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Petrás Mária Rákoskerten
Képzõmûvészet, zene és irodalom a csángó-magyar kultúra jegyében
# KILI TAMÁS
zívet
melengetõ
program várta az
érdeklõdõket a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a magyar kultúra
napja alkalmából és a
csángó-magyar kultúra
jegyében megrendezett
seregszemlén január 10én. A képzõmûvészet,
az irodalom és a zene
háromszögébe szervezett dupla program elsõ
részeként Petrás Mária
Szervátiusz Jenõ- és
Magyar Mûvészetért
díjas keramikusmûvész
alkotásaiból nyílt kiállítás, a tárlatot Feledy Balázs mûvészeti író nyitotta meg.
A csángóföldrõl elszármazott Petrás Mária a moldvai Diószén

S

Petrás Mária énekmondót Sipos Mihály kísérte hegedûn

községben született tõsgyökeres, nyolc gyermeket nevelõ földmûves család elsõ gyermekeként.
Alkotásaiban a csángó falvak énekei és imái
öltenek testet. Egész
mûvészetét áthatja a keresztény katolikus hite,
ami vezérli minden
egyes alkotás létrehozá-

sánál. A kiállított 33
dombormû mázatlan,
csak az ornamentika
mázas, amely a csángók
nagyon erõs díszítõ kultúráját adoptálja, és ez a
kettõsség ad egy izgalmas, új jelentést a tárgyaknak.
Kétség nem férhet
hozzá, hogy profi alkotóról van szó, ugyanak-

kor az õsi népi formakultúra egyéni látásmódja benne van Petrás
Mária minden alkotásában, amire csak kevesen
képesek.
Biblikus témájú dombormûvei a szent családot, Szûz Máriát a kis Jézussal, a három királyok
imádását
ábrázolják
több változatban, Krisztus kereszthalála pedig
rendkívül
drámaian
szólal meg a kiállításon.
A palettáról nem hiányozhat a Napbaöltözött, akit a csíki székelyek és a csángók csak
Babba Máriának neveznek, és akiben õshitünk
istenasszonya és Szûz
Mária alakja keveredik méltatta a kiállító mûvészt Feledy Balázs.
Az ünnepi program

második részében Szakolczay Lajos irodalomés
mûvészetkritikus
mondott ünnepi köszöntõt, majd a Zsoltáros Ultimátum címmel
megtartott zenés irodalmi összeállításban Döbrentei Kornél József Attila-díjas, Balassi-emlékkard és Alternatív Kossuth-díjas költõ verseit
Szersén Gyula Jászai-díjas színmûvész tolmácsolta.
Petrás Mária énekmondót, aki a legszebb
csángó dalokat tûzte
mûsorára, Sipos Mihály,
a Muzsikás együttes
tagja kísérte hegedûn.
Az állófogadáson Hatvani Zoltán rákoskerti
önkormányzati képviselõ mondott ünnepi
köszöntõt.
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Majsai Mária képei Hegyen
Vidám témák, örömet sugárzó alkotások

A Csabai Csillag Színi
és Musical Stúdió
szereplõválogatást
és pótfelvételit hirdet
a Csaba Ház készülõ
produkciójához
6-13 éves
és 14-18 éves korig.

A magyar kultúra napja alkalmából Majsai Mária festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a
Rákoshegyi Közösségi Házban január 16-án. A
tárlatot Szakáll Ágnes festõmûvész rendezte,
bevezetõt mondott Bodor Zoltán festõmûvész,
két szavalat erejéig közremûködött Lakatos József Péter.

# KILI TAMÁS
január 30-ig megtekinthetõ tárlaton akvarellek, olajfestmények, jellemzõen vidám témát megörökítõ,
örömet sugárzó képek
láthatók. A néhány lendületes ecsetvonással
megrajzolt alkotások
mellett – mintegy kontrasztként – a csendéletek ugyanakkor hihetetlenül színhû és rendkívül sok munkát követelõ alapossággal készültek.

A

Majsai Mária a Képzõ- és Iparmûvészeti
Gimnáziumban
két
éven át reklámgrafikával foglalkozott, majd a
XX. kerületi Csili Mûvelõdési Központban
Balogh Jenõ festõmûvész, Kõnig Róbert grafikusmûvész és Balogh
Gyula festõmûvész tanítványaként alakrajzot
és litográfiát tanult hét
évig. A Képzõmûvészeti Egyetemen 1991ben szerzett diplomát
restaurátor
szakon,
ahol Bráda Tibor festõ-

Szereplõválogatás
a Csabaházban

A felvételi
meghallgatás helye:
Rákoscsabai Közösségi
Ház.
Ideje:
2010. január 24. és 31.
10 óra.

mûvész volt a mestere.
Több önálló kiállítása
mellett számtalan csoportos seregszemlén is
bemutatkozott, többek

között
Budapesten,
Gyulán, egy Bécset is
érintõ vándorkiállításon, valamint Rómában, ahol díjat is nyert.

A meghallgatás tárgya:
legalább 2, fejbõl tudott
irodalmi anyag, mûfaji
megkötés nélkül
és 1 zenei anyag,
mûfaji megkötés
nélkül.

Papp Lajos könyvbemutatója Rákoskerten
„Ajánlom a könyvet az életbe belefáradt
A professzor szavai
embereknek, hitetleneknek és hívõknek.” szerint „az emberi tu(Dr. Papp Lajos) dásról és az ostobaságról szól ez a könyv”, de
# SZAKÁCS ZSUZSA
íróval. Igen sokan vá- a beszélgetés során
sárolták már a mûsor megismertük a majd ötnnak
ellenére, megkezdése elõtt a száz éves múltra visszahogy január 16- professzor ötödik mû- tekintõ ormánsági Papp
án, szombat este igen vét, amely tavaly dehideg volt, szitált a cemberben jelent meg
köd, nem jártak a bu- Csodák és tragédiák
szok a sztrájk miatt, életemben címmel. A
óriási érdeklõdés övez- könyv címlapján megte a Rákoskerti Mûve- jelenõ idõvallum – Vilõdési Ház Beszélõ rágvasárnaptól Nagykönyvek
sorozatát, péntekig – Papp Lajos
ahol Dr. Papp Lajos születését és hatvananemzetközileg elismert dik születésnapját felszívsebész beszélgetett ölelõ idõszakot jelzi, a
legújabb könyve szüle- közte megélt keserûen
tésének körülményei- igaz, megható történerõl Hollós János újság- tekkel.

A

családot, a szívsebész
egykori betegének, Katalinnak a megrázó történetét, amely az élet és
a halál mezsgyéjén játszódott. Sok szó esett a
hit és a szeretet fontosságáról, úgy a hétköz-

napi életben, mint a
gyógyításban, az újjáélesztésrõl, a jelekrõl,
amelyek végigkísérnek
bennünket életünk során, csak figyelni kell,
az összetartozás érzésének szükségességérõl,
szeretett hazánkról, a
Kárpát-medencérõl, a
magyar nõk és férfiak
jóságáról, szépségérõl.
Befejezésként Papp
Lajos az alábbi mondattal zárta a sokak
számára felejthetetlen
estét: „Vissza kell találni Istenhez, vissza kell
találni
egymáshoz,
hogy így teremtsünk
egy új világot, emberszépet és nagyszerût.”
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