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című fotókiállítás
„Téli Tisza”



Köszöntőt mond:  Fehérvári éva
            Park Hotel ügyvezető

A kiállítást megnyitja: 

Közreműködik:  Lakatos ZsoLt
                  zongoraművész

A kiállításon a Magyar Költészet Napja tiszteletére elhang-
zanak a kiállított fotókhoz írt Székely Erzsébet (Bernáth 
Józsefné) versasszociációi.

A kiállítás május 02-ig tekinthető meg.

A Sóstó Park Hotel                      valamint a
Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

tisztelettel meghívja Önt, és kedves családját, barátait

sipos attiLa
fotós-videós

Tiszakönyök Művészeti és Kulturális Egyesület
„Téli Tisza”

című fotókiállításának megnyitójára.

heLye:  Park Hotel (4431 Sóstófürdő, Tölgyes utca 68.) 
ideje:  2009. április. 09. csütörtök, 16.30 óra

proF. dr. BaLáZs GéZa
ELTE Bölcsészettudományi kar, 

Magyar Nyelvtudományi 
és Finnugor Intézet -

Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Tanszékvezető



„Diákként, majd későbbi munkahelyemen is foglal-
koztattak a vizuális kifejezés eszközei, lehetőségei. 
Negyed százada abba a szerencsés helyzetbe kerültem, 
hogy hivatásszerűen foglakozhatok e műfajjal. Jelen-
leg szabadúszó vagyok . A fotózás, videózás nem csak 
egy fajta látás- és kifejezésmód számomra, hanem 
kikapcsolódás, szórakozás, s az érzelmi-hangulati fel-
töltődés nélkülözhetetlen eszköze. A fényképezésben  
a színes diaképek jelentették az első állomást már 16 
évesen, majd igyekeztem a képszerkesztéstől a laborá-
lásig mindent elsajátítani. Számos képem megjelent a 
Kelet-Magyarországban, a Népszabadságban, az üze-
mi és helyi lapokban. A szakmai bírálatok késztettek a 
tudatos önképzésre. Fekete-fehér képeim sikerei nyo-
mán kaptam lehetőséget  a videó-operatőri feladatok-
ra. Közép, majd felsőfokú videó-műsorgyártó, opera-
tőr és műsorszerkesztői 
stúdiumot végeztem. 
Sokat köszönhetek 
Háda Zoltánnak, vala-
mint neves tanáraimnak: 
dr. Buglya Sándornak, 
Péterffy Andrásnak, 
valamint Réz András 
filmesztétának.” 

sipos attiLa
fotós-videós



„Életem fókuszába egy kis Tisza menti falucska, 
Eperjeske került. Itt születtem 1954-ben, itt töltöt-
tem gyermekkoromat, ifjúkori éveimet és a felnőttko-
rom egy részét. A nyíregyházi tanárképző főiskolán 
szereztem tanítói oklevelet rajz műveltségi területtel 
kiegészítve. Mindig szorosabb kapcsolatban voltam 
az irodalommal, költészettel, a képzőművészettel, 
megőrződtek azóta is ezek a vonzalmak, s mindez 
könnyen társult a természet igényesebb szeretetével. 
Záhonyban élek a családommal, ahol az Árpád Vezér 
Általános Iskola tanítója vagyok. Vallom ma is, hogy 
ezen a pályán minden szépet és jót meg lehet valósí-
tani. Csupán néhány éve erősödik bennem a csábítás 
a sűrűbb írás felé. Korábbi verseimmel, prózai írása-
immal keveset törődve, alig kerültek megmutatásra 

különféle lapokban. 
Sipos Attila operatőr vi-
zuális erejű, mondanivalót 
hordozó A Tisza szép-
ségét gazdagon feltáró 
fotóihoz szívesen és rend-
szeresen írtam kísérő ver-
seket. „Tiszai ősz”, „Téli 
Tisza”, valamint „Tiszai 
Alkony” címmel kiállítás-
sorozatokat indítottunk. „

Bernáthné sZékeLy 
erZséBet


