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sopron kulturális életét mindig is a sokszínűség jellemezte. A soproni képzőművészeti 
társaság sopron egyik legrégebbi ma is aktívan működő civil szervezete. A társaság már 
a megalakulásától kezdve elévülhetetlen érdemeket szerzett sopron képzőművészeti éle-
tének felvirágoztatásában és a hagyományok ápolásában. Hosszú évtizedekben mérhető 
tevékenysége során művészek és műkedvelők széles bázisát kapcsolta be városunk kulturá-
lis palettájába.
A társaság tagjai mindig is élen jártak abban, hogy hagyományokat teremtve és azokat tisz-
telve maradandót alkossanak az utókor számára. ennek ékes példája az idei esztendőben 
immáron jubileumi, 20. alkalommal megrendezendő soproni őszi tárlat. ezen az esemé-
nyen a képzőművészetet kedvelő és értő soproniaknak lehetőségük nyílik arra, hogy 
megtekinthessék a már elismert művészek és a szárnyaikat bontogató festők legfrissebb 
alkotásait. Úgy vélem, szorosan a felsoroláshoz kapcsolódik az Adventi tárlat is, amely a 
karácsonyra való várakozás immáron nélkülözhetetlen és kiemelkedő rendezvényévé vált. 
itt mutatják be minden évben, a szintén nagymúltú soproni Füzetek művészeti antológiát, 
amelyben mintegy száz író, költő, festő, fotós és keramikus művei szerepelnek.
nagy öröm számomra, hogy a társaság évente 8-10 kiállítással örvendezteti meg a kultúrára 
szomjazókat a Várkerület galériában, kiváltképpen a soproni tavaszi napok és az Ünnepi 
Hetek alatt is mindig színvonalas kínálattal jelentkezik.
A társaság szerteágazó és sokoldalú bel- és külföldi kapcsolatainak köszönhetően egyre 
többen ismerik meg sopron történetét, képzőművészeti értékeit határon innen és túl.
A tagok ráadásul nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a művészeti élet néhai festő-
művészeinek hagyatéka ne merüljön feledésbe, emlékkiállításokkal és emlékülésekkel tisz-
telegnek a legnagyobbak előtt.  
Úgy vélem, hogy maga a művészet mindig azokat az örök értékeket keresi, amelyek min-
denki számára fontosak és egyben hozzásegít ahhoz, hogy ezeket az értékeket mi is meg-
találjuk. nagy köszönet jár mindazoknak, akik szellemi értékeiket hozzátették ehhez a kiad-
ványhoz.
e gondolatokkal ajánlom jó szívvel ezt, az elmúlt 120 évhez méltó kiadványt minden kedves 
olvasó figyelmébe!

Kedves Olvasó!

