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Δεκαπέντε χρόνια υφίσταται η Υπηρεσία Εθνικών και Εθνολογικών Μειονοτήτων

15 години Управление за национални и етнически малцинства
15-e berśengi si e Officiapala Nacionalne taj Etnikane Minoritetura

15 godina Ureda za nacionalne i etničke manjine

   éves a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

15 lecie Urzędu Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1085 Budapest, Baross u. 22-26., Tel.: (061)266-6343, fax: (061)266-1225, e-mail: nekh.titkarsag@mail.datanet.hu

15

15 Jahre Amt für Nationale und Ethnische Minderheiten

Oficiul pentru Minorităţile Naţionale şiEtnice împlineşte 15 ani

15 рокув Офіса Національных и Етнічных Меншин Мадярщины

15 година уреда за националне и етничке мањине

15 rokov  Úradu pre národné a etnické menšiny 15 let Urada za narodne i etnične manjšine

15 років Управлiнню Національних та Етничних меншин Угорщини
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The Office for National and Ethnic Minorities celebrates the fifteenth anniversary of its establisment in

2005. Besides the festive and friendly moments of celebration, this year has also been determined by hard work. The 
laws related to minority protection have undergone significant modifications, and we managed to come to a break-
through in the field of genuine cultural autonomy of minorities and the process of institutionalization. All this is not
only the achievement of a year’s work, or a government term, but it is due to consistent work of years, namely in 
many cases conceptions worked out 10-15 years ago, have, after years of maturing,  now been realised. The Office for
National and Ethnic Minorities, and the Public Foundation for National and Ethnic Minorities living in Hungary, which 
was established 10 years ago and since then has been closly cooperating with our Office, have always been more than
mere administrative and financing organisations: within the bounds of their limited means, both have been committed
to supporting the artistic life of national and ethnic minorities in Hungary, with regard to the fact that it constitutes an 
important element of preserving their identity. Using its modest resources allocated for this purpose, now our Office
can be proud of a rich and diverse collection of works of art from artists belonging to minorities in the Carpathian 
Basin and in Hungary. For the first time, now we have the pleasure to present this collection to the public.

Like all selections, this one is also partly based on subjective elements. In this case, it would have been 
particulary difficult to find objective criteria, because the works of art of our collection are connected by neither
their themes, technique, nor by their artistic life. What links them is the minority existence of the artists: each artist 
presented in this selection belongs to a national or ethnic minortiy. For this reason, the collection is rather diverse, 
and the works have been created by different techniques. One can find here paintings, carved works, enamels, glass
works, figurative and realistic, abstract and symbolic, expressive and geometric style works, and also works of naive
and professional forms. The educational background of the artists is also different; there are self-taught and qualified
artists among them, too. 

The diversity and the high number of the works of our art collection has made us limit the number of works to 
be presented in our publication. It is not the purpose of this modest selection either to give a comprehensive picture of 
our all-round collection, or to judge their artistic value. It was our objective to present the artistic manifestation of be-
longing to a minority on a large and varied scale, and to give an insight into the artistic life of minorities in Hungary. 

Besides the artists presented in this selection, the works of István Szentandrássy, Magda Szécsi, Mara Oláh, 
László Kosztics, Miroljuba Gendova, Ákos Matzon, Péter Puha, Katalin Ullmann Katalin, Gyöngyi Rácz Kalányos, Pál 
Kun, Constantin Mihaela (Public Foundation for National and Ethnic Minorities living in Hungary) József Ferkovics, Gá-
bor Dilinkó, Teréz Orsós, Géza D. Horváth, Balázs Balogh, Márta Bada, Kálmán Szomora, József Fenyvesi can aslo be 
found in our Office’s collection. Simultaneously with the publication of the present compilation, we have also opened
our virtual gallery on our website (www.nekh.gov.hu), where our complete collection of more than eighty works of 
art can be seen.

years of the Office for National and Ethnic Minorities
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A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 2005-ben ünnepeli fennállásának 15. évfordulóját. Az ünnepi, 

baráti pillanatok mellett, ezt az évet is a dolgos hétköznapok jellemezték. Megújult a kisebbségi joganyag-
csomag, áttörést értünk el a valós kulturális autonómia, az intézményesülési folyamat terén. Mindez nem egy 
év, még csak nem is egy kormányzati ciklus eredménye. Hosszú évek következetes munkájának köszönhető, 
hiszen nem egyszer 10-15 éve megfogalmazott, azóta érlelődő gondolatok valósulnak meg napjainkban. A Ki-
sebbségi Hivatal és a vele szorosan együttműködő 10 éves Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány mindig több volt, mint egyszerű közigazgatási vagy finanszírozó szervezet, fennállása óta köte-
lességének érezte, hogy a szorosan vett államigazgatási feladatain túl figyelemmel kísérje, és lehetőségeihez
mérten támogassa a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek művészeti tevékenységét. Hiszen ez is 
egyik fontos biztosítéka a kisebbségi identitás megőrzésének. Hivatalunk szerény lehetőségeivel élve mára 
a magyarországi, kárpát-medencei kisebbségek képzőművészeti alkotásaiból álló gazdag és sokszínű gyűjte-
mény tulajdonosa lett, amelyet hosszú idő után most először nyílik alkalmunk bemutatni a nagyközönségnek. 

Mint minden válogatás, ez a válogatás sem mentes szubjektív elemektől. Jelen esetben különösen 
nehéz lett volna valamilyen objektív kritériumot találni, hiszen ez a kiadvány olyan művészeti alkotások gyűj-
teménye, amelyeket nem a téma vagy a kidolgozás technikája köt össze és nem is ugyanahhoz a művészeti 
stílushoz tartoznak. Ami összeköti őket , az a kisebbségi lét. Valamennyi művész egy adott nemzeti vagy et-
nikai kisebbségi közösséghez tartozik. Mindezért a Hivatalban összegyűlt anyag igen sokrétű. Sokféle a tech-
nika is, amivel készültek. Vannak festmények, fafaragványok, tűzzománcok, üvegre készült művek, figurális,
realista, elvont, szimbolikus, expresszív, illetve geometrikus alkotások, naiv és professzionális formavilágú 
munkák egyaránt. A művészek képzettsége, elismertsége is különböző: vannak közöttük autodidakta művé-
szek és Munkácsi-díjas alkotók is. 

A művészeti alkotások sokfélesége, nagy száma, arra kényszerít bennünket, hogy e nyomtatott íze-
lítőben korlátozzuk a bemutatandó művek körét. Nem is lehet célja e szerény válogatásnak átfogó képet adni 
e változatos kavalkádból, mint ahogy az alkotások és a művészek kritikai elemzése, értékelése sem. Igyekez-
tünk bemutatni a kisebbségi lét művészeti kifejezésének széles és színes skáláját, mintegy ízelítővel szolgálni 
a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek alkotó tevékenységéből. 

