
Vágyakozás
70x50 cm, olaj, farost

blagoston@gmail.com

“Apám festő volt, én meg 
gondoltam megmutatom, 
hogy kell” – tréfálkoztam 
egy bemutatkozáson. Az-
óta festésre vagyok ítél-
ve. Apám már nem él, így 
nem lehetséges, hogy lás-
sa a képeimet. Ezt nagyon 
sajnálom.
Képzőművész körök, fes-
tőtáborok sora, majd cso-
portos és önálló kiállítások 
következtek.
A BUKET-nek 2011 óta 
vagyok a tagja. 

Bleicher László
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Ikebana
42x53 cm, kerámia

piroska.giese@t-online.hu
http://web.t-online.hu/pgiese

Giese Piroska Dr.
“Amit szemeddel sejtesz, kezeddel fogd meg azt.” 

(József Attila)

bár aktívan csak 2000-ben kezdtem  fog-
lalkozni, ezzel az ősi tevékenységgel. Örömet 
és kikapcsolódást jelent a sokoldalúan for-
mázható agyag, hagyományos technikát, kézi 
megformálást és díszítést alkalmazok. 
Érdeklődési köröm a természet, a női szerep 
és az emberi kapcsolatokat megjelenítő kisp-
lasztikák, továbbá a mázas és raku kerámia 
faliképek készítése. 
Munkáimat több önálló és közös kiállításon 
mutattam be. 2011 óta vagyok tagja a BU-
KET-nek, alapító tagja a Keszi-Art Egyesü-
letnek.

Budapesten születtem, az ELTE TTK fizikus szakán 
szereztem diplomát, később kutatóként dolgoztam 
hazai és nemzetközi kutatóintézetekben.
Az agyag, a kerámia iránti vonzalmam régi keletű, 
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Ragaszkodás
29,4x21 cm, tollrajz, papír

muvesztanar@gmail.com

Mestereim többek között 
Szász Ernő, Cs. Patai Mi-
hály, Fischer Ernő, Somo-
di László, Aradi Jenő.
Rajzaim, írásaim témái: a 
természet szépségei, fal-
vak, tanyák életképei. 
A generációk közti kap-
csolat erősítése érdeké-
ben művészetpedagógiá-
val foglalkozom.
Számos egyéni és cso-
portos kiállításon vettem 
részt itthon és a határon 
túl. Tagja vagyok a Budai 
Képzőművészeti Egyesü-
letnek és a Független Ma-
gyar Szalon Képzőművé-
szeti Egyesületnek.

1941-ben születtem Makón. Budapesten az Ódry Árpád Művészotthon-
ban élek. Szegeden az ELTE Tanítói és Óvóképző karán tanítói majd, 
tanári oklevelet szereztem. Évtizedeken át tanítottam.

Farkas Júlia
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Nyári forróság
60x80 cm, olaj, vászon

www.festo-restaurator.info
re21anita@gmail.com

Festő-restaurátor művész. 1983-ban születtem. A festő szakot a bu-
dapesti Török Pál Képzőművészeti Szakközépiskolában végeztem el. 
2004 évben felvételt nyertem a Budapesti Képzőművészeti Egyetem 
festő-restaurátor szakára. A restaurátori munka kötöttségét tájképek, 
életképek festésével oldom. Festményeim többségén a tájak különleges 
adottsága, szépsége jelenik meg. Tájképeimen különösen a fény-ár-
nyék hangulatteremtő, pillanatonként változó formáját szeretném visz-
szaadni. Legjobban a folyók, tavak, és a patakok vizének anyagsze-
rűsége, csillogása, a vízfelületen látható képi világ változása, szépsége 
inspirál alkotásra.
Munkásságom során, több elismerést kaptam ezek közül a legfonto-
sabb a Domanovszky Endre dicséret, a Képző- és Iparművészeti Szak-
középiskolák országos rajzversenyén I. hely, és a Nyiss Ránk országos 
képzőművészeti pályázat – I. hely. Több csoportos kiállításon vettem 
részt, például a Nemzeti Múzeumban állították ki diplomamunkámat, 

a „Fára festett férfiportrét”, 
melyet restauráltam.
Ezen kívül a Munkácsy pá-
lyázaton és kiállításon a 
Volksbank Galériában, és 
Firenzében is bemutathat-
tam alkotásaimat. Önálló 
kiállításaimat 2008-tól 
láthatja a közönség. Cé-
lom a saját alkotások lét-
rehozása mellett, hogy régi 
műalkotások helyreállítását 
is elvégezzem. Tagja va-
gyok a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Körnek a BUKET 
–nek és a MANK Magyar 
Mecénás programjának.