dr. Fodor tamás
polgármester



A 120 éves történetünkből szeretnék néhány, általam fontosnak tartott eseményt, időpontot, személyt 
kiemelni. szerencsére bőven lenne kire, mire emlékezni, csak a történetünk alakítóival meg lehetne 
tölteni ezt az oldalt.
1847-ben a soproni iparkiállítás részeként létrejött az első soproni képkiállítás. 1867-ben megalakul 
a soproni történészeti és művészeti egylet, 1877-ben létrejön a soproni irodalmi és művészeti kör. 
ezt követően, 1897. április 11-én megalakul az önálló soproni képzőművészeti kör. Az előkészítő 
munkában nagy szerepet játszott steiner rezső, aki a megalakuló körben alelnök lett. 52 rendes és 
90 pártoló tagja volt a körnek. 1897. december 5-én a Festőteremben megrendezték az első kiállítást.
Az eltelt 120 év alatt a kör (társaság) irányításából több ismert művész és közéleti személy vette ki ré-
szét. A teljesség igénye nélkül: mende gusztáv, mühl Aladár, ágoston ernő, gáspárdy sándor, renner 
kálmán, sz. nagy sándor, zettl gusztáv szesz és ecet gyáros (az első elnök), ullein József építész (aki 
kamarai elnök is volt) bauer mihály földbirtokos, dr. Holl József vasút igazgató (kormányfőtanácsos),  
Hőgyészy pál főispán, valamint csatkai endre múzeumigazgató, akinek köszönhetjük, hogy a 
képzőművészeti kör történetének nagy részéről hiteles anyaggal rendelkezünk.
A kör történetében négy jól elkülöníthető időszakot különböztethetünk meg. Az első időszak 1948-ig 
tartott. Jellemző, hogy széles bázissal rendelkezett, ami a tagságot illeti. átfogta a művészek széles 
körét, és a műkedvelőket is. A második időszakban egy szűk művészréteg alkotott 8-10 fős csoportot, 
amely hol önálló, hol megyei, hol regionális egységhez tartozott. tulajdonképpen itt nem is lehet a 
körről beszélni. A harmadik időszakban ami – 1981-től számítható – kezdődött el megint egy szélesebb 
bázison működő szervezet kibontakozni. ekkor alakult meg a művészetbarátok köre, ahol a művészek, 
amatőrök és művészet kedvelők találkozhattak elég laza formában. A negyedik időszak 1993-tól 
számítható, amikor nyilvántartott tagsággal, cégbírósági bejegyzéssel, soproni képzőművészeti tár-
saság néven egyesületként működünk.
Jelenleg 40 tagunk van, többségében festők de van keramikus, fotós, előadóművész, művészeti me-
nedzser. évente 8-10 kiállítást szervezünk a Várkerület galériában. eddig közel 30 külföldi kiállításon 
vettünk részt, körülbelül ugyanennyit fogadtunk. 1998-ban megrendeztük a  „művészet határok nélkül” 
konferenciát és kiállítást, amelyre osztrák, német és szlovák művészek Önkormányzati vezetők érkez-
tek. 2000-ben mi kezdeményeztük az  Art Focus europa 2000 nemzetközi vándorkiállítást, amelyen 
három ország művészei (magyar, osztrák, német) vettek részt. 1998-ban indítottuk a barokk nemzet-
közi képzőművészeti Alkotótábort, amely osztrák, német, szlovák, román és magyar résztvevőkkel 
2004-ig évente került megszervezésre.
éveken keresztül jó kapcsolatot ápoltunk, bécsi, grazi (osztrák), bambergi (német), győri, kőszegi, 
művészekkel, ami a gyakorlatban, kiállítás cserék, nyári alkotótáborok formájában valósult meg. 
A Festőterem felújításával, majd a munkácsy terem kialakításával városunk profi kiállító termekkel ren-
delkezik. Örülünk annak hogy, a 110. évfordulót a Festőteremben, a 120. évfordulót pedig a munkácsy 
teremben ünnepelhetjük. köszönet érte a város Önkormányzatának. 

Tisztelt tárlat látogató!
kedves vendégünk! 

 Az első kiállításra készült meghívó, Steiner Rezső munkája
keresztény richárd

a Társaság elnöke
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1897 - 1906  zetl gusztáv szesz és ecetgyáros
1906 - 1915   ullein József - építész  
1915 - 1917  steiner rezső és ráthonyi péter ügyvivők 
1917 - 1921  bauer mihály földbirtokos  
1921 - 1926   králik gusztáv képzőművész
1926 - 1934   Weinberger g. Adolf műkedvelő
1934 - 1937   Holl Jenő műbarát
1938 - 1944   Högyészi pál főispán
1945 - 1948   mende gusztáv festőművész
        (megszűnik az önálló csoport)
1955 - 1956  ágoston ernő festőművész
1957 - 1964  gáspárdy sándor festőművész
        (területi csoport  székesfehérvár székhellyel)
1988 - 1993  renner kálmán éremművész