Az itt bemutatott művészek mellett a Hivatal birtokában vannak Szentandrássy István, Szécsi Magda, 
Oláh Mara, Kosztics László, Gendova Miroljuba, Matzon Ákos, Puha Péter, Ullmann Katalin, Ráczné Kalányos 
Gyöngyi, Kun Pál, Mihaela Constantin; (MNEKK) Ferkovics József, Dilinkó Gábor, Orsós Teréz, D. Horváth Géza, 
Balogh Balázs, Bada Márta Szomora Kálmán, Fenyvesi József alkotásai is. A kiadvány megjelenésével nyitjuk 
meg virtuális galériánkat a Hivatal www.nekh.gov.hu című honlapján, amelyen a több mint 80 alkotásból álló 
teljes gyűjtemény megtekinthető.

éves a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
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1974-ben született Szófiában. Abudapesti Képző- és Iparművésze-ti Szakközépiskola (1994), illetve a Kirakatrendező és Dekoratőr Szak-munkásképző Iskola elvégzése után tanulmányait a Magyar Iparművé-szeti Egyetemen folytatta, ahol elvé-gezte a design-menedzser szakot is. Benei Tünde, Magyari Márton, Pauli Anna és Polgár Csaba voltak mes-terei. Immár tíz éve Budapesten él és dolgozik. Részt vett számos cso-portos kiállításon Magyarországon és Németországban, valamint eddig két önálló tárlattal mutatkozott be. 1997-ben megnyerte a Gecser Luj-za-pályázatot, és eddig kétszer is (1997, 1998) kiérdemelte a Cirill és Metód Művészeti Alapítvány Díját Bulgáriában. 

Родена е през 1974 г. в София. След завършването на Гимназията по приложни и изящни изкуства (1994 г.) и специализирано учи-лище за аранжори и декоратори в Будапеща, продължава образова-нието си в Унгарския университет по приложни изкуства, специал-ност текстилен дизайн и менедж-мент. Нейни учители са Тюнде Бе-неи, Мартон Мадяри, Анна Паули и Чаба Полгар. Живее и работи в Будапеща повече от десет години. Участва в общи изложби в Унга-рия и Германия. До сега е имала две индивидуални изложби в Бу-дапеща. В 1994 г. печели конкурс Луиза Гечер за приложно изкуст-во и два пъти печели (1997, 1998) наградата на Фондация за изкуст-во Кирил и Методий в България. 

Milena Vladimirova was born in 1974 in Sofia. After completing herstudies at the Budapest Secondary School for Fine Arts and Industrial Arts, and at the Vocational School for Shop Window Design and Deco-ration, she continued her carrier at the Hungarian University of Indus-trial Arts, where she also acquired a degree in design management. Her teachers were: Tünde Benei, Már-ton Magyari, Anna Pauli and Csaba Polgár. For the past ten years, she has lived and worked in Budapest. She took part in numerous collec-tive exhibitions in Hungary and in Germany, and she has also had two individual exhibitions up to now. In 1997, she won the Lujza Gecser Competition and has been awarded twice (1997, 1998) the Prize of the Cyrill and Method Art Foundation in Bulgaria.

V l a d i m i r o v a M i l e n a М и л е н а В л а д и м и р о в а  M i l e n a V l a d i m i r o v a V l a d i m i r o v a M i l e n a М и л е н а 
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1948-ban született Budapesten. Kép-zőművészeti tanulmányait a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában, és a Holland Királyi Képzőművésze-ti Akadémia murális szakán végezte. 1970 és 1976 között az amszterdami művészeti szféra aktív szereplője volt. 1972-ben készítette az amszterdami Szent András Kórház kápolnájának Ó- és Újtestamentumi jeleneteket ábrá-zoló üvegablak applikációit, valamint a Spar Bank van de Stadt festmé-nyeit és fa, illetve fémszobrait. Dip-lomamunkája, mely az amszterdami kultúrcentrum román kori kápolnájá-ban található, az Amszterdam Város Tanácsa által meghirdetett képzőmű-vészeti pályázaton első díjat kapott. Legjelentősebb monumentális mun-kája a Holland Képzőművészeti Aka-démia falát díszítő pannó, mely közel 50 négyzetméter nagyságú. 1976-tól magyarországi kiállításokon is jelen van. 1982-ben a Fővárosi Szabó Er-vin Könyvtár megbízásából készített Juliánus barát, Kőrösi Csoma Sándor és Apáczai Csere János tiszteleté-re egy 12 négyzetméter nagyságú triptichont. 1983. szeptember 24-én került átadásra a Tiszadobi Gyer-mekváros számára készített Szüle-tés-pannó. Ez a közel 43 négyzet-méter nagyságú alkotás a cigányok magyarországi történetének doku-mentatív összefoglalása. A festészet mellett íróként és közszereplőként is kivette részét a hazai kulturális és politikai élet alakításából, 1993-ban az MSZP országgyűlési képviselőjé-vé választották. 1994-ben halt meg Budapesten. Festményeinek jelleg-zetes stílusa a mitológiai, illetve tör-ténelmi témaválasztás, és a tudatos törekvés a cigány kultúra monumen-tális reprezentációjának megterem-tésére máig kifejti hatását a kortárs művészetben.

Andel 1948-to bersh arakhadyilas, andej Budapeshta. Peske artisticka shkoli an-dej „Képző és Iparművészeti Szakközé-piskola, thaj andej Hollanad, pel Krajeski Makhimaski Akademija, pel barimangi rig getosardas. De kathar le 1970- zhi kaj le 1976-to bersh ande o Amsterdam kedas butyi, kaj les zuirales bare piktoreske inkrenas. Ande o 1972-to bersh kerdas ande o Amsterdam, ande le nasvalengo kher, savo pa o Svunto Andrash las pesko anav. Ande la nasvalenge khereski khan-geri tordyol akanak kodo glazhuno kipo, savo pa la bibliake vrami – pa o purano thaj pa o nyevo teshtamento – kerdas. Si les inke ekh kaver baro kipo, savo ande o „Spar Bank van de stadt”si ande o Am-sterdam. Kathe si vi leske majbut butya, kodol, save kasht thaj anda sastri kerdi sobrura si. Leska diplomaki butyi, savi ande le Amsterdamesko kulturalno cen-tro, mashkar le vlaxutna vramaki khan-geri tordyol inke vi aklanak. Angluno sas pe kodo avri akharipe, savo le Amsterda-moske forosko Konsilo keradas. Majfeder bari butya so voj kerdas, ande la Hollan-daki Makhimaske Artisticko Akademia si, pe la akademiako zido, so majbaroj sar panzhvardesh metera. De kathar le 1976-to bersh vi ande o Ungro saj ma-ladyuvas leske butyanca. Ande le 1982, ande  le majbare forosko Szabó Ervin Biblioteko kerdas ekh baro makhlo kipo pe savo o Julianus amal, o Kőrösi Cso-ma Sándor, thaj o Apáczai Csere János dichon. Kado kipo 12 metera triptichon silo. Ande le 1983-to bershesko septem-beri das pherdal ande la Tisadobako gav, ande le shavorengo foro kodo kipo, savo 43 m2 si, thaj kade bushol ke „Arakhagyi-mo”. Ande kado kipo phenel o Peli le Un-grikone themeske romengo trajo. Pasha kodi ke kipon makhlas, vi le iskirimatosa thaj vi kavera , politikutkine butyan-ca avri las peski butyi and le themesko kulturalno thaj politikutno trajo. Ande le 1993. bersh o MSZP opre lasles ma-shlar peske parlamentoske deputatura. Akanak si inja bersha, ande 1994, ande le novemberesko shon pel 22-ti dyesa mulo, andej Peshta. Leski kipura majfe-der pa e mitologia thaj pa e pecipija den vorba. Voj si o angluno, kon zhanimasa del duma pa le rom, pa e romanyi kultúra monumentalnone butyanca. Inke vi ad-yes shaj hatyaras leska butyako fajnope mashkar le terne romani piktorura.   

