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Dunaújváros - Többségében
nyugdíjas
korú
hölgyek
alkottak az elmúlt héten a
Dunapack
baracsi
szabadidőparkjában. A tábor
munkáiból kedden nyílt tárlat.

A tábor komoly hagyományra
tekint vissza, hisz az idei a
huszonnyolcadik alkalom, hogy
összegyűlnek egy hétre festeni,
rajzolni. Ottjártunkkor békés
kép fogadott, a Dunapack Rt.
szabadidőparkjában
szerte
festegető hölgyeket látni, a
faház teraszán pedig sorjáznak
már a kész alkotások.
Kis
csoportokba
verődve
beszélgetnek, nemrégiben ért
véget Ifj. Koffán Károly előadása. Kalauzul szegődik mellénk Závodszky Zoltánné, a főszervező, a
Vasas
Művelődési
Intézmények
Szövetségének
elnöke.
Büszkén mutatja a tavalyi táborról készült újságot (!), melyet maguk írnak, s minden alkotó
legalább egy munkája szerepel benne. Emellett igyekeznek valamilyen humoros tartalmat adni az
alig ötven példányszámban megjelenő, átgondoltan szerkesztett és jó ízléssel tördelt
(emlék)lapnak. Hozzánk csapódik Rosta Erzsébet, aki tizenkilenc éve - nyomdász múltjának
köszönhetően - gazdája a lapnak Buna Konstantin művészeti vezetővel együtt. Ő az elsők között
volt. Még arra is emlékszik, amikor szobrok is készültek a táborban. Erzsi néni már a tábor alatt
igyekszik mindenkitől kicsikarni az írásokat, hogy a kiállításon már kioszthassák. A tavalyi lap
különlegessége, hogy amikor készült, a Pentele híd még nem állt. Azonban Erzsi néni unokája az
egyik
tervező,
ezért
az
építésről
rendszeresen
kapták
a
fényképeket.
Társukat, Lizák Pálmát annyira megihlette, hogy a konstruktivista festő alkotásba
foglalta a készülő hidat. Idén a Munkásművelődési Központ vállalta a segítő szerepet. A
táborban résztvevő korosodó hölgyek, akik fiatal korukban szerettek festeni, rajzolni, amint
nyugdíjba mentek, ismét nekiláttak, nem unatkoznak otthon, hanem képzőművészeti körökbe
járnak, és alkotnak. A főszervezőtől megtudtuk, az ország szinte minden tájáról érkezett a húsz
alkotó, de Frey Ágnes személyében van köztük dunaújvárosi is. Dunaújvárosban eddig még nem
jártak, de lenyűgözte őket a Duna és a táj, amelyet a Dunapack szakszervezetének köszönhetően
élvezhetnek. de előfordul, hogy fél ötkor már lemennek a partra a napfelkeltét megfesteni. Nagyon
nagy segítségükre van a Munkásművelődési Központ, és nem csak az alapanyagokban, Szántó
Péter személyesen is sokat tesz értük, a reggeli bevásárlásban is részt vállalt. Csak először jár
nálunk, kiállításukat viszont már láthattuk az MMK Folyosógalériáján. Kedden új tárlatot nyitottak.