A Sopron Képzőművészeti Társaság elnökei

1993 - 1994   renner kálmán éremművész
1994 - 2001  sz. nagy sándor festőművész
2001-től           keresztény richárd művészeti menedzser
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tanulmányait sopronban végezte. szakképzettsége: mintaasztalos, műszaki rajzoló, okleveles
öntőipari mérnök. A soproni Vasöntöde mintakészítő üzemének műhelyfőnökeként ment 
nyugdíjba 1994-ben, és ekkor kozármislenybe költözik. rajzszakkörben, alkotótáborokban és
autodidakta módon képezi magát. mesterei: merész károly, ákos ernő, balázs béla, roisz 
Vilmos, szarka árpád festőművészek voltak. Akvarell, olaj és olajpasztell képein elsősorban 
tájképek, csendéletek, városképek jelennek meg. 27 egyéni (sopron, pécs, komló, mohács) 
és 90 csoportos kiállítása volt. Alapító tagja az skt-nak. 2007-ben önzetlen munkássága, 
és művészeti tevékenysége elismeréseként „kozármislenyért érdeméremmel” és oklevéllel 
tüntették ki.

áldozó László
Sopron, 1934. május 6.

A csend birodalma (olaj, 50x70)

1968 óta él sopronban, ahol hosszú időn át volt a város közművelődési felügyelője. általános
iskolai igazgatóként ment nyugdíjba. mindig aktív résztvevője volt a város kulturális, művészeti 
életének. nyugdíjazása óta rendszeres részt vesz alkotótáborok, művésztelepek munkájában. 
tagja a Független magyar képzőművészeti társaságnak, több éven át, 2016-ig, a soproni Al-
pok képzőművészeti körnek valamint 1997-től a skt-nak. Festészetét, sarkady sándor költő, 
a soproni Füzetek művészeti antológia főszerkesztője, salamon nándor művészettörténész 
és kéher péter esztéta is méltatta. egyéni kiállításai: sopron, győr, tatabánya, kisbér, szolnok, 
mindszent, Fertőd. népszerű akvarelljei számos kollektív tárlaton szerepeltek.

asszúpataki 
Hasznos László 
Mindszent, 1935. december 17.

A nagycenki selyemgombolyító (akvarell 50x70)



1981-ben diplomázott matematika-rajz szakon a szombathelyi tanárképző Főiskolán. A 
petőfi sándor általános iskolában kezdte a tanítást. 2009-ben a széchenyi istván gimná-
zium tanára lett. diákjai a 37 év alatt eredményesen vettek részt országos és megyei szintű 
versenyeken. számtalan kiállítást rendezett alkotó diákok, pedagógusok munkáiból. rend-
szeres résztvevője művészeti kurzusoknak, továbbképzéseknek (sopron, győr, graz, Hol-
labrunn, stoob). 1993 óta tagja a skt-nak. kollektív kiállításokon szerepelt belföldön és 
külföldön. első önálló kiállítása 1996-ban, gyűjteményes kiállítása 2015-ben volt látható a 
Várkerület galériában.

bazsóné 
Nagy Gabriella
Sopron, 1955. szeptember 19.

Nyári hangulat (olaj, 48x70)

budapesten, kerámia szakon végzett sándor istván keramikusművész és lénárdt mihály faze-
kasmester tanítványaként. A pályán való elindulása óta számos önálló és csoportos kiállítása 
volt, itthon és külföldön. első önálló tárlata 1982-ben nyílt meg a liszt Ferenc művelődési 
központban. 2017-ben a munkácsy teremben rendezték meg nagysikerű életmű kiállítását, 
ahol közel 70 alkotása kapott helyet. kerámiáit, a művészetét leginkább a csipkés, kalapos, 
kendős nő figurák, egyedi kalapok, ablakok és állatok, főleg madarak jellemzik. Fontosabb 
egyéni tárlata volt, budapesten, debrecenben, mosonmagyaróváron, győrben és sopronban. 
Jelentős kollektív és meghívásos kiállítások, amelyen részt vett: Ausztriában, Japánban, Új 
kaledóniában, lengyelországban és sopronban voltak.

borsodi Zsuzsa 
Petőháza, 1947. november 1.