Rehorovics Anita
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Agro
135x50 cm, akril, farost

www.rostamarian.hu
stafetam@gmail.com

hiszen már Canaletto is e 
műfajt, a városképfesté-
szetet a megillető helyére 
emelte. A fest’ész képein 
azt vesszük észre, hogy 
a horizontális, vertikális, 
széttartó és párhuzamos 
vonal-univerzum felénk, a 
nézők felé tart és kinyílik 
az, amit rendhagyó for-
mátumban a finom tónusú 
színek ezer árnyalatával, 
nagy gonddal szerkeszt-
ve, komponálva meg akar 
mutatni.”

Filp Csaba DLA, Munká-
csy-díjas festőművész, a 
Képzőművészeti Egye-
tem  docense: „A forga-
lom, amivel Rosta Mari-
an a Fővinformot vezetve 
TV-rádiós szakemberként  
évtizedeken át foglalko-
zott, az a „fest’ész” Rosta 
Marian képein hiányzik. E 
titulust igen ötletesen saját 
maga alkotta, mint épí-
tész is. Képein városokat 
látunk, többnyire utcá-
kat, ahol minden csendes. 
Üres utcákat, de nem ki-
halt tereket nézünk. Az 
életnek határozott nyoma 
van, mintha ott lennének 
a lakók, zajosan élnék 
az életüket a megfestett 
házfalak mögött. A házak 
közötti térre besüt a nap, 
a kövezet vibrál. Ezek az 
utcák amennyire idege-
nek, annyira ismerősek, 

Rosta 
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Hajkó Zsuzsa
Festői munkásságom 30 éve alatt több, mint 40 önálló- és számos 
közös tárlatom volt itthon és külföldön egyaránt. Németország több 
városában, Horvátországban - ahol egy nemzetközi festőversenyen 
első lettem. Szlovákiában, Pozsonyban, Galántán Romániában, ahol 
Tótkomlóst képviselve készültem fel egy önálló kiállításra. 2010-ben 
hazánk színeiben hét társammal együtt rendezhettük meg közös tárla-
tunkat Kairóban. Festészetem lényege a művészi alázat, melyet alkotá-
saim tükröznek. Célom hogy, - képeimet szemlélve - minél több ember 
átélje a szépség harmóniáját. Ez a művészi hitvallásom.

„Paprikás” patak
60x60 cm, olaj, vászon

+36-70 424-5343
+36 -1 275 8770

hajkozsu@gmail.com
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Ősz a Normafánál (2017)
58x75 cm, olaj, vászon

kovacs44j@t-online.hu

Tematikában kedvelem a 
változatosságot, vonzanak 
a különleges színhatások 
és fény-árnyék effektu-
sok. 2011 óta tagja vagyok 
a BUKET-nek. Számos 
csoportos kiállítás mellett 
három önálló kiállításon is 
bemutattam alkotásaimat.

Kunszentmártonban születtem 1944-ben. Kisgyermek koromtól fogva Bu-
dapesten élek. Az ELTE TTK vegyész szakán végeztem, majd az MTA 
Központi Kémiai Kutatóintézetében és a Richter Gedeon gyógyszergyár-
ban dolgoztam.
2009-ben kezdtem aktívan festeni, főleg akril- és olajtechnikával dol-
gozom, emellett bőr-kollázsokat is készítek a korábban kifejlesztett saját 
technikám szerint.

Kovács József Dr.
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Tass Szilvia

fineartamerica.com/
profiles/sylvia-tass.html

Budapesten születettem. Kora gyermekkoromtól kezdve folyamatosan 
rajzoltam, kézügyességem több más területen is sikeresen alkalmaztam.
22 évig amerikában éltem, az első pár év nehézsége után utazásszer-
vező lettem és sokat utaztam. Festészeti tanulmányaimat 2001-ben 
New Yorkban a Rockland County College-ben kezdtem, majd New 
Jerseyben a Montclair Art Múzeumban folytattam. Evvel párhuzamo-
san a County College of Morrisban associate diplomát szerzetem cum 
laude-vel szépművészetből. Azóta is folyamatosan képzem magam.
Kedvenc témám a figurális ábrázolás, romantikus környezetben.
Az élénk színek szerelmese vagyok, amikor festek, mindenről megfe-
ledkezem, alig tudom abbahagyni. Képeimmel elsősorban örömet sze-
retnék szerezni azoknak, akik fogékonyak a művészetre. 