Tamás Péli was born in Budapest, in 1948. He completed his art studies at the Secondary School for Fine Arts and Industrial Arts and at the Mural Faculty at the Dutch Royal Academy of Fine Arts. Between 1970-1976 he intensely took part in the artistic life of Amsterdam. In 1972, he complet-ed the inlays of the glasswindows in the chapel of the Saint Andrew Hos-pital in Amsterdam, which illustrate scenes from the Old and the New Testament. In the same year, he also worked on his paintings, wooden and metal sculptures at the Spar Bank van de Stadt. His final work at theAcadamy of Fine Arts, which can be found in the roman chapel of the Cultural Centre in Amsterdam, won the first prize at the art competi-tion announced by the City Council of Amsterdam. His most significant,grandiose work is the Panel on the walls at the Dutch Royal Academy, which covers nearly 50 quadratme-ters. From 1976, he exhibited in Hun-gary, too. In 1982, he completed a 12 quadratmeter sized triptichon in hon-our of Priest Julianus, Sándor Kőrösi Csoma and János Apáczai Csere. His panel titled Birth was handed over to the Children’s Home in Tiszadob on 24 September, 1983. This 43 quad-ratmeter sized work of art is a docu-mentative presentation of the history of the Roma in Hungary. He had his share in the Hungarian cultural and political life not only as a painter, but also as a writer and activist; in 1993, he was elected socialist member of the Parliament. He died in Budapest, in 1994. The characteristic style of his paintings, along with the mytho-logical and historical themes, and his conscious ambition to represent the Roma culture on a large scale, show their effect on contemparary art even today.

Péli Tamás Tamás Péli Péli Tamás Tamás Péli Péli Tamás Tamás Péli Péli Tamás Tamás Péli 
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1952-ben született Miskolcon, ahol öt éves koráig a helyi görög kö-zösségben nevelkedett. Budapes-ten került kapcsolatba a zenével, 1972-76-ig a Bihari Táncegyüttessel dolgozott, 1976-ban a Kolindával elnyerte az Ifjú Népművészek Mes-tere címet. 1974-ben megalapította (Szabó Andrással és Balázs János-sal) a Gépfolklór nevű együttest; kelet-európai világzenét játszottak. 1984-ben teljesen felhagyott a ze-néléssel, s a festészet felé fordult. 1990-ig Nagy Gábor festő műtermé-ben dolgozott, s csak ekkor lépett a szakma és a nagyközönség elé, bár már 1988-tól tagja volt a Képzőmű-vészeti Alapnak. 1991-től a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsé-gének tagja lett, ekkortól kezdte el festményeit sikerrel értékesíte-ni, Budapest mellett Párizsban is. Kiállított lakóhelyén, Szentendrén (Műhely Galéria, Erdész Galéria), Budapesten (Francia Intézet, 1991; Csontváry Galéria, 1991), 1990-ben Bécsben, 1992-ben pedig Isztam-bulban mutatták be munkáit. Egyé-ni kiállításai mellett részt vett több külföldi csoportos tárlaton (Bonn, Amszterdam), illetve nemzetközi művészeti vásáron is (Klagenfurt, Hamburg, Genf, Köln, Nicosia, Pi-reusz, Szöul, Cannes). 1987-ben visszatért a zenei világba, megala-pította a Barbaro nevű együttest, mellyel több nagylemezt adtak ki, s több európai országban (Ausztria, Olaszország, Görögország) sikerrel turnéztak. 

Γεννήθηκε στο Μίσκολτς, όπου με-γάλωσε μέχρι 5 χρονών σε ελληνικό περιβάλλον. Με τη μουσική ήρθε σε επαφή στη Βουδαπέστη, ανάμεσα στα χρόνια 1972 – 1976 δούλευε μαζί με το χορευτικό συγκρότημα Bihari, και το 1976 μαζί με την ορχήστρα Kolinda κέρδισε το βραβείο «ο Μαέστρος των Νέων Παραδοσιακών Καλλιτε-χνών». Το 1974 ίδρυσε το συγκρό-τημα Gépfolklór μαζί με τον András Szabó και τον János Balázs και έπαι-ξαν διεθνής μουσική της Ανατολικής Ευρώπης. Το 1984 παράτησε τελείως τη μουσική και στράφηκε το ενδιαφέ-ρον του προς την ζωγραφική. Μέχρι το 1990 δούλευε στο ατελιέ του ζω-γράφου Gábor Nagy, και μόνο τότε εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό και τους ειδικούς, αν και ήταν μέλος του Ιδρύματος Καλλιτεχνών από το 1988. Από το 1991 έγινε μέλος του Οργα-νισμού Ούγγρων Καλλιτεχνών, και από τότε άρχισε να πουλάει τα έργα  του με επιτυχία όχι μόνο στη Βου-δαπέστη, αλλά και στο Παρίσι. Έκα-νε εκθέσεις στην πόλη κατοικίας του στον Άγιο Ανδρέα – Szentendre (στο Γκαλερί Műhely, Erdész), στη Βουδα-πέστη (Γαλλικό Ίδρυμα 1991, Γκαλερί Csontváry 1991), το 1990 στη Βιέννη και το 1992 στην Κωνσταντινούπολη παρουσίασαν τα έργα του. Εκτός από τις προσωπικές εκθέσεις του συμμε-τείχε και σε πολλές ομαδικές στο εξω-τερικό (Βόννη, Άμστερνταμ), επίσης σε διεθνείς καλλιτεχνικές παρουσιά-σεις (Κλάγκενφουρτ, Αμβούργο, Γε-νεύη, Κολωνία, Λευκωσία, Πειραιάς, Σεούλ, Κάνες). Το 1987 επέστρε-ψε στη μουσική δημιουργώντας το μουσικό συγκρότημα Barbaro, με το οποίο εξέδωσαν αρκετούς δίσκους και έκαναν επιτυχημένες περιοδείες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα).

