomásul
vette a testület. A közgyűlés döntése alapján a megyei
önkormányzatok rendkívüli
támogatására kiírt pályázat
keretében 37 millió forintot
kér Borsod-Abaúj-Zemplén.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
jelentést elfogadta a testület.
Ezt követően zárt ülés keretében tárgyaltak a Rákóczi-lánc
kitüntetés idei odaítéléséről.
A közgyűlés az egyebek napirendi ponttal ért véget. Ennek keretében Pasztorniczky

István első sorban a hivatali
dokumentumok internetes
közzétételének a gyorsaságával foglalkozott. Dr. Kovács János megyei főjegyző
válaszában elmondta, hogy
megvizsgálják a felvetést és
az esetleges hiányosságokat 2
héten belül pótolják.
Nyakó István a tömegközlekedéssel
kapcsolatos
érdeklődésére azt a választ
kapta a közgyűlés elnökétől, hogy a MÁV és a Volán
helyzetéről minden évben
készül tájékoztató, amely az
idén még nem történt meg.
Török Dezső bejelentette,
hogy a június 16-án Szerencsen megtartott Borsod-Abaúj-Zemplén első megyenapjával kapcsolatban pozitív
visszajelzések érkeztek. Az
alkalmat megragadva megköszönte a munkatársak
szervezéssel,
rendezéssel
kapcsolatos munkáját.ÉM-SZB
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