Sophie álma
50x70 cm, akril, vászon
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„Mit bánom én, hogy 
érdemes, vagy céltalan a 

dolgom?...”
(Weöres Sándor)

Azért választottam ezt 
az idézetet, mert Weö-
res Sándor is Csöngén, 
abban a faluban töltötte 
gyermekkorát ahol én, és 
büszke vagyok rá!
A költő nyomán festészet-
tel fejezem ki gondola-
taimat, elképzeléseimet.  
Színes világot teremtek.
Számos csoportos kiál-
lításokon, pályázatokon, 
egyéni kiállításon veszek 
részt.

Mógor Ildikó

mogorildi@gmail.com

Utcai forgatag
54x36 cm, olaj, farost
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petagonas@t-online.hu

mint tevékenység mindkét 
ágon megtalálható. Fele-
sége Csákányi Zsuzsanna 
gépész üzemmérnök je-
lenleg is aktív festő. A ma-
gyar festészet megújulása 
iránt érdeklődik elsősor-
ban, legutóbbi időben a 
nonfiguratív téma megvá-
lasztások foglalkoztatják, 
de képeire az ötvenéves 
mérnöki múlt is rányomja 
a bélyegét, ennek hatásá-
ra szívesen fest város ré-
szeket, épületeket. Tanárai 
– Sáfár Pál és Magyar Ari 
– segítik előre menetelét, 
tájékozódását a festészet 
dzsungelében. A BUKET 
szervezésén kívül is folya-
matos kiállító.

Agonás Péter

Mesél a bécsi erdő
60x50 cm, farost, akrill

Született Budapesten 1937-ben. Nyugállományú gépészmérnök,2010 
óta újra fest, előbb akvarellel, majd akrillal. Családjában a festészet, 
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„Egy vérből valók vagyunk”
50x60 cm, akril, vászon

lazarerzsi@gmail.com

Gyermekkorom óta szeretek rajzolni, festeni. Kisgyermekként is lenyűgö-
zött már a látvány, szerettem nézni az embereket a buszon-villamoson. 
Figyeltem, ami körülvesz. Az iskolai rajzszakkörök után, 2006-tól Szigeti 
Tamás festőművésznél tanultam festészetet. 2008-ban színtani és kom-
pozíciós tanulmányokat folytattam Füzes Gergely és Lelkes A. Gergely 
festőművészeknél. 2010-től 2013-ig olajfestést tanultam Breznay András 
festőművésznél. 2013-ban diplomáztam a Szegedi Egyetem képi ábrázo-

lás alapszak, festő szakos 
hallgatójaként. Mestereim 
voltak: Sinkó János, Gál 
Lehel és Aranyi Sándor. 
2015-ben Egerben sze-
reztem mesterdiplomát az 
Eszterházy Károly Főis-
kolán, mesterem Szurcsik 
József volt. Számos cso-
portos és négy egyéni ki-
állításom volt. 2012-től a 
Keszi-Art, 2017-től a BU-
KET tagja vagyok.

Lázár Erzsébet
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Szemem fénye 
50x70 cm,
kasírozott
fotópapír

attilamahr@gmail.com

Fények   -   Árnyak   -   Képek
Árnyékok   -  Árnyak   -   Érzelmek
Pillanatok   -   Gondolatok
Fotók   -   Történetek
Formák   -   Színek   -   Érzések
Portrék   -   Életvonalak
Ingerek   -   Reakciók
Kérdések   -   Válaszok

Máhr Attila
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Bár már fiatalon vonzott a művészet, nagy utat jártam be, mire megta-
pasztalhattam a szabad, önmagáért való alkotás örömét. Harminc évig 
vezettem egy nyelviskolát, vagyis folyamatosan rengeteg ember közt 
kellett megosztanom a figyelmem. Ha ekkoriban, míg a kislányommal 
rajzolgatunk, valaki azt mondja, hogy én fogok festeni, nem pedig ő, 
talán kinevetem. Való igaz, első zsengéim ötvenéves koromból ma már 
gyerekrajzoknak tűnnek. Miután életemben lezárult egy mozgalmas és 
hajszolt időszak, tanulni kezdtem: nemcsak festészeti technikákat, ha-
nem azt is, mit jelent észrevenni dolgokat. Másképp figyelni. Mert főhős 
bárki és bármi lehet: a barátjával évődő csitri, egy fröccsöző vénember, 
vagy akár egy ház ablaka, egy fa törzse. Újfajta kapcsolatom alakult 
ki a világgal.

