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Páll Lajos erdélyi festőművész kiállítása nyílt a
Duna Palotában
Forrás: MTI | 2014. 12. 10. 20:00:08

A 2012-ben elhunyt Páll Lajos erdélyi festőművész, költő csaknem ötven tájképét és figurális
festményét mutatja be a Kárpát-haza Galéria szerdán este nyílt kiállítása a budapesti Duna
Palotában.
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Baleset miatt nagy a torlódás a 11-es
úton
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/balesetmiatt-nagy-a-torlodas-a-11-es-uton/)
Új rövidfilmmel ünnepelte 106.
születésnapját Manoel de Oliveira
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/ujrovidfilmmel-unnepelte-106-szuletesnapjat-manoelde-oliveira/)
Számlagyárat számolt fel a NAV
Tatabányán
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/szamlagyaratszamolt-fel-a-nav-tatabanyan/)
Elemzők: lassú maradhat az ipari bővülés
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/elemzoklassu-maradhat-az-ipari-bovules/)
Már akadálymentes a rehabilitációs
hatóság épülete Salgótarjánban

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza galériájának tizenkettedik, egyben évzáró tárlatán
Szász Jenő, az intézet elnöke az 1938-ban Korondon, fazekas családban született művész
munkásságát méltatva hangsúlyozta: nehéz sorsa ellenére az ellenséges közegben is meg tudta
őrizni magyarságát.
Emlékeztetett arra is, hogy csütörtökön lesz a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megalakulásának
második évfordulója.
Demeter Ervin, az Erdély Művészetéért Alapítvány alapítója felidézte, hogy az alapítvány 1988-ban, a
festő 50. születésnapja alkalmából rendezett átfogó kiállítást munkáiból Budapesten. "Az ő éltető
személyisége tartja életben 26 éve, a mai napig is az Erdély Művészetéért Alapítványt" hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Páll Lajos képein az erdélyi táj, leginkább a Kis-Küküllő völgye, Korond
emberi világa jelenik meg. Lírai látásmóddal készült alkotásain a színes lovak, kecskék vagy a bivalyok
emberi tulajdonságokkal bírnak - jegyezte meg.

(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/marakadalymentes-a-rehabilitacios-hatosag-epuletesalgotarjanban/)
Két új álskorpiófajra bukkantak a Grand
Canyonban
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/ket-ujalskorpiofajra-bukkantak-a-grand-canyonban/)
Csak Lengyelország folytat saját
vizsgálatot a CIA-börtönök ügyében
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/csaklengyelorszag-folytat-sajat-vizsgalatot-a-ciabortonok-ugyeben/)
Hat ember ellen emeltek vádat az agárdi
kisfiú halála miatt
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/hat-emberellen-emeltek-vadat-az-agardi-kisfiu-halala-miatt/)
Porosenko egységre szólít
Oroszországgal szemben
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/porosenkoegysegre-szolit-oroszorszaggal-szemben/)
"Ütőképes ajánlat" összeállításán dolgozik
az MSZP
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/utokepesajanlat-osszeallitasan-dolgozik-az-mszp/)

minden hír >>
(http://hirado.cms.mtv.hu/legfrissebbhirek/?oldal=1)

Megnyílt Páll Lajos erdélyi festőművész kiállítása a Duna Palotában

Mint elmondta, Páll Lajos mindvégig hűséges volt Korondhoz, szülővárosához. Egész életében itt élt
és alkotott. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, majd a kolozsvári Ion Andreescu
Képzőművészeti Intézetbe járt. Az 1956-os magyar forradalom melletti kiállása miatt 1958-ban
börtönbüntetésre ítélték. Először Szamosújvárra, majd a Duna-delta fogolytáborba került. 1962-es
szabadulása után nem vették vissza az egyetemre.
Páll Lajos két műfajú művész volt, a festészet mellett gyerekkorától verseket is írt. 1969-es
rehabilitációját követően, 1970-ben jelent meg Fényimádók című első verseskötete, amelyet még 11
követett - tette hozzá az alapítvány elnöke.

Címlap

Páll Lajost 2002-ben Érdemes Művész, 2011-ben Kiváló Művész címmel tüntették ki. Első egyéni
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kiállítása 1965-ben Marosvásárhelyen volt. 1969-es rehabilitációját követően Magyarországon és
külföldön is több tárlaton bemutatkozott. Önálló kiállításai voltak Kolozsváron, Budapesten,
Szegeden. Csoportos tárlatokon Bukarestben és Németország több városában szerepelt alkotásaival.

Orbán: Le kell számolni a
drogmaffiával
Tetszik

Megosztás Regisztrálj, hogy megnézd, mi
tetszik az ismerőseidnek.

Megosztás:

És "tisztázni kell, ki hol áll", érvelt a kormányfő a
180 percben amellett, hogy a politikusokra,
újságírókra, közbizalmi állást betöltőkre miért
terjesztenék ki a drogtesztet.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/interju-aminiszterelnokkel-elo/)

Varga: stabil az
államháztartás helyzete
A nemzetgazdasági miniszter a Megyei Jogú
Városok Szövetsége tisztújító közgyűlésén szólalt
fel.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/vargastabil-az-allamhaztartas-helyzete/)

Pintér: Több mint
ezermilliárdos az
önkormányzati vállalatok
adóssága
Pedig 2078 önkormányzat adósságát vállalta át
az állam a közelmúltban 1368 milliárd forint
értékben.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/pintertobb-mint-ezermilliardos-az-onkormanyzativallalatok-adossaga/)

Ilyen lesz az új útdíjrendszer
Az ellenzék bírálja a tervezetet.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/11/ilyen-leszaz-uj-utdijrendszer/)

Csepreghy: nekik hoz jelentős
megtakarítást az új matricarendszer
Az államtitkár szerint az új matrica jelentősen
csökkenti azoknak a háztartásoknak a költségeit,
ahol a szülők nem azon a településen dolgoznak,
ahol élnek, és munkába menet használják az
autópálya-hálózatot.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/11/csepreghynekik-hoz-jelentos-megtakaritast-az-uj-matricarendszer/)

Futó Barnabás: a küldő állam
lemondhat a mentességről
A NAV elnöke nem a miniszterelnök
felszólalására tette meg a feljelentést az amerikai
ügyvivő ellen, célja az, hogy a becsületét
megvédje – jelentette ki Vida Ildikó ügyvédje.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/12/futo-