Dzordzoglu Jorgosz was born in 1949 in Miskolc, where the local Greek community played an important role in his life until he was five. He firstgot engaged with music in Budapest. Between 1972-1976, he worked with the Bihari Folkdance Group, later in 1976, he was awarded the Prize for Masters of Young Folk Artists. In 1974, together with András Szabó and János Balázs, he founded the en-semble called Machine Folklore, play-ing Central European world music. In 1988, he gave up music and turned to painting. He worked in Gábor Nagy’s studio until 1990, when he appeared before the public, although he was member of the Fund for Arts earlier. In 1991, he became member of the Association of Hungarian Fine Artists-and Industrial Artists and around this time he started selling his paintings not only in Budapest but also in Paris. He had his own art exhibition in his present home town, Szentendre, at the Galleries Műhely and Erdész, as well as in Budapest at the French In-stitute and at the Gallery Csontváry, both in 1991, and his works were also presented in Vienna and Istambul in 1990, respectively in 1992. Parallel to his individual exhibitions, he has also been involved in joint exhibitions in Bonn and in Amsterdam, further-more, Mr Jorgosz has also had the opportunity to introduce his works at international art fairs in Klagenfurt, Hamburg, Geneva, Cologne, Nicosia, Pireus, Soul and Cannes. With the foundation of the ensemble named Barbaro in 1987, Mr Jorgosz returned to the world of music. They brought out several LP’s and have been on tour, among other European contries, in Austria, Italy and Greece.     
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1931-ben született Hercegszántón. Rudnay Gyula Nagybánya szellemét felelevenítő szabadiskolájában is-merkedett meg a rajzolás és festés alapjaival. Környezetéből, gyökere-iből táplálkozó témaválasztásai, az ember és a föld szoros kapcsolata intenzív koloritú, valódi festői prob-lémákat feszegető kompozíciókban öltött testet. 1949-ben Derkovits-kollégista lett. 1950-tól 1956-ig a Képzőművészeti Főiskola festő sza-kán folytatta tanulmányait. Fónyi Géza és Domanovszky Endre voltak mesterei. A XX. századi magyar fes-tészet Nyolcakkal induló konstruk-tív-expresszív vonulatának képvise-lője. 1957 és 1960 között Derkovits-ösztöndíjas volt. 1960-ban a Római Ösztöndíjasok Kiállításán Kaszaka-lapáló című festményével ezüstér-met nyert. Számos egyéni kiállítá-son mutatkozott be. (Miskolc, Hód-mezővásárhely, Műcsarnok, Szom-bathely, Moszkva, Kőszeg, Baja). Munkássága elismeréseként 1963-ban Munkácsy Mihály-díjat, 1973-ban SZOT-díjat, 1976-ban Érdemes Művész címet kapott. 1975 és 1990 között a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán tanított. Az utóbbi évek-ben a monumentális, drámai kom-pozíciókkal szemben jellemzővé vált művészetében a táj, az intimebb, családi, utcai környezetből merített jelenetek, csendéletek ábrázolása. Főbb művei: nagybátonyi pannó, a bajai városházán freskó, Kapáló asszonyok, Vihar, Pihenő asszonyok, Gondban, Halottak napja (olajké-pek), Földosztás, Dózsa, Magvetők (gobelinek).

Rođen je 1931. u Santovu. Osnova-ma crtanja i slikanja upoznaje se u onoj otvorenoj školi Gyule Rudnayja koja je oživljavala duh Nagybanye. Odabir njegovih tema pohranjuje se iz njegove okoline i iz njegovih ko-rijena, čvrsta veza čovjeka i zemlje je intenzivnog koloriteta, a to se po-javljuje u kompozicijama koje odaju stvarne slikarske probleme. Student u Derkovitsevoj klasi postaje 1949. godine, a od 1950.-1956. studira sli-karstvo na Akademiji likovnih umjet-nosti, gdje je učenik Géze Fónyija i Endre Domanovszkog. On je pred-stavnik konstruktivno-ekspresivnog smjera mađarskog slikarstva u XX. stoljeću koji je započela poznata „osmorica”. Između 1957. i 1960. do-biva Derkovitsevu stipendiju, a 1960. stipendiju za studij u Rimu gdje na Izložbi rimskih stipendista s uljem na platnu pod naslovom „Kaszakalapáló“ osvaja srebrenu medalju. Sudionik je brojnih samostalnih izložbi: Miskolc, Hódmezővásárhely, Galerija likovnih umjetnosti, Sambotel, Moskva, Kiseg, Baja. Odličje Mihálya Munkácsyja do-dijeljeno mu je kao priznanje njego-ve djelatnosti 1963. godine, 1973. je primio odličje SZOT-a (Zemaljskog vijeća sindikata), a od 1976. godine je nositelj priznanja „Zaslužan umjet-nik”. 1975.-1990. predaje na Sambo-telskoj visokoj školi. U zadnjim godi-nama u njegovoj umjetnosti postalo je karakteristično slikanje pejzaža, prizora koje crpi iz okoline koja je in-timnija, iz obiteljske okoline i okoline s ulice, odnosno slikanje mrtve pri-rode. Važnija djela: Nagybatonyski pano, freske u zgradi Bajskog pogla-varstva, Žene kopaju, Oluja, Odmor žena, Briga, Dan mrtvih (ulje), Podje-la zemlje, Dózsa, Sijači (gobelini). 
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János Szurcsik was born in 1931 in Hercegszántó, Hungary. He learnt the basis of drawing and painting at the so called free school of Gyula Rudnay, where the spirit of Nagybá-nya was rather present. His themes, which are closely linked with his mi-lieu and his roots, and the relation between Man and the Earth were embodied in intense coloured com-positions trying to answer artistic problems. In 1949, he became mem-ber of the Derkovits Collegium; bet-ween 1950-1956 he studied painting at the Art College, where Géza Fónyi and Endre Domanovszky were his professors. Between 1957-1960, he was granted the Derkovits-scholar-ship, in 1960, he won a scholarship in Rome, where his painting titled Hammering the scythe was awarded a silver medal. Mr Szurcsik has had art exhibitions on his own in Miskolc, Hódmezővásárhely, Budapest, Szom-bathely, Moscow, Kőszeg and Baja. In 1963, respectively in 1973 and 1976 Mr Szurcsik was awarded the Munká-csy Mihály Prize, the SZOT Prize and The Prize for Artist of Merit. Between 1975-1990, he taught at the Teach-ers’ Training College in Szombathely. As for his artistic work, in the past years the grandiose, dramatic com-positions have given place to scenes and still lives picturing the landscape, and the more intimate family and street life. His most significant worksare: Nagybátony Panel Picture, a fresco at the City Hall in Baja, Hoe-ing women, Storm, Relaxing women, Trouble, All Souls’ Day (oil paintings), Land distribution, Dózsa, Seedsmen (tapestries).
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1948. április 26-án született Buda-pesten. Édesanyja német, édes-apja lengyel származású. A Képző és Iparművészeti Gimnáziumban Szalai Zoltán és Méhes László ta-nítványa lett, a Képzőművészeti Fő-iskolán pedig Bernáth Aurélt, majd Konecsni Györgyöt választotta mestereinek. 1968-ban az Illés ze-nekar arculat tervezője lett. Későb-biekben is számtalan komolyzenei és irodalmi lemez borítóját tervezte a Hanglemezgyártó Vállalat megbí-zásából, amely három alkalommal is Nívódíjjal ismerte el munkáját. 1972-től rendszeresen dolgozott a Moképnak. Megszűnéséig (1987) kb. 50 moziplakátot készített. Ebben az időszakban számtalan könyvborítót tervezett. A Móra Könyvkiadó meg-bízásából a Hóc-hóc-katona című gyermek verseskönyvhöz készített illusztrációit a Művelődési Minisz-térium Nívódíjjal jutalmazta. 1978. jelentős sikereket hozott a számára. Ebben az évben rendezhette meg első önálló kiállítását. Munkáival si-került kivívnia a szakma, és a nagy-közönség megbecsülését. 1985-ben kezdődött el két évig tartó korsza-ka, amelyet a gyűrött papírra szó-rópisztollyal készült kompozíciók jellemezték. 1997. nyarán új anyag-gal ismerkedett meg, az agyaggal. Agyagkönyvei 1998-ban Vincze László ötletére és a Sárospataki Kerámia Manufaktúra segítségével készültek. Eddigi pályafutása alatt közel 50 egyéni kiállítása volt itthon és külföldön. Kollektív tárlatok gya-kori résztvevője.