Kézenfogva
43x58 cm,

akrill, vászon

+36-70 268 35 62

Váradi Judit
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Szabadon
40x60 cm,
akvarell, papír

Budapesten élek. Képzőművészeti és művészettörténeti tanulmányaim 
mellett, értékbecslő szakvizsgákat tettem a Becsüs Akadémián. Önálló, 
csoportos, országos, regionális, európai és amerikai (4 önálló) kiállítá-
sokon, több mint 130 alkalommal vettem részt.
Díjazták országos kiállításokon munkáimat: 2002-ben az Iparművé-
szeti Múzeumban, 2003-ban a Néprajzi Múzeumban, 2009-ben az 
Alkotó Fórum díját kaptam. 2013-ban A Szent István és kora kiállításon 
díjazták munkáim.2015-ben az Insula Danubii díját kaptam.
Tagja vagyok a Művészetbarátai Egyesületnek, a Csepeli Alkotó Fó-
rumnak  és a Budai Képzőművész Egyesületnek.

annagulyas@freemail.hu

Gulyás Anna
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Vizimalom
20x30cm,

akvarell, papír

cecilia.papp@gmail.com
+36-20 979 7162

Nekem a természet nem egyszerű látvány, hanem - élő csoda. Folya-
matos változás. Pazar előadás egy egyedi színpadon. Áldás látni és 
még nagyobb áldás láttatni tudni a színek és formák  eszközeivel. Sok 
hazai és nemzetközi csoportos kiállításon vettem részt festményeimmel. 
Az önálló tárlataim meghaladják a hatvanat. Eddig kilenc díjat kaptam 
alkotásaimra. Ezek közül 2 országos első díj. Ebben az évben , 2018-
ban vehettem át az OKIT éves országos kiállításán átadott három azo-
nos értékű díjak egyikét.

Papp Cecília
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Az úton
90x100 cm,
akril, farost

Ebben a teremtett világunkban számomra a természet a minden. 
Töltekezem, egybeolvadok a természettel, megérkezem. Megszűnik az 
Idő és a Tér, már nem a látszatot festem, hanem ami mögötte van. A 
Fény átjár és Szeretet költözik szívembe, átadom magam a Teremtő-
nek. Így születnek műveim.
Gyöngyöshalászon születtem, Budakeszin élek. A festészettel a 90-es 
évek elején kezdtem foglalkozni. Az alakrajzolás vágyától hajtva jártam 
a Budai Rajziskolába, a Ferenczy-körbe, több magán rajziskolába, és 
nagyon sok alkotótábor és művésztelep van mögöttem. Majd a Török 
Pál utcában a Kisképző festőszakát végeztem el.
Az öltözködés művészete is érdekel, így a textil- és iparművészet terü-
leteire is átjárok.

Fehér Irén
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Erdei patak
50x70 cm,
olaj, karton

habanymihaly@gmail.com

Háborús gyerekként, 1941-ben születtem. Sok viszontagság után mű-
szaki pályára kerültem. Nyugdíjazásomkor hirtelen felindulásból raj-
zolni, festeni kezdtem. Az első képeimet a Bálványos Huba korrigálta, 
aztán festettem a Szőnyi Körben és Kondor Béla -, és a Honvéd Rajz-
körben, számos másik színvonalas helyen is megfordultam még. Szám-
talan közös és 4 önálló kiállításon vettem részt. 
Ötletekkel telve  és  lelkes alkotó kedvvel folytatom az olajfestést.

Habány Mihály
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Vitorlásverseny
50x70 cm,
akril, vászon

www.tegzejudit.hu
info@tegzejudit.hu
+36-70 771 2065

40 éve festek. A festés öröméért teszem, mint ahogyan az is örömet 
jelent számomra, ha ezt megoszthatom másokkal. Erre ad lehetősé-
get sok éve a BUKET, amelynek rendszeres kiállításain évek óta részt 
veszek. Sok egyéb kiállításom közül a legbüszkébb arra vagyok, hogy 
két festményemet a Nemzeti Galériában is kiállították. Az albumban 
látható festményem, amit a vitorlázás iránti szenvedélyem inspirált, ak-
rillal készült. Egyébként sok különféle technikával foglalkozom, a lát-
ványt visszaadó tájképeimet, portrékat főleg olajjal, pasztellel készítem, 
a számítógép-grafikáim többnyire absztrakt munkák. Az utóbbi időben 
a raku kerámiába is belekóstoltam.