Hölgykoszorú (kerámia, 41 cm)



1968-72 között a bécsi művészeti iskola hallgatója. 1972 óta szabadfoglalkozású festőművész. 
1986- és 1988-ban részt vesz a bécsi Alkalmazott művészetek Főiskoláján rendezett  „mi-
chelangelo” és „interAktion2” elnevezésű, majd a 2012-ben schloß thurnauban (d) és posi-
tanoban (i) rendezett szimpóziumokon. 1991-94 nyári Akadémia résztvevője grazban, tanára 
prof. paul rotterdam (new york). 1995 ravelsbach, nemzetközi kulturális napok. 1981-ben 
a Fondatione sinaide ghi nemzetközi díj 1. helyezettje rómában. 1984-ben theodor körner 
díjat kap. számos egyéni és közös kiállítása volt bel- és külföldön egyaránt. művei megta-
lálhatók különféle intézményekben és múzeumokban. Vallja:  „A természet az inspiráció leg-
gazdagabb forrása“. www.cervenka-gerhard.com

Cervenka Gerhard 
Tulln, 1947. január 13.

Puszta (akril 70x115)

18 éve él sopronban. nyugdíjas építészmérnök, jelenleg csak festészettel foglalkozik. 
elsősorban táj és vadászati festőnek vallja magát, de egyre több a modern, elvont témát 
megfogalmazó alkotása. Az önképzésen kívül rendszeresen jár festőtáborokba, ahol jó nevű 
festőművészektől tanul. eddig 19 önálló kiállítása volt és számos, helyi, megyei, országos és 
nemzetközi csoportos kiállításon vett részt. tagja volt a soproni Alpok képzőművészeti kör 
egyesületnek. Jelenleg tagja a Vadászati kulturális egyesület „diAnA” képzőművészeti tago-
zatának, valamint 3 éve a skt-nak. 2003-ban „muray emlékplakettet” kapott. Festményei egy-
aránt megtalálhatók hazánkban és külföldön magángyűjteményekben. 
Hitvallása: a figyelem felhívása a természet értékeire és annak bemutatása.

Dedinszky Márta
Miskolc, 1946. augusztus 14.

Keletkezés (akril, 80x80)



A soproni berzsenyi dániel evangélikus gimnázium művésztanára. Versek, mesék illusztráto-
ra. tanulmányait győrben, pécsett és budapesten végezte. A magyar iparművészeti Főiskola 
Vizuális és környezetkultúra szakán kapott középiskolai tanári diplomát. tanítványai hazai és 
nemzetközi pályázatok díjazottjai. 1991 és 2007 között rendszeresen vitte tanítványait a ha-
táron túlra, műemléktúrákra, nemzeti örökségünk megismerésére. meghatározó számára az az 
útmutatás, amelyet a soproni képzőművészektől gáspárdy sándortól, giczy Jánostól és szarka 
árpádtól kapott. 1979-től egyéni és csoportos kiállításokon, hazai és nemzetközi tárlatokon 
vesz részt grafikáival, festményeivel. A nemzetközi kiállítások közül kiemelkedő a 2010-ben 
nagyenyeden megrendezett interkontinentális grafikai biennále. 1997-től tagja a skt-nak.

 
Dorosmai erzsébet
Sopron, 1955. szeptember 19.

Bozsoki kastély (szénrajz, 29,5x45)

Az skt alapító tagja, 2001-től örökös, tiszteletbeli alelnök. tanári diplomáját pécsett szerezte. 1961 
óta él és dolgozik sopronban, általános iskolai és középiskolai tanárként. Az országos rajztanárok 
egyesületének tagja. Felkészítő tanár. tíz évig vezette a sarródi nemzetközi Alkotótábort, vala-
mint a balfi Wosinski képzőművészeti tábort, melynek egyik alapítója. A megyében és országosan 
mintegy 40 önálló kiállítása volt, melyeket kratochwill mimi, salamon nándor, dr. Veress Ferenc, 
borbély károly művészettörténészek és jeles közéleti személyiségek méltattak. kortárs művészeti 
tanulmányokat, és a város neves művészeiről munkásságukat méltató, elemző, művészettörténeti 
értékeléseket is írt. munkássága a rábaközi miniatúrák után, a Fertőtáj és a soproni hagyományőrző 
festészet. számtalan művészeti díj tulajdonosa. 2011-ben „sopron kultúrájáért” díjjal tüntették ki, 
2015-ben sarród község díszpolgárává választották. Web: fejerzoltan.gportal.hu

Fejér Zoltán 
Zirc, 1939. augusztus 8.