Urodzona 26 kwietnia 1948 roku w Budapeszcie. Matka Niemka, ojciec – uchodźca polski. W Gimnazjum Sztuk Plastycznych i Rzemiosła Arty-stycznego została uczennicą Zoltána Szalai i László Méhesa, a w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych wybrała wpierw Auréla Bernátha a następnie Györgya Konecsniego za swoich mi-strzów. W 1968 roku ukształtowała oprawę plastyczną zespołu muzycz-nego Illés. W okresie późniejszym, na zamówienie węgierskiej Wytwórni Płyt była projektantem płyt muzy-ki poważnej oraz nagrań literackich. Za prace te trzykrotnie otrzymała Nagrodę Jakości. W latach od 1972 do 1987 roku zaprojektowała ok. 50 plakatów mozaikowych. W tym sa-mym okresie zajmowała się również projektowaniem niezliczonej ilości okładek książkowych. Na zamówienie Wydawnictwa książkowego Móra była autorką ilustracji do zbiorku wierszy dla dzieci (Hóc-hóc-katona), za co Ministerstwo Kultury przyznało jej Nagrodę Jakości. W 1978 roku odnio-sła kolejny znaczny sukces – wtedy powstała jej pierwsza samodzielna wystawa graficzna. Pracami swymizdobyła uznanie w zawodzie oraz sza-cunek publiczności. W 1985 roku roz-począł się nowy okres w twórczości artystki trwający 2 lata, charaktery-zujący się kompozycjami wykonywa-nymi na papierze czerpanym. Latem 1998 roku zaczęła pracować w nowym materiale – glince. Dzięki pomysłowi László Vincze i zakładowi Ceramika Manufaktura w Sárospataku powsta-ły książki wykonane z glinki. W czasie swej cakej twórczości twórczej ar-tystka miała około 50 samodzielnych wystaw w kraju i zagranicą. Jej prace są często prezentowane także na wy-stawach zbiorowych.

Vanda Szyksznian was born on 26 April, 1948 in Budapest. Her mother is German, while her father is Polish.  At the Secondary School of Fine Arts and Industrial Arts she was taught by László Méhes and Zoltán Szalai, while at the Art College she became pupil of Aurél Bernáth, and György Konecsni. In 1968, she became the image designer of the ensemble Illés. Later, the record company charged her with the design of the covers of numerous literary and classi-cal music LP’s, for which the same company awarded her the Prize of Excellency three times. From 1972 she regulary worked for MOKÉP and before its closing-down (1987), she designed approximately fifty movieposters. The Móra Publisher Com-pany charged her with the illus-tration of the nursery rhymes vol-ume Hóc-hóc katona, for which the Ministry of Civilization  gave her the Prize of Excellency. In 1978 she was highly successful: she had her firstindividual exhibition and her works of art were appreciated by the pro-fessionals and the public. The new period of her artistic work started in 1985 and lasted two years, and was marked by compositions made with spray guns on wrinkled paper. In summer 1997, she discovered clay as a new material. In 1998, she cre-ated books made out of clay on the basis of László Vincze’s ideas and with the assistance of the Ceram-ics Manufacture in Sárospatak. Up to now, she has had nearly fifty in-dividual exhibitions in Hungary and abroad. She regulary takes part in joint exhibitions.   
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1932-ben született Soroksáron. 1948-1952 között a Művészeti Gim-názium tanulója, művészeti tanára Kántor Andor. 1952-1959 között a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Papp Gyula és Bernáth Aurél tanít-ványa. 1959-ben tagja lett a Fiatal Művészek Stúdiójának, 1965-ben a Magyar Képzőművészek és Iparmű-vészek Szövetségének. 1964-1967 között Derkovits-ösztöndíjas, 1972 óta tagja a Szentendrei Művészte-lepnek. 1976-ban az Egri Akvarell Biennálé Díjában, 1981-ben a Szol-noki Festészeti Triennálé Díjában ré-szesült. Állami elismerései: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (1994), Munkácsy Mihály-díj (1995), Magyar Köztársaság Arany Érdem-kereszt (1997). 2000-től Soroksár díszpolgára. Képei megtalálhatók számos fővárosi, vidéki (Kecske-mét, Nagykanizsa, Pécs, Debrecen, Eger, Szolnok, Sárospatak, Szeges, Szentendre) és németországi közin-tézményben és múzeumban, illetve magyar nagykövetségeken (Wa-shington, Bonn, Moszkva, Delhi) és magángyűjteményekben (Magyar-országon, New York /USA/, Genf  /Svájc/, Los Angeles /USA/, Grödinge /Svédország/, München /Németor-szág/). Számos magyar városban volt egyéni és csoportos kiállítása. Alkotásai külföldön csoportos tárla-tokon is szerepeltek (Németország, Spanyolország). 