Tegze Judit Dr.
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Felhők
29x35 cm, akril, vászon

g.b.andrea@freemail.hu

Óvodapedagógus Soly-
máron. 
2003 óta rendszeresen 
kollektív és önálló kiállítá-
sokon résztvesz.
Publikációk: Gyermekiro-
dalmi írások (versek, me-
sék), novellák, cikkek.
Alkotások témája: termé-
szet, virágok, csendélet, 
épített környezet, tájkép, 
meseillusztrációk.
Technika: Akvarell, dió-
fapác, akril.
Tagság: BUKET, MANK.

G. Bogdán Andrea
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gondimagdi@gmail.com

Kun Madaras
70x100 cm,
akril, farost

Budapesten születtem, közgazdász vagyok. Közel 30 éve foglalkozom 
képzőművészettel. Rendszeresen állítok ki egyénileg és csoportosan. 
Több alkalommal díjazták alkotásaimat. Tagja vagyok néhány kép-
zőművészeti csoportnak. Festészetben jelenleg a természetábrázolás és 
annak absztrakciója foglalkoztat. Az absztrakció fokozataiban igyek-
szem a saját világról alkotott elképzeléseimet is megjeleníteni. Sokfé-
le festészeti technikát alkalmazok egy-egy kép esetében. A festészet 
mellett a téralkotás kérdései is érdekelnek (festett könnyűszerkezetes 
szobrok, maszkok, nagyméretű háttérképek). A művészet számomra az 
egyetemes értékek megfogalmazásának egy lehetséges módja a szim-
bólumok nyelvén, melyek egyben filozófiai tartalommal bírnak.

Gondi Magdolna Dr.
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szankovitsors@gmail.com

Juhász pipával
30x24 cm, olaj, vászon

tározott ecsetkezelésem, 
szűkített palettával kike-
vert színvilágom, egyedi 
jelleget és hangulatot ad-
nak képeimnek. Első ön-
álló kiállításom 2011-ben 
volt Szentendrén. Azóta 
számos csoportos kiállítá-
son is részt vettem. 2014 
óta vagyok tagja a Budai 
Képzőművész Egyesü-
letnek. Egyes alkotásaim 
magángyűjteményekben 
illetve közintézményekben 
is megtalálhatók. Vissza 
szeretnék szerezni valamit 
a mostani trendek előt-
ti korszak méltóságából, 
megszólító erejéből.

1976-ban születtem Budapesten. Szabadidőmben foglalkozom portré 
és figurális festészettel. Perspektíva, anatómia, szín és formatan alapjait 
édesapámtól tanultam. Kereső úton vagyok, autodidakta módon folya-
matosan fejlesztem magam, hogy a saját elképzeléseimnek megfelelő 
alkotás születhessen. Senkinek sem szeretnék megfelelni, kizárólag az 
alkotás öröméért és magáért a művészetért festek. Sajátos, gyors és ha-

Szankovits Örs
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Debrecenben születtem, életemben meghatározó volt gyermekkorom, 
a Nagyerdő évszakai, a környező tanyák szépsége, majd Gödöllő dim-
bes-dombos tájai, a Szent György hegy, a Balaton és a budai hegyek, 
erdők. Ezek inspirálnak, ezek táplálnak, hogy ki tudjam fejezni bel-
ső érzéseimet. A főiskola elvégzése után 1961 óta állítok ki, alkotok, 
dolgozom rendszeresen. Zenetagozaton, és az egyetemen művészeti 
vezetőként tanítottam. Százon felül van hazai és nemzetközi kiállításaim 
száma. Tagja vagyok a Független Magyar Szalonnak, a Gödöllői Mű-
vészek Társaságának, a „Művészet és Barátai Egyesületnek” és a Budai 
Képzőművész Egyesületnek.

