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 Szép nyári emlékek képekben. 
 (kiállítás a Kondor Béla Közösségi Házban 1992 december) 

 

Meleg sárga szénakazlak, napban izzó piros háztetők, vidám székelykapuk, dombok közt megbúvó 

maréknyi falu, fehéren villanó templomtornyok és bólogató falombok integetnek a látogató felé, aki 

napjainkban   a   Kondor   Béla Közösségi Ház emeleti galériájában megtekinti a helyi 

Képzőművész Kör tagjainak Nyári emlékek c. 

kiállítását. A csapat, - mely Buna Konstantin 

festőművész vezetésével öt éve működik a 

közösségi házban - a nyáron Erdélyben és a 

gömörszőlősi Vasas Képzőművészek 

Alkotótáborában gyűjtötte élményeit.  

A képeken meleg színekben pompázik a nyár, 

felüdülést, megnyugvást jelentve a nézelődőknek.  

Jó érzés elmerengeni a szép tájakon és eltűnődni az 

emberi alkotóvágy és önkifejezési szándék eme 

megnyilvánulásain. Az elgondolkodás azért is 

indokolt, mert a kör tagjai felnőtt, dolgozó 

emberek, akik a napi munka és családi elfoglaltság 

mellett szakítanak időt, hogy szebbé, tartalmasabbá tegyék életüket és egy-egy kiállítás alkalmával 

örömet, kellemes élményt nyújtsanak környezetüknek.  A mondanivaló egyelőre annyi, hogy 

rohanó életünkben is vegyük észre a szépet, a jót, ami körülvesz bennünket és benyomásainkat 

osszuk meg másokkal   is.   A   kiállítás   méltón   képviseli   szándékunkat és törekvéseinket, de a 

fejlődési folyamatot is, mely a közérthető kifejezési formák mellett keresi az élmények 

transzformálásának útját, az egyéni stílusok és megjelenítési formák kialakítását. 

A kiállítást megnyitó Várhalmi László (a XVIII.ker. ÖKKSB elnöke) meleg szavakkal köszöntötte a kör 

tagjait és tanárukat, személy szerint méltatta a kiállítókat és a műveiket. A megnyitót követő fehér 

asztal melletti baráti találkozón a vendégsereg és a köri tagok legnagyobb örömére kedvező választ 

ígért az önkormányzati támogatás elnyerésére beadott pályázatunkra. 

A jó hangulatú megnyitón szeretettel köszöntöttük Keresztes Jánost a Vasas Szakszervezet 

kulturális vezetőjét, akit a kör tagjai az alkotótáborokból jól ismernek. Reméljük neki is kellemes 

perceket szereztek a nyári emlékek.  A megnyitó keretében Holló Hajnalka felolvasta az "Ajánlás 

barátaimnak és magamnak" című verset. 
 

A rendezvényt a közösségi ház vezetője Kiss Marianna készítette elő, s szíves vendéglátóként 

fogadta a kiállítókat és érdeklődőket egyaránt. A magunk között zsíroskenyér-partinak nevezett 

összejövetel ismét bizonyította, hogy néha mily kevés is elég ahhoz, hogy a szépre fogékony és 

mások munkáját megbecsülni tudó emberek csoportja jól érezze magát, kellemes élményekkel és 

gazdagodó emberi kapcsolatokkal töltődjön föl. 
 

Az önkormányzati támogatással szeretnénk az alkotásokat a kerület több intézményében is 

bemutatni és ezzel talán másoknak is kellemes élményt nyújtani. 
(Budapest, 1992. december 30. egy alkotó a kiállító közül.) 

 

 

 

 