Csodaváró (olaj, 70x90)



1945-től él sopronban. csak későn, a szakoktatásból való nyugdíjba vonulása után kezdett 
el aktívan festeni. Az Alpok képzőművészeti kör egyesület alapító tagja. mestereként szepes 
péter festőművészt tiszteli. tőle leste el az akvarellel, a diópáccal, és az akrillal való festés 
alapjait. szívesen örökíti meg sopron elbűvölő házait, utcáit és környezetének természeti 
szépségeit. szociális érzékenységéből fakadóan, ha elvontabb formában is, de igyekszik ké-
pein felmutatni az embert és az emberi sors nehéz, gyakran keserű pillanatait. eddig négy 
önálló és számos közös kiállításon (soproni és megyei őszi tárlatokon) szerepeltek a munkái.  
2017-ben lett tagja a skt-nak.

Giczi Lajos
Csorna, 1942. július 19.

Arany ősz (akvarell, 48x38)

mesterei: mende gusztáv és mühl Aladár festőművészek voltak, akiktől az akvarell festés 
technikáját elsajátította. 1971-től kiállító művész, az eddigi számos önálló kiállítása közül a 
2010-ben, sopronban rendezett, unokájával közös tárlata a legemlékezetesebb. könyve és 11 
alkalommal megjelent falinaptára rendkívüli népszerűsége révén, nagyon sok helyre eljutott. 
rendszeres résztvevője a megyei és soproni őszi tárlatoknak, a tagság kollektív kiállításainak. 
elismerései: „civitas Fidelissima 75.”, millennium 2000. győr-moson-sopron megye emlék-
érem, XiX. őszi tárlat díja. Az skt alapító, vezetőségének állandó tagja.

Grabner József  
Sopron, 1940. május 23.

Régi utca (akvarell, 57x62)



biológia-rajz szakos középiskolai tanárként dolgozik jelenleg is. A berzsenyi dániel 
tanárképző Főiskolán, majd a pécsi tudományegyetem és az eötvös loránd tudomány-
egyetem természettudományi karán diplomázott. 2013-ban a nyugat-magyarországi    
egyetemen doktori fokozatot (phd) szerzett. Főleg akvarellel dolgozik. magyarné derszib 
eti festőművészt mestereként tiszteli. természet iránti szeretete alkotómunkájában is meg-
nyilvánul. Festményeiből eddig 4 önálló kiállítása volt. rendszeres résztvevője a megyei és 
soproni őszi tárlatoknak és a társaság kollektív kiállításainak. elismerés: ”sopron megyei 
Jogú Város Önkormányzata díj 2002”.

Gyimóthy Zsuzsa
Sopron, 1976. március 8.

Templom utca (akvarell, 40x60)

iskoláit szegeden és budapesten végezte. 1999 óta él sopronban. művészi tevékenységét 
magyarné derszib eti festőművész támogatja. évek óta tanítványaként sajátítja el a festészet 
alapjait, főleg az akvarell technikát, amely jellemzője alkotásainak. Ötödik éve a soproni 
képzőművészeti társaság tagja.  2012 óta állít ki közös tárlatokon; sopron, győr, sopronkövesd, 
kőszeg, bécs és egy művével, egy éven át a Fertőszéplaki szabadtéri galéria szereplője volt.

Győrffy Gabriella 
Hódmezővásárhely, 1971. április 20.

Átjáró vörös ajtóval (akvarell, 35x50)



iskolai tanulmányait már sopronban kezdte el, azóta is itt él és fotózással; festmények és 
grafikák készítésével; lakberendezéssel foglalkozik. Hende Vince festőművész dédapjától 
örökölt rajzkészségét eleinte iskolai rajztanárai alakították, majd később kovács-gombos 
gábor és szabó Alajos művészeknél folytatta tanulmányait. 1997-től a skt-nak, 2012-től 
vezetőségének is tagja. rendszeresen szerepelnek munkái itthon és külföldön egyaránt. 
Önálló bemutatkozó tárlatok mellett évi 2-3 közös kiállítás aktív résztvevője. Festészetben 
az akril technikával fény- és folthatásra, a rajzolásban az aprólékos részletességre törekszik.          
„A téma pedig ott hever körülöttünk, csak észre kell venni.” http://herczeg-art.fw.hu

Herczeg anikó
Budapest, 1967. július 19.

