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Vad Afrika
A Lõrinci Nagykönyvtár szeptem-
beri tárlatán Prihoda Judit festõ-
és grafikusmûvész alkotásain ke-
resztül Afrika jellegzetes állatvilá-
ga elevenedik meg, a kontinensre
jellemzõ forró hangulatot vará-
zsolva a pici galériára. A kiállítás
szeptember 30-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében tekinthetõ meg.

A Képzõmûvészeti Egye-
tem tervezõgrafika szakán
diplomázott fiatal mûvész ké-
peinek fõ motívumai az álla-
tok, melyeket csodálatos
színvilággal kelt életre. Je-
lenlegi tárlatának témája az
afrikai vad világ, megidézve
ezzel a vadállatok szellemét.
A fekete kontinensen tett uta-
zásai alkalmával szafarikon
vett részt, élményeit tanul-
mányrajzokon, fotókon örökí-
tette meg és történetbe fog-
lalva tárja a látogató elé. Ká-

dár János Miklós festõmû-
vész, egyetemi tanár megnyi-
tóbeszédében a képek üzene-

tét hangsúlyozta, melyek utat
nyitnak egy kevesek által is-
mert világba. A prédáját fe-
szülten figyelõ oroszlánt, a
szavannán mérgesen elõre
törõ elefántot és békésen áll-
dogáló bivalyt ábrázoló olaj-
képek mellett Prihoda Judit

egyéb alkotásai is helyet kap-

tak. Különösen figyelemre
méltó egyedi diplomamunká-
ja, amely egy 92 oldalas, me-
rített papírra készült, Afrika
meséi c. bõrkötéses könyv. A
negyven mesét tartalmazó
könyv tervezése során szem
elõtt tartotta, hogy az illuszt-
rációkon keresztül a felhasz-
nált anyagig minden Afrikát
idézze. Munkáját a ma egyre
divatosabb hangoskönyvvel
egészítette ki, melynek borí-
tóját szintén õ maga tervezte.

A sok afrikai csoda mellett
feltûnik egy, a Magyar Posta
felkérésére készített, a ma-
gyar kutyafajtákat bemutató
négy bélyegbõl álló kisív, a
hozzá tartozó borítékkal és
elsõnapi bélyegzõvel. Az itt
bemutatásra került alkotások
munkájának csak egy töredé-
két teszik ki. A megrendelé-
sekre készített képeken túl,
rövidesen Hollandiában ren-
dezett kiállításra készül. 

Gyüre Ildikó

A NÕ az esély címû projekt kereté-
ben kilenchónapos OKJ-s képzés
után hagyományosan férfi szak-
mát tanult ki tizenöt nõ. Hatan asz-
talos, négyen épületburkoló, hár-
man szobafestõ-mázoló-tapétázó
és ketten villanyszerelõ szakmun-
kás bizonyítványt vehettek át júli-
us folyamán. A képzés résztvevõi-
nek vizsgamunkáiból kiállítást lát-
hattunk augusztus végén a Város-
háza Galériájában. 

A Nõk a XVIII. Kerületért
Alapítvány (NATIK) az
Együtt a Munkaerõpiac Fej-
lesztéséért Alapítvány
(EMFA) konzorciumi partne-
reként támogatást nyert a
Humán Erõforrás Fejlesztési
Operatív Program (HEFOP)
keretében. Az EMFA és a
NATIK tizenöt tartósan mun-
kanélküli nõ részére nyújtott
OKJ-s szakképzést és vállal-
kozóvá válási lehetõséget
olyan kékgalléros (fizikai)
szakmák terén, melyeket ha-
gyományosan férfiak végez-
nek és jelenleg hiányszakma-
ként jellemezhetõek a mun-
kaerõ piacon. A célcsoport
tagjait olyan nõk alkották,
akik nem tudtak visszaillesz-
kedni a munkaerõpiacra,
ugyanakkor mûszaki érzék-
kel rendelkeznek. A jelentke-

zõk asztalos, villanyszerelõ,
burkoló, szobafestõ-mázoló
képzésben részesültek. 

Mogyorósiné dr. Pécsi Ildi-

kó, a NATIK elnöke elmond-
ta, hogy a tizenöt hölgy kép-
zése az elmúlt év augusztusá-
ban kezdõdött és 2007 júliu-
sában fejezõdött be. – Mér-
földkõ ez nem csupán a pro-
jekt szempontjából, de annak
a tizenöt nõnek az életében is,
akik az általános felfogás sze-
rint férfi szakmában kíván-
nak tevékenykedni a további-
akban – mondta. 

A projekt keretében vég-
zettek vizsgamunkáikat lát-
hattuk az augusztusi kiállítá-
son, a Városháza Galériában.  

A tárlatot Erdélyi László

önkormányzati irodavezetõ
nyitotta meg.  

Az asztalos szakmát tanulta
ki: Csalánné Tompos Beatrix,

Graczka Szilvia, Kapás Do-

rottya, Kovács Szilvia, Scuka

Krisztina, Szalai Szilvia.
Épületburkolóként végzett:
Halasi Sándorné, Máté Eri-

ka, Nagy Margit és Varga

Erika. Szobafestõ-mázoló-
tapétázó szakképesítést szer-
zett: Horváth Borbála,

Keszeiné Ténai Valéria, Széll

Orsolya. Villanyszerelõ szak-
mából tette le a vizsgát:
Lippai Eleonóra, Wágner

Krisztina.  A projekt követke-
zõ szakaszában a frissen vég-
zett szakemberek hathónapos
képzés keretében elmélyíthe-
tik tudásukat és vállalkozási
ismereteiket, hogy önállóan
is magas színvonalú munkát,
szolgáltatást végezhessenek
megrendelõiknek. 

(Akit érdekel a projekt, an-
nak további információval
szolgálhat Kocsmárné Alb-
recht Éva szociális mentor,
tel.: 06-30-482-5577, 292-
1198, 294-9483.)

F. E.

Tizenöten az esély kapujában