László Lilla

Ökrösfogat
az Alföldön
60x80 cm,
olaj, farost

reichardlilladr@gmail.com
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Őszi lombok
24x35cm,

akvarell, karton

Pécsett születtem, Budapesten élek. Már gyermekkoromban, a szülői 
házban megismerkedtem a képzőművészettel. 
Tanulmányaimat Budapesten végeztem és a külkereskedelembe kerül-
tem. Itt alkalmam volt sok országot bejárni és tapasztalatokat gyűjteni. 
Képzőművészeti ismereteimet részben a Képző- és Iparművészeti Gim-
náziumban, részben képzőművészeti körökben szereztem. Kezdetben 
kisplasztikákat készítettem, de a témától, mondanivalótól függően át-
tértem a festészetre. Érdeklődési köröm elsősorban a tájak, városok, 
virágok, és ezek fényjelenségeinek változására terjed ki. 1985-től állítom 
ki munkáimat egyéni illetve csoportos kiállításokon. 2006-ban lettem a 
BUKET tagja.

mecseki42@gmail.com

Mecseki Anikó
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„Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,

egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd tenyeredben a végtelent”

William Blake

1954-ben Karcagon születtem. Jelenleg Csillaghegyen élek.
Tanulmányaimat a Dési-Huber Képzőművészeti Körben,a Vasutas 
Központi Képzőművészeti Szabadiskolájában, illetve a Fáklya klubban 
végeztem. Mestereim: Tamás Noémi, Kirschmayer Károly, Benedek 
György és Fischer Ernő voltak. Tagja vagyok az OKIT-nak és a BU-
KET-nek. Számos csoportos és önálló kiállításon vettem részt. Nagyon 
sok alkotótáborban megfordultam. Festőversenyeken, pályázatokon 
szerepeltem szép eredménnyel.

Legutóbbi alkotótábor 
Zakynthoson volt, ahol a 
tenger, az olajfák, leven-
dulák, házak, hajók látvá-
nya ragadott meg.

Kis görög templom
50x70 cm, olaj, farost

bkovacsmarta@gmail.com
+36-20 223-9199

Benkőné Kovács Márta
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1967-ben Szegeden, földrajz-rajz szakos tanárként végeztem. 
A zománcművészet és festészet mára egyaránt fontos életem-
ben. Nyári időszakban, a természetben olajfestékkel dolgozok, 
télen rendszeresen járok alkotóműhelybe, pasztellkrétával ké-
szítem feladataimat. Sok évig jártam Kecskemétre, a Nem-
zetközi Zománcműhelybe, ahol a tűzzománccal kapcsolatos 
ismereteimet bővítettem. A legkiemelkedőbb eredményemnek 
a Stáció sorozatot (2006 SzászberekTemplom) tartom.
Tagja vagyok a BUKET-nek, és a Honvéd Kulturális Egyesü-

letnek. Sok közös tárlaton 
szerepeltem, és számos 
önálló kiállításom volt.
Elismeréseim: Velence-ta-
vi festőverseny 2006, or-
szágos I. díj; OKIT 2010, 
20 év díjazottjai; Szolnok 
Televízió Díja 2014; Kár-
pát-medence kenyerek 
Nívódíj 2016; Bibliai pá-
lyázat 2017 I. díj; Megyei 
Tárlat Martű 2017, zsűri 
nívódíj; Magyar Légierő 
pályázat 2018, iparművé-
szet 1. díj, Príma Primisszí-
ma Díjra jelölés, 2017.

A kékszakállú asszonyai
25X20cm, tűzzománc

kaposvari.maria@freemail.hu

Kaposváriné Mihályi Mária
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Gránátalma
40x50 cm, olaj, vászon

2005 óta vagyok tagja 
a BUKET-nek, 2007 óta 
a bécsi Döbling Művésze-
ti Körnek. Egyéni és cso-
portos kiállításokon vettem 
részt, Magyarországon és 
Ausztriában. Szeretek fény-
képezni, képeimet szívesen 
formálom át festményekké.
Múzeumokban tanulmá-
nyozom alkalmanként 
másolom a régi mesterek 
munkáit. 

Budapesten születtem, 1969 óta Bécsben élek és dolgo-
zom. Festészettel 1997-ben kezdtem aktívan foglalkozni.
Hat szemesztert jártam Bécsben művészeti iskolába, amit 
sikeresen elvégeztem. Tudásomat tanfolyamokon, szemi-
náriumokon, alkotótáborokban fejlesztem. 
Részt vettem többek között a Wiener Neustadtban 2010- 
ben rendezett nyári akadémián.

ilona.enz@gmail.com

Enz Ilona
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„Behunyom a szemem, mivel látni akarok.„ 
Paul Gauguin

Mindig érdekeltek az ősi kultúrák, ezen belül is  a kerámiák, 
szobrok varázslatos világa, az agyag sokszínűsége.
Az agyaggal való ismerkedésem előszőr csak kedvtelésként 
indult, majd ott ragadtam a Dr. Kresz Mária Alapítvány fa-
zekas műhelyében és fazekas lettem.

