Ruszin művészek a Kisebbségek Házában
E címmeL nyílt nagyszabású kiállítás a belvárosi Kisebbségek Házában, A ruszin festőművészek: Fedor,
Iván és András tárlatát Puskás László kátpátaljai festőművész nyitotta me€,
Annak ellenére, hogy a Manajló csa]ád számos alkotása Kárpátalján maradt, két terem iS megtelt aZ
olaj és akvarell csendéletekkel, aktokkal, szent képekkel, valamint szénrajzokkal,
A legnagyobb teret a nagypapa, Marralld Fedor mun,
kái foglaliák el. Alkotásaiban láthatóan a Kárpátok von-

zereie diadalmaskodott, Művészetét nem csak szü]őföldjén ismerték ei, s díjazták az Ukrajna Kiváló Művé-

sze címmel, de Velencétől Prágáig Európa számos galériáiában, Manailó Fedor a végsőkig alkotott, Akkor sem
hagta abba a munkát, amikor köszvény húzta a kezét,,.
AZ alma nem esett messze a fálától. Ivánról is hamar kiderült, mestere az ecsetkezelésnek. Bár Ungváron a festészet mellett számtalan fontos elfoglaltsága akadt az
Iparművészeti Múzeum igazgatójaként, életmentő szívműtétje után mégis úgy döntött: Magyarországra te]epül feleségévelAzóta Diósjenőn é] és a]kot,

A Vácott élő unoka, András a Lembeígi FestőművéSzeti Akadémián csiszolta veleszületett tehetségét.
Munkái helyi és nemzetköz1 kiállításokon láthatók,
emellett sikeresen használja tehetségéta reklámiparban,

Donáth Lehel, a roszln klsebbségi önkormányzat elnöke
Mana|ló lván és íe|esége valamint a kiállítást megnyttó
puskás László f estőmíívész

András testvére, viktória csodálatos csendéleteit, feIeségének,Andreának varázslatos selyemhímzéseit, s
a legifjabb dédunokák vízfestékkelpingált képeit,
Manailó Fedor nem érhette meg, hogy együtt áJlítson
ki a család, De fia, Iván szelint feisőbb iel, a teremtő
akarata lehet abban, hogy a nagyapa, a fiú és az unoka születési dátuma egymást követő naphoz kapcso,
Iódik. András fia ugyanis január l4-én SZü]etett, IVán
január ló-án, s kettejük köZött, ianuár l5-én hunyt el
a nagyapa,
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A kiállítáSra ellátogatók tapasztalhatják, hogy a há-

címííBp. V. ker. Önkormányzat lapiából

rom Manajló va]óiában nem három, hisz láthatják

- úi roma

folyóirat
gyerekeknek

Az úi roma gyermek és if|úsági magazin sok képregénnyel, színes olvasnivalóval ]epi meg a gyermekeket. A kiadvány kétnyelvű, szerkesztője Yarqa Erika, aki
aZ open Society Institute támogatásával az ,,Amaro

- Életünk a Roma KultúráéItAlapítvány" kiadásában ielentette meg az első számot éS küldte el eZeI
példányban, ingyenesen Szabo]cs-Szatmár-Bereg megyei iskolákba, A második szám hamarosen megjelenik, ,.Romák a magyar történelemben" (Le roma andej
ungriko historiIa) címmel képregény-sorozat indult az
első számban {illusztrációnk), amelyben a lap bemu,
tatia, hogy a romák a magyar történelem aktív főszeTrala

replői voltak,
Még sok érdekes lapszám megjelentetését kívánjuk
a gyermek- és ifiúsági magazinnak!
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