„A Kerényi József építészmérnök
tervezte
épület
1986-ban
adott
otthont
az
első
gyűjteményes
kiállításnak. „…a Közösség Ház
nemes egyszerűségével, szépségével
önmaga is ízlést formál…a paraszti
ízlésvilágot visszavezeti a tiszta
forrásokhoz, , s azokból merítve
huszadik
századi,
korszerű
művészetet teremt.”

Gy. Szabó Béla
(1905. VIII. 26. Gyulafehérvár –
1985. XI. 30. Kolozsvár)
1500 fametszet,
1300, pasztell, 200 olajkép,
mintegy tizenötezer rajz — ennyit
hagyott az utókorra a világhírű
grafikusművész.

Mérnöknek indult, de a rajz iránti vonzalma
erősebb volt. Kós Károly biztatta arra, hogy
fametszéssel próbálkozzék. A harmincas
években Budapestre ment tanulni a
Képzőművészeti Főiskolára, Varga Nándor
Lajos keze alá.
Szank szerepe azért fontos, mert
Gy. Szabó főiskolai hallgatóként, itt
érett igazi művésszé.
A régi, nádfedeles házak kihúzott
szálaiból hegyezett „tollat és
varázsolta a homokvilágról szebbnél szebb tusképeit. Többször
látogatott vissza, de a képtárat csak
tervrajzon láthatta..
Innen indult a világhódító út.
Gy.SzabóBéla bejárta és "meghódította" a
világot - nemcsak úgy, hogy lerajzolta, fába
véste a tájat és a benne élő embert, hanem
egyre sűrűsödő kiállításaival is (életében
390).
Világvándor volt. Az emberséget, az
alázatot mindenütt felfedezték és
megtalálták alkotásaiban a művészetet
kedvelők. Mexikótól-Kínáig, Calitól Helsinkiig, Nagykárolytól –Bukarestig,
A szanki példa egyedülálló
hazánkban.
„Szank világ örökséget őrizhet egy
nagy művész jóvoltából „(Fábián Gyula)
A képtár újabb és újabb
kiállításaival, kulturális
rendezvényeivel valódi értékeket
közvetít.

Tibeti sapkás
önarckép

Belépődíj:
100FT/fő
Kiállítóterem mennyezete

(Szanki sarok)

Mindenkit szeretettel várunk!

Legyen Ön is beiratkozott
olvasója a könyvtárnak!

Könyveket, folyóiratokat
kölcsönözhet.
Helyben olvashatja a Petőfi Népe,
a Praktika,az Otthon magazin és
a National Geografic legfrissebb
számait.

A kézikönyveket helyben
használhatja.

Könyvtárközi kölcsönzést kérhet
internetes, gyors formában.

Nyitva tartás:
Kedd-szerda-csütörtök-péntek
9-17 óráig
Szombat 9-12 óráig
Elérhetőségeink:
 77/495-162
 6131 Szank, Béke u. 40/a.
szank.konyvtar@gmail.com
szank.keptar@gmail.com

Számítógépes szolgáltatásokat
vehet igénybe, használhatja az
internetet térítés ellenében.

 Technikai szolgáltatásokat kérhet:
fénymásolás, nyomtatás.

Médiatár filmjeit kölcsönözheti.

09. Sportpálya
10. Rendõrség
11. Háziorvos
12. Fogorvos
13. Állatorvos
14. Gyógyszertár
15. Posta
16. Takarékszövetkezet
17. Benzinkút
o Vasútállomás
o Autóbusz megálló

01. Polgármesteri Hivatal
02. Általános Iskola
03. Óvoda
04. Mûvelõdési Ház - Mozi

05. KÖZÖSSÉGI HÁZ

06. Római Katolikus templom
06. Szt. Margit Rk. Ifjúsági
Otthon
07. Református templom
08. Baptista imaház