Ezt követően szakoktatói 
képesítést szereztem a 
Hagyományok Házában, 
azóta tanítok gyermekeket 
és felnőtteket.
Tagja vagyok a Műhely-
kaland nevű csoportnak, 
2011 óta a BUKET-nek, 
ahol jelenleg alelnökként 
is munkálkodom, 2012-
ben csatlakoztam a Ke-
szi-Art egyesületéhez.
Számos önálló ill. csopor-
tos kiállításokon volt lehe-
tőségem bemutatni alko-
tásaimat

+36-30 791 4914
vitkomoni@freemail.hu

Vitkó Mónika

Raku kerámiák
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A szeretet írisz tengere
70x50cm, olaj, vászon  

Első művei ösztönösek és a stíluskeresésről szólnak a ’90-es évek ele-
jétől. Az irányvonal azóta sem változott, csak a kivitelezés és a technika 
lett magasabb színvonalú és tökéletesen értelmezhető.

A gyermekei születése elvonta a 
művészi alkotó munkától, ezért 
hosszú szünet következett festésze-
tében. Ám a környezetében élők 
és a barátok erős motivációjára 
– örömmel – ismét ecsetet vett a 
kezébe.
Témáit a természet ihleti. Stílusa 
könnyed, híven tükrözi a környeze-
tével kialakult szoros kapcsolatot. 
Egyes elemzők szerint az alkotá-
saiból árad a szeretet és a pozitív 
kisugárzás, a természet üzenete.

izabella.rimaszombati@gmail.com

Rimaszombati Izabella 
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„A természet maga a világ, melynek rendje, strukturája, 
dinamikája van, színei a világ egészét képes szimboli-
zálni.”   (Cicero)

Pesthidegkúton élek. Gyermekkori 
örömteli foglalatosságomat felnőtt-
ként is folytatom, rajzolok, festek, 
sokféle technikával ismerkedem. „A 
művészet nem másol” a kép nem 
egy kivágott részlet a természetből, 
meg kell szerkeszteni, megtölte-
ni tartalommal, ritmussal, zenével, 
színekkel. Emlékképeket készítek. 
Gyakori kiállító vagyok, több mint 
200 hazai és külföldi tárlaton vet-
tem részt, díjazottként is. Munkáim 
megtalálhatóak hazai és nemzet-
közi gyűjtőknél és közgyűjtemé-
nyekben is. Több művészeti társa-
ságban is részt veszek. Alapítókén 
a BUKET elnöke vagyok 10 éve. 

tarcsanyiottilia@gmail.com
www.tarcsanyiottilia.hu

Tarcsányi Ottilia

Őszi színek
70x50cm, olaj, farost
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Czöndör István (Pidu)
„Maradandó pillanatok”
A múlt évszázad közepén (1950) születtem, Budapesten. Apró gyer-
mekkorom óta foglalkozom a fényképészettel, tanítóm, nagyapám, Zib-
rinyi Kálmán látszerész, és fotógráfus volt. A filmes világ rejtelmeinek 
szépségét nála, a fotólaborban és műteremben tanultam meg. Több 
mint 30 éven keresztül Informatikai cégeknél dolgoztam, de a fotózás 
mindig a kedvenc tevékenységem maradt. Több száz fotóalbumot ké-
szítettem ez alatt az idő alatt, melyek az interneten voltak elérhetőek. 
Kedvenc fotótémáim: Épített örökségeink (várak, kastélyok, templo-
mok), természet fotók (tájképek, virágok, fák, madarak), portré képek, 
humoros képek és rendszeresen fotózok kiállításokon, rendezvényeken. 
Pályafutásom során számos egyéni és kollektív kiállításon szerepeltem, 
és alkotótáborban vettem részt. Fotópályázatokon is rendszeresen in-
dulok, 2017-ben a Turista Magazin áprilisi pályázatán a „Közönség díj” 
nyertese („Termálforrás” című fotómmal), a novemberi pályázatán a 
„Szakmai díj” nyertese lettem a „Tatai Nagy Halászat” című fotómmal. 