Josef Bartl ist am 25. September 1932 in Schorokschar geboren. Er besuchte zwischen 1948-1952 das Kunstgymnasium, sein Kunstleh-rer war Andor Kántor. Von 1952 bis 1959 studierte er an der Hochschule für Bildende Kunst bei Gyula Papp und Aurél Bernáth. Im Jahre 1959 wurde er Mitglied beim Studio der Jungen Künstler, 1965 beim Ver-band der Bildenden Künstler. In der Zeit zwischen 1964-1967 war er Derkovits-Stipendiat, seit 1972 Mit-glied der Künstlerkolonie von Sankt Andrä. Im Jahre 1976 wurde er mit dem Preis der Aquarell-Biennale in Erlau ausgezeichnet, 1981 mit dem Preis der Maler-Triennale in Szolnok. Seine staatlichen Auszeichnungen sind: Verdienstkreuz in Gold der Republik Ungarn (1994), Mihály-Munkácsy-Preis (1995), Verdienst-kreuz in Gold der Republik Ungarn (1997), Ehrenbürger von Schorok-schar (2000). Seine Werke sind in zahlreichen Institutionen und Muse-en in der Hauptstadt und in ande-ren ungarischen Städten (Kecske-mét, Nagykanizsa, Pécs, Debrecen, Eger, Szolnok, Sárospatak, Szeged, Szentendre), in Deutschland, in den ungarischen Botschaften von Washington, Bonn, Moskau und Genf, sowie in Privatsammlungen in Ungarn, New York (USA), Genf (Schweiz), Los Angeles (USA), Grö-dinge (Schweden)und München (Deutschland) zu finden. Er hattein mehreren Städten selbstständi-ge oder Gemeinschaftsausstellun-gen. Seine Werke wurden auch im Ausland in mehreren Ausstellungen präsentiert, so in Deutschland und in Spanien.
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József Bartl was born in Soroksár in 1932. Between 1948-1952, he studied at the Secondary School of Arts, where Andor Kántor was his art teacher. Between 1952-1959, he attended the courses of Gyula Papp and Aurel Bernath at the Art College. In 1959 he became mem-ber of the Studio of Young Artists and in 1965, he joined the Associa-tion of Hungarian Fine Artists and Industrial Artists, too. Between 1964-1967, he was granted the Derkovits-scholarship, and from 1972, he has been member of the Art Colony in Szentendre. In 1976, he was awarded the Prize of the Aquarelle Biennale in Eger, and in 1981, he won a Prize at the Art Tri-ennale in Szolnok. His state decora-tions are: the Golden Cross of Dis-tinction of the Republic of Hungary (1994), the Munkácsy Prize (1995), the Golden Cross of Distinction of the Republic of Hungary (1997). In 2000, he was awarded honorary citizenship in Soroksar. His works of art are presented in numerous pub-lic institutions and museums across Hungary (Kecskemét, Nagykaniz-sa, Pécs, Debrecen, Eger, Szolnok, Sárospatak, Szeges, Szentendre), and in Germany, and also at several Embassies of the Republic of Hun-gary (Washington, Bonn, Moscow, New Delhi). Some of his works are preserved in private collections (in Hungary, New York /USA/, Geneva /Schwitzerland/, Los Angeles /USA/, Grödinge /Sweden/, Münich /Ger-many/). He has had both individual and collective exhibitions in numer-ous Hungarian settlements and abroad as well (Germany, Spain).
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1947-ben született Battonyán, ro-mán-szerb családban. Nemzeti és kulturális identitása végigkíséri non-figuratív, geometrikus festészetihagyományokra épülő alkotói mun-kásságát. Tanulmányait Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte Vinkler László tanítványa-ként, majd Fajó János volt választott mestere. A festő, grafikus és szob-rászművész Gyulán él és alkot saját műtermében. Európai felkészültségű és kvalitású alkotó. Műveit számos önálló kiállításon mutatták be Ma-gyarországon és külföldön. Romá-nia jelentősebb galériái több ízben is rendeztek kiállítást munkáiból, a külföldi román kulturális intézetek közül Rómában, Velencében és Pá-rizsban volt egyéni kiállítása. Tagja a Magyar Képzőművészek és Ipar-művészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, valamint a Román Képzőművészek Szövetsége Arad és Bihar megyei szervezetének. Románia Kormánya, 2004. decem-berében magas állami kitüntetésben résesítette, a Kulturális Érdemrend Lovagi kategória Képzőművészeti Díját kapta meg.

Ştefan Oroian s-a născut la Băta-nia, într-o familie de români şi sârbi. Identitatea sa naţională şi cultura-lă şi-a pus amprenta asupra între-gii activitate bazată pe tradiţia de creaţie non-figuativă, geometrică.Studiile şi le-a terminat la Institutul Pedagogic din Seghedinc avându-l ca dascăl pe Vinkler László, apoi Fajó János i-a devenit meşterul în-drumător. Pictorul, graficianul şisculptorul Ştefan Oroian trăieşte la Jula unde lucrează în atelierul său propriu. Este un creator cu o pre-gătire şi calităţi europene. Lucrările sale au putut fi văzute în cadrul unorexpoziţii individuale atât în Ungaria, în România, cât şi în alte ţări. Gale-riile mai însemnate din România în mai multe rânduri au prezentat arta lui Ştefan Oroian, iar dintre centrele culturale româneşti din străinătate Institutul Cultural Român din Roma, din Veneţia şi din Paris a avut în program expoziţie din lucrările ar-tistului plastic român din Ungaria. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Ungaria şi al mai multor organizaţii de creaţie din România. Guvernul României i-a conferit în decembrie 2004 distincţia Ordinul cultural, categoria artele plastice, gradul de cavaler.
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Stefan Oroian was born in a Roma-nian-Serbian family in Battonya in 1947. Orojan’s national and cultural identity has been an organic part of his artistic work based on the tradi-tions of non-figurative and geomet-rical painting. He studied art under the professional guidance of László Vinkler at the Gyula Juhász Teach-er’s Training College in Szeged, and later he considered János Fajó as his master. Orojan, who is a paint-er, a graphic and a sculptor at the same time, lives in Gyula and works there in his own studio. He is an artist of European erudition and of remarkable talent. His works of art have been displayed at numer-ous art exhibitions both in Hungary and abroad. The well-known galler-ies of Romania have presented Mr. Orojan’s works several times, while Romanian Cultural Institutions abroad, (Rome, Venice and Paris) also organised exhibitions of his works. Mr. Orojan is member of the Association of Hungarian Fine Art-ists and Industrial Artists, the Soci-ety of Hungarian Painters, as well as of the affiliated organisations of theAssociation of Romanian Painters in Arad and Bihar counties in Romania. In December 2004, the Government of Romania awarded Mr Orojan a high state honours; he received the Knighthood category of the Cultural Decoration’s Prize for Artists. 
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1936-ban Kárpátalján született, ér-telmiségi családba. Ismert kárpátal-jai festőművészek voltak tanárai és barátai (Erdélyi Béla, Boksai József, Kasai Antal és Manaljo Fedor). A fes-tészet mellett a grafika, szolarizáció és a fotografika iránt is érdeklődött.Számos hazai és nemzetközi tárla-ton vett részt grafikáival és fotógrá-fiáival, ezek közül néhányat ismertkülföldi múzeum őriz: Modern Mű-vészetek Múzeuma Stuttgarti, Mo-dern Múzeum Brooklyn. 1973-ban Odesszában egyéves festőművésze-ti kurzust végzett. 1980-tól Magyar-országon él. 1985-től állít ki Magyar-országon. Azóta számtalan hazai és külföldi kiállításon vett részt. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Corvin Művész-klubnak. 1998-ban a Budapest XVI. kerület Corvin Művelődési Háza 25 éves jubileuma alkalmából kiemel-kedő alkotó munkásságáért elisme-résben részesült. 

