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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és
Ismeretterjesztés Kollégiumához 2016-ban benyújtott pályázatával 400.000 Ft támogatást
nyert el
a Találkozási pontok rendezvénysorozatának lebonyolítására. A NKA Kollégiumának
köszönhető nyertes pályázatunk több éve biztosítja a népszerű, sokak által kedvelt
események, közönségtalálkozók, író-olvasó találkozók megrendezését. Számunkra, szűkös
költségvetésünk miatt különösen nagy jelentősége van e pályázat adta lehetőségnek.
A támogatási összegből kettő rendezvényt valósítottunk meg. Pályázatunk témája méltó
emlékezés évfordulós magyar íróinkra – Pilinszky Jánosra és Faludy Györgyre. A
programokkal a felnőtt korosztályt szólítottuk meg, különös tekintettel az érettségi előtt
álló középiskolásokra. Az emlékezéshez méltó, magas színvonalú, különleges előadást
nyújtott vendégeink számára a Versszínház két produkciója.
Mindkét rendezvény Nógrád megye legnagyobb könyvtárában a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban került megrendezésre (Salgótarján Kassai sor 2.)
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Igényes, színvonalas előadásaink:
2016. november 29-én került sor Pilinszky – Kosbor – Turek : verszenei kalandozás
Pilinszky János költészetében rendezvényünkre, mellyel a költő születésének 95.,
halálának 35. évfordulójára emlékeztünk.
A különleges hangulatú verszenei előadás Pilinszky János költészetét elevenítette meg a
KOSBOR Trió és Turek Miklós előadásában. Egy vívódó, Isten-kereső, magányos ember
története tárult a nézők elé. A különleges hangzásvilágú, egyedi hangszereken megszólaló
megzenésített versek valamint Turek Miklós által előadott költemények egymást erősítve
mély benyomást tettek a közönségre.
A következő előadásra 2017. január 19-én került sor. A versszínházi monodráma
Faludy György életéről és költészetéről szólt. Színvonalas programunkkal egyben a
Magyar Kultúra Napja előtt is tisztelegtünk. „Faludy György volt talán az utolsó élő
képviselője irodalmunkban annak az egyetemes görög és latin kulturális értékeket ismerő
költő-gondolkodó generációnak, amely a századelő magyar irodalmát meghatározta. E
rendhagyó irodalom- és történelemórának is beillő előadásunk ennek a páratlan, sokat
vitatott, sokak által szeretett és sokak által nem szeretett költő-kalandornak állít emléket.”
/forrás: versszinhaz.eu/
Ezzel az előadással a költő halálának 10. évfordulójára kívántunk emléket állítani. A
színházi hatású környezet (besötétített tér, reflektorok, paravánok, a különböző helyszínek
szimbolikus megjelenítése) Turek Miklós kiváló előadását nagyban fokozták, így nyújtva
a közönség számára felejthetetlen élményt.
Az előadások után nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, dicsérő és köszönő szavakat
fogalmaztak meg vendégeink és a pedagógusok is, akik a középiskolás diákokat kísérték el
hozzánk. Mindezzel visszaigazolódott, hogy jó döntés volt a Versszínház előadásait
meghívni könyvtárunkba.
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