
„... Kötelék a múlthoz – út a jövőbe.”

Mándoki Halász zsóka 1947 novemberében szü le tett Mán-
dokon, ahol szépséget és mû vé sze tet kedvelõ környezetben
nevelkedett. A mû  vésze  tek, különösen a fes tészet iránti
érdeklõdése egész életét végigkí séri. 1994-ben belsõ indít-
tatását tettek követik, s talál ko zá sa az akkor már ismert
Oláh Mária cigányfestõvel, meg ha  tá rozza a máig ívelõ festõi
pályáját. Kezdetben naiv képeket fest, és ebben a stí lusban
ér el rangos szak mai sikereket. Mondanivalója személyes jel-
legű, amelyet a faluntöltött gyermekkor tesz hitelessé. A so -
kak által kedvelt csendéletek és tájképek mellett állatokat
ábrázoló pasztell képeket is alkot. Képein karakterisztikus
színeket hasz nál, melyekben kifejezõdik az életigenlés és
szépség mindenkori tisz te lete, a természet, a táj, a madarak
és az állatok iránti nagy szeretete. Naiv festményein mutatja
be, a mindenkor megélt paraszti életforma örömeit, munká-
latait, eseményeit.
Folyamatosan kiállító mûvész, akinek alkotásai õszin-
teségükkel ma gukkal ragadják a látogatókat. Eddig 220 cso-
portos és országos kiállításon vett részt, 200 egyéni
kiállítása volt. Képeit több külföldi kiállításon is megcsodál-
hatták, többek között Stuttgartban, Prá gában, Bécsben, Rije-
kában, Weinstadban, Tallin ban, Szlovákiában, Koreában,
Japánban, Angliában, Líbiában, Ukrajnában, Oroszországban,
és Hollandiában.
Számos elsõ díj és oklevél tulajdonosa, amelyek közül
büszkesége a 2000-ben – a Millennium évében – az Al ko -
tók, Képzõ mû vé szek, Írók Or szágos Szövetsége által ado -
mányozott Nívó-díj. Festményei egyaránt meg ta lálhatók
magán- és közgyűjte mé nyekben, itthon és külföldön,
valamint a Kecskeméti Naiv Múze um ban.

A kiállítás megtekinthető:
2017. január 31-ig munkanapokon 9–19 óráig.
Előzetes telefoni bejentkezés a 478-9040-es 

telefonszámon.

A kiállítás megközelíthető az Oktogontól, 
vagy a földalatti Vörösmarty megállójától.

A megjelenését megtiszteltetésnek vesszük.

A kiállítás anyaga megvásárolható 
– megrendelhető – 
a következő címen:

Mándoki Halász zsóka
1213 Budapest, Szajkó utca 3.

Tel . / fax: 425-4573  Mobi l : 06-30-972-0561
E-mai l : halasz.zsoka@ f reemai l .hu

Meghívót készítette: Burány Tamás • tamas.burany@gmai l .com
Az első hó öröme (részlet)

Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Budapest VI.,Vörösmarty u. 47/a. Tel.: 478-9040.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, 
családját és barátait.

Mándoki Halász Zsóka
AKIOSZ Aranyecset- és Nívódíjas festőművész

EMLÉK-KÉPEK
című kiállítására

a Mikszáth terembe
2016. december 3-án (szombaton), 15 órára.

A vendégeket köszönti:
Tóth Károly

a MÚOSZ ügyvezető elnöke

A kiállítást megnyitja:
Madár János

költő

Közreműködik:
Semes-Bogya Eszter

faszobrász, dalénekes, népgyógyító

Saját versét elmondja
Aranyosi Ervin

költő, valamint dedikálja meglévő könyveit