Родився у 1936 р. у Подкарпатю у честовануй интелігентнуй сімі. Його учителями и цімборами были извістні подкарпатські худож-ники (Адальберт Ерделі, Йожеф Бокшай, Антон Кашшай и Федор Манайло). Пила вытварного ис-кусства художник интересовався графіков, солярізаційов и фото-графіков. Приняв участиє у мно-гых регіональных, державных и межинародных выставках. Його роботы храняться у таких извіст-ных музеях, як Музей Модерна у Штудгарті, Бруклінському Музею. Закончив у Одесі курсы вытвар-ного искусства. Из 1980 р. живе у Мадярщині. Из 1985 р. выставля-єся у Мадярщині. Пусля того был участником многых выставок у Мадярщині и за її гатарами. Член Державного Союза Художникув Мадярщины и клуба художникув „Корвин”. Пуд час сяткованя 25-рочча Культурноі Хижі  Корвин у XVI районі Будапешта достав об-щественноє признаніє за твор-чеську діятельность.
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Atanaz Fedinecz was born in 1936 in Subcarpathia as a child of an in-tellectual family. His teachers and friends were famous artists from Subcarpathia (Béla Erdélyi, József Boksai, Antal Kasai and Fedor Man-aljo). Besides painting, he also showed interest in graphics, solari-zation, and photographics. He took part in numerous national and in-ternational art exhibitions with his graphics and photographics, among which a few are kept in well-known museums abroad, like the Museum of Modern Arts in Stuttgart, or the Museum of Modern Arts in Brooklyn. He completed a one-year art course in Odessa (former Soviet Union) in 1973. Since 1980, he has lived in Hungary. His first art exhibitionopened in 1985, and since then he has had numerous national and in-ternational exhibitions. Mr Fedinecz is member of the National Organi-sation of Hungarian Artists and the Corvin Art Club. In 1998, on the oc-casion of the 25th anniversary of the Corvin House of Culture in the XVIth dictrict in Budapest, he received recognition for this outstanding ar-tistic work.  
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1952-ben született Dornberkben. 1982-től rendszeresen állít ki Euró-pa országaiban (Jugoszlávia, Hollan-dia, Németország, Magyarország). 1989 óta Budapesten él és dolgozik. A képzőművészeti tevékenységén túl rendszeres résztvevője színhá-zi és multimédiás projekteknek is. Többek között az UNDO játékfilm, aMou-Mush animációs filmsorozat, aBudapest dokumentumfilm, a ZebraZone rövidfilm forgatókönyveinekszerzője, ő készítette a Nemzeti Színház Madách: Az ember tragé-diája című darabjának látvány-, és díszlettervét, és a Honvéd Együttes Déryné élete 96 percben című elő-adásának díszlettervét. A Budapest című könyv és kiállítás, valamint a Budapest – Párizs – Budapest kiállí-tás koncepciójának kidolgozója. My Baby Left Me című animációs film-je 1995-ben  a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Medve díjában részesült, 1996-ban a Kecskeméti nemzetközi Animációs Filmfeszti-válon elnyerte a legszínvonalasabb képi formanyelv díjat, a legjobb első film díjat, valamint a MagyarFilm- és Tv kritikusok díját. A Das Anatomische Theater című munká-ját (interaktív művészeti CD-ROM a XX. századról) az 1999-es Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon a leg-jobb multimédia projektnek járó első díjjal jutalmazták.

Рођен 1952. у Домберку. Од 1982. непрекидно излаже у разним ев-ропским државама: Jугославиjи, Холандиjи, Немачкоj и Мађарсоj. Од 1988. живи и ради у Будим-пешти. Поред бављења ликов-ном уметности, учествуje и у позоришним и мултимедијалним пројектима. Између осталог је аутор сценарија играног филма UNDO, анимиране филмске серије Моu-Mush, документалног филма Будимпешта, кратког филма Zebra Zone. Направио је идејни пројекат и пројекат декорације у Народном позоришту за Мадачов комад ”Чо-векова трагедија”, затим пројекат декорације за представу ансанб-ла Honvéd– Живот госпође Дери у 96 минута. Израдио је концепцију за књигу и изложбу о Будимпешти, као и изложбу Будимпешта-Париз – Будимпештa. Његов анимирани филм Му Baby Left Me добио је 1995. награду Сребрни медвед, a 1996. на Међународном фестива-лу анимираног филма у Кечкемету освојио је највишу награду за сли-ковну форму језика, награду за најбољи први филм (првенац), као и награду Мађарских филмских и ТВ критичарa. Das Anatomicshe Theater (интерактивни уметнич-ки ЦД-ром о ХХ веку) je 1999. на Међународном филмском фести-валу Annecy освојио прву награ-ду за најбољи мултимедијални пројекат. 
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Milorad Krstic was born in Dornberk (former Yugoslavia) in 1952. Since 1982, he exhibited across Europe (Yugoslavia, the Netherlands, Hun-gary and Germany).He has lived and worked in Budapest since 1988. Be-sides art, he takes part in theatre-and multimedia projects on a regu-lar basis. He, among other things, wrote the sreenplay of UNDO, a short movie, Mou-Mush, an animat-ed cartoon Budapest, a documenta-ry film, and Zebra Zone, a short film.At the National Theatre he made the set for The Tragedy of Man by Imre Madách, and that of The life of Mrs Déryné in 96 minutes, a perform-ance by the Ensemble Honvéd. Mr. Krstic has worked out the concept of the book and exhibition Budapest, as well as of the display Budapest-Párizs-Budapest. His animated filmMy Baby left me won the Silver Bear Prize in 1995, while in 1996 at the International Animated Filmfestival at Kecskemét, he received the Prize for the Highest Standard of Visual-ity, the Prize for the Best First Film, and that of the Hungarian Film-and TV critics. Das Anatomische Theat-er, which is an interactive art CD-ROM about the 20th century, won the Prize for the Best Multimedia Project at the Annecy International Film Festival in 1999.
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1934-ben a szlovákok lakta Lucfalván (Lucina) született. A középiskolát Budapesten végezete. Felsőfokú tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán, majd az Egri Pedagógi-ai Főiskolán folytatta. Tanulmányai után visszatért szülőföldjére. Indító mesterei közé sorolja Kántor An-dort, Basilides Sándort, Pap Gyulát, Barcsay Jenőt, Jakuba Jánost. Mun-kássága szlovák és magyar gyöke-rekből egyaránt táplálkozik, csakúgy mint a paraszti és az ipari létnek a családon belül megismert világából. Gondolati elemekből, szimbólumok-ból, álom-képekből építi fel vásznai látványát. 1955-től állít ki. Számos egyéni kiállítása volt, többek között Salgótarjánban, Miskolcon, Debre-cenben, Budapesten Moszkvában, illetve Szlovákia számos városában. A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Alkotómű-vészek Országos Egyesülete, a Ma-gyarországi Szlovák Írók és Művé-szek Egyesületének tagja.

Narodil sa roku 1934 v Lucinej, obývanej Slovákmi. Strednú školu absolvoval v Budapešti, pokračo-val na Vysokej škole výtvarného umenia, odtiaľ sa dostal na Peda-gogickú vysokú školu v Jágri. Po skončení  štúdií sa vrátil do svojho rodiska. Medzi svojich učiteľov si počíta Andora Kántora, Sándora Ba-silidesa, Gyulu Papa, Jenő Barcsaya, Jánoša Jakubu. Jeho tvorba čerpá rovnako z maďarských a sloven-ských koreňov, taktiež aj zo sveta sedliackého a priemyselného bytia, poznávaného v kruhu vlastnej ro-diny. Úkaz svojich plátien zostavu-je z mysľových prvkov, symbolov a vysnívaných fragmentov. Vystavuje od roku 1955. Mal množstvo sa-mostatných výstav, medzi inými v Šalgótarjáne, Miškovci, Debrecíne, Budapešti, Moskve, respektíve vo viacerých mestách Slovenska. Je členom Zväzu maďarských výtvar-ných a úžitkových umelcov, Celo-štátneho spolku maďarských tvoria-cich umelcov, a Spolku slovenských spisovateľov a umelcov.
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János Mustó was born in 1934 in Lucfalva (Lucina), a settlement in-habited by Slovaks. He attended secondary school in Budapest and continued his studies at the Art Col-lege and at the College of Pedagogy in Eger. After finishing his highereducational studies, Mr Musto re-turned to his native soil. He con-siders Andor Kántor, Sándor Basi-lides, Gyula Pap, Jenő Barcsay and János Jakuba as his first mentors.His work of art has both Hungarian and Slovak roots, and it also draws upon the farmer and industrial mi-lieu known from his own family. The spectacle of his pictures is based on his thoughts, his dreams and symbol. Since 1955, he has had individual art exhibitions, among others in Salgótarján, Miskolc, De-brecen, Budapest, Moscow, and in several towns in Slovakia. Mr Mus-to is member of the Association of Hungarian Fine Artists and Industri-al Artists, the Society of Hungarian Artists, and the Organisation of the Slovak Writers and Artists living in Hungary.  
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Szentgotthárdon született 1941-ben, jelenleg is a városban él családjával. Irodalmi és képzőművészeti mun-káinak témaválasztását meghatá-rozza szűkebb pátriája Szentgott-hárd, nagyszülei és felesége révén erős alsószölnöki kötődése is. 27 évesen autodidakta módon kezdett festészetet tanulni, helyi és megyei amatőr festők kiállításain mutatko-zott be. Önálló kiállítással szerepelt Szentgotthárdon, Alsószölnökön, Rábagyarmaton. Festményei az alsó-szölnöki templomban és a szent-gotthárdi Vörösmarty Mihály Gim-náziumban is megtalálhatóak. Ké-peinek várostörténeti jelentőségük van, az alkotó szívesen kutatja a vá-ros művészeti emlékeit. Élénk színű tájképei a környék nevezetességeit mutatják be, portréi az ott élőket örökítik meg. 1998 és 2003 között a Szentgotthárdi Irodalmi Klub 6 kötetben adta ki a város és környé-ke szülötteinek irodalmi munkáiból összeállított válogatást. A kötetek egyik szerzője, grafikus illusztráto-ra és szerkesztője Csuk Ferenc volt. Önálló verseskötete A botorkáló re-mény címet viseli. 2004. júliusában jelent meg A gát című kisregénye. 2005 októberében befejezte a re-gény folytatásának tekinthető Se részvét, se gyűlölet című kötetet.