2018-ban a Turistaszállás 
pályázaton az „Anno lóis-
tálló – ma turistaszálló” 
képem lett a „Közönség 
díj” nyertese.

Tatai Nagy Halászat
„Szakmai díj” Turista Magazin 
2017. 

czondi@gmail.com
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Északi tó
46x60 cm, akvarell, papír

Marketing szakemberként dolgoztam több multinacionális cégnél ta-
nulmányaim befejezésétől 2009-ig. 2009-ben egy kalandos utazásra 
indultam. Ismét a művészet felé fordulva, intenzív munkába kezdtem, 
ebben Sáfár Pál festőművész volt kezdetben segítségemre. 
2009-től minden évben több közös és egy-egy egyéni kiállításon sze-
repeltek munkáim. 
2012-ben a VI. Pesthidegkúti festőversenyen I. – a Két stáció között 
című olajfestményemmel, 2014-ben II. helyezést értem el a Pesthideg-
kúti Kálvária című képemmel, majd megosztott I. díjat 2014-ben az 
Ábrahámhegyi festőversenyen, Napfelkelte Ábrahámhegyen című olaj-
festményemmel. A III. és a IV. Hévízi festőversenyeken II. díjat nyertem 
Napfelkelte Hévízen és 2017 Hévíz, 7 óra 15 perc című képemmel.

gabriellaangyalm@gmail.com
+36-20 414 7337

Máhrné Angyal Gabriella
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Hevér Katalin
Mindig vonzott a képzőművészet, de egy ideig alig tudtam időt szakítani 
rá. Amikor az életem egy csapásra megváltozott, átértékelődtek a fon-
tossági sorrendek a lelkemben, és egyre inkább hívott magához ismét 
a rajzolás, festés varázslatos világa. Amikor csak tehetem, festek, egyre 
jobban beleengedve magamat, az életemet, a lelkemet képeimbe.
2012 óta Takáts Éva tanítványa, 2014 tavaszán a Budai Képzőművész 
Egyesület tagja lettem.

heverkati@freemail.hu

Az első önálló kiállításom-
ra 2014-ben került sor. 
Azóta sok egyéni és cso-
portos kiállításon vettem 
részt.

Tóparton
55x55 cm, olaj, vászon
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mariv@freestart.hu

Látni és láttatni. Beszélni 
a formák és színek nyel-
vén. Tanulom azóta, hogy 
nyugdíjas lettem, amikor 
végre megtehettem, amit 
mindig is szerettem volna. 
Ceruzával, szénnel, pasz-
tellkrétával, akril- és olaj-
festékkel próbálkozom.

Kuporgó 2016
50x40 cm, akril, vászon

Deák Veres Mari
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Gelencsér Gézáné

Este
30x20 cm, tűzzománc

A pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-rajz szakos, majd a 
szegedi egyetemen magyar szakos tanári diplomát szerez-
tem. 40 éven át a nyergesújfalui gimnáziumban tanítottam 
magyart, rajzot, művészettörténetet. Az Iparművészeti Főis-

kolán 3 éven keresztül több továbbképző 
szemeszteren vettem részt. Évekig a buda-
pesti Moholy N.L. művészkörben tűzzománc-
cal foglalkoztam. A festészet mellett újabban 
üvegmozaikkal is dolgozom.
2004-ben alapítottam, és azóta vezetem 
Nyergesújfalun, a város művelődési házában 
a felnőtt Képzőművész Kört. Tagja vagyok 
több helyi és országos művészeti csoportnak. 
16 önálló kiállításom volt, évente 5-6 csopor-
tos kiállításon, pályázaton veszek részt. Ké-
peim eljutottak Németországba, Szlovákiába, 
2013-ban egy franciaországi művészeti hét-
végére és kiállításra hívtak meg. 2009-ben 
és 2011-ben egy országos pályázaton me-
gyei első díjat és technikai különdíjat kaptam. 
2015-ben egy nemzetközi miniatűr pályáza-
ton közönségdíjas lettem.

gelencser.gezane@gmail.com
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Pajzs (2018)
50x40 cm, akril, vászon

Rajztanári diploma után 
Firenzében tanultam egy 
művésznő mellett egy 
évet, majd Rómában töl-
tött éveim alatt sokat al-
kottam és sok kiállításon 
részt vettem.
Hazatérve is ezt az utat 
járom: festeni-festeni.

krisztihollai@gmail.com

Hollai Krisztina
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