Ferenc Čuk se je rodil leta 1941 v Monoštru, kjer živi s svojo družino tudi danes. Tematiko njegovih li-terarnih in likovnih del določa nje-gova ožja domovina Monošter. Po starih starših in soprogi je močno navezan na Dolnji Senik.  Z likov-no umetnostjo se je začel ukvarjati kot samouk pri 27. letih. Sodeloval je na domačih in županijskih raz-stavah likovnikov samoukov. Samo-stojno razstavo je imel v Monoštru, na Dolnjem Seniku, v Rábagyarma-tu. Podarjal je svoje slike javnim ustanovam: dolnjeseniški cerkvi in monoštrski gimnaziji Mihály Vörös-marty. Njegove slike so pomembe za zgodovino mesta, rad raziskuje umetniške spomine mesta. Pejsaži žive barve predstavljajo znamenito-sti okolice, portreti pa tamkaj žive-če ljudi. Med 1998 in 2003 so bila v Monoštru (v okviru Literarnega klu-ba) objavljena v šestih zvezkih dela avtorjev iz mesta in okolice. Ferenc Čuk je pri seriji sodeloval kot avtor, urednik in ilustrator. Naslov njegove samostojne pesniške zbirke je Cap-ljajoče upanje. Julija 2004 je izšel njegov kratki roman z naslovom Jez. Oktobra 2005 je končal nadaljeva-nje romana z naslovom Niti sočutje, niti mržnja. 
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Ferenc Csuk was born in Szentgott-hárd in 1941, and he lives there with his family at present, too. The themes of his literary and artistic work are strongly determined by his native soil, Szentgotthárd, and also by his ties to Alsószölnök, the later through his grandparents and his wife. When he was 27, he start-ed painting as a self-taught painter. He exhibited his works together with local non-professional art-ists. He had individual exhibitions in Szentgotthárd, Alsószölnök, and Rábagyarmat. His paintings can be found in the church in Alsószölnök, and in the Mihály Vörösmarty Sec-ondary School in Szentgotthárd. His paintings are of local historical sig-nificance; he willingly explores theartistic reminiscences of Szentgot-thárd. Musto’s buoyantly coloured paintings illustrate the sights of Hercegszántó and its surrounding areas, while his portrays picture people living in those places. Be-tween 1998-2003, the works of lo-cal writers were published by the Literature Club in six volumes. He had his share in this work as writer, editor and graphic. The individual collection of his poems is entitled Stumbling hope. In July 2004, his novel The Hurdle was published, and in October 2005, he completed the sequel of the same novel under the title Neither compassion, nor hate.   



Rába parti részlet
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1949-ben született. 1976-ban fe-jezte be az I. Fedorov nevét viselő Ukrán Nyomdai Egyetemet, a mai Ukrán Sajtó Akadémiát. Azóta grafi-kus designerként dolgozik: cégek és vállalatok számára tervez logókat (VAT, Voliny Agrochím /1994/, Samson, Apolon, Oleny, Mavpa-inter /1994-1998/)plakátokat, képesla-pokat, könyveket illusztrál (Voliny különleges növényvilága /1989/, L. Ukrajinka: Hét húr /1999/ és T. Sevcsenko: Üzenet (ukrán és ma-gyar nyelvű kiadvány) /1999/, Voliny vadállatai /2001/). I. Kotljarevszkij Natalka-Poltavka című ukrán nyelvű színdarabjában díszletervezőként is bemutatkozott. Állandó résztvevője ukrajnai megyei és nemzetközi kiál-lításoknak. 

Народився 1949 р. У 1976 р. За-кiнчив Український Полiграфiч-ний  iнститут. iм I. Федорова (Нинi Українська академiя друкарства).Сфера дiяльност: дизайн геогра-фiчних систем. Автор логотипiв фiрмового стилю ВАТ «Волинь-аг-рохiм»(1994), пiдприємств «Сам-сон», «Аполон», «Олень», Мавпа- iнтер»(1994-1998), плакатiв, лис-тiвок, оформлення книг: Т. Г. Шев-ченка: Посланiє (1999), Рiдкiснi рослини Волинi (1989) Дикi звiрi Волинi (2001), Л. Українка: «Сiм струн»(1999). Дизайнер декора-ції до вистави І. Котляревського: «Наталка Полтавка». Учасник об-ласних i мiжнародних виставок.
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Hembik Oleksandr was born in 1949. He finished his studies at the Fedor-ov I. Ukrainian University of Typo-graphic, now the Ukrainian Academy of Press. Since then he has worked as a graphic designer and he designs logos for companies, such as VAT, Voliny Agrochim (1994), Samson, Apolon, Oleny, Mavpa-inter (1994-1998). He also designs posters, post cards, and books (The special flora of Voliny-1989; Seven strings –  L. Ukrajinka, 1999; Message by T. Sevcsenko, a bilingual Hungarian and Ukrainian book, 1999; Wild ani-mals of Voliny, 2001). He came out as a stage designer in the Ukrain-ian play Natalka-Poltavka by I. Ko-tljarevszkij. He regulary exhibits in Ukrainie and abroad.  



Erdei szonáta
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Köszönet dr. Deák Katalinnak az angol nyelvű, az Országos Cigány 
Önkormányzatnak, a Görög Országos Önkormányzatnak, az Országos Horvát 
Önkormányzatnak, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak,  
a Szerb Országos Önkormányzatnak, az Országos Szlovén Önkormányzatnak, 
az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak és az Ukrán Országos 
Önkormányzatnak, valamint a NEKH munkatársainak a nemzetiségi nyelvű 
fordítások elkészítéséért.
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