Szent István székesegyház (akril, 50x50)

A soproni képzőművészeti társaságnak 1997 óta egyetlen fotóművész tagja. Fotóiban szereti 
a szabadságot, alázattal alkot. Alkotásai saját fantáziájának szüleményei, nem lehet utánozni. 
42 önálló és több mint 300 csoportos kiállítása volt itthon és külföldön. tagja a FiAp, AFiAp, 
mFsz, mAFosz és a Felföldi Fotográfusok szövetségének. számtalan díj tulajdonosa. egyik 
büszkesége, hogy 2004-ben „sopronért” díjban részesült, amellyel szeretett városának veze-
tése elismerte kiemelkedő művészeti munkásságát.

Horváth endre 
Iván, 1954. március 1.

Lendület (fotó, 170x100)



A soproni gépipari technikumban szerzett technikusi oklevelet és ezen a területen dolgozott.
1980-tól foglalkozik képzőművészettel és vállalt címfestő, dekoratőri munkákat. Festeni roisz 
Vilmos és szabó béla festőművészeknél tanult, ma is őket vallja mestereinek. Az önképzé-
séhez tartozott, hogy országunk és Ausztria alkotótáboraiban is elsajátította a számára fontos 
technikai tudást. olajképei mellett jelentősek pasztellképei és újabban monotípiái. Önálló 
kiállítása sopronban és Ausztriában volt, többször szerepelt a megyei és soproni őszi tárla-
tokon valamint állandó résztvevője a skt kollektív kiállításainak. A természeti képek mellett 
elismertek azon alkotásai, amelyek emberábrázolásán, különleges témáin keresztül szociális 
érzékenységét jól tükrözik.

Horváth 
Ferenc Péter
Sopron, 1952. április 4.

Beszűrődő fények (pasztell, 50x40)

sopronban született, jelenleg is itt él és alkot. 1997 óta tagja a soproni képzőművészeti tár-
saságnak, amelynek jelenleg alelnöke. közép- és felsőfokú tanulmányait budapesten végez-
te. gyermekkora óta foglalkozik festészettel. művészetének kibontakoztatásában, technikai 
ismereteinek fejlesztésében segítették tanárai és kiváló festőművészek, stúdiumok és alkotó 
körök, táborok keretében. Új technikai megoldásokra törekszik, így sajátos stílust teremtve al-
kalmaz egy akvarell alapú vegyes technikát. Alkotásaiban nem az egyszerű látvány bemutatá-
sa fontos számára, hanem az érzelmek és gondolatok ébresztése, valamint mondanivalójának 
sajátos, szimbolikus kifejezése jellemzi képeit. többször vett részt alkotásaival egyéni és   
kollektív kiállításon itthon és külföldön. www.jtm.atw.hu

Jakabné 
Tóth Márta
Sopron, 1954. november 6.

Egymásért (vegyes technika, 70x50)



gyermekkorától sopronban él. általános iskolásként már mende gusztáv festőművésznél tanult 
rajzolni. budapesten felvételt nyert a magyar iparművészeti Főiskolára, ahol 1968-ban kap 
diplomát, mint ruhatervező iparművész. 30 éven át volt a soproni ruhagyár szakmai díjakkal 
elismert vezető tervezője. 1969 óta tagja a művészeti Alapnak, a magyar Alkotóművészek orszá-
gos egyesületének és 2000-től az skt-nak. A 2007-es 110 éves jubileumi kiállításra készített vise-
lettörténeti babákat, amelyek rajzaival együtt, szerepeltek sopronban és a környék településein 
rendezett önálló kiállításain. 2008-ban a „reneszánsz éve” pályázat díjazottja. Jelenleg a höveji 
csipke megbecsülésének és hungarikumként való elfogadásának érdekében munkálkodik. 
ruhákon való alkalmazásának terveit készíti, így segítve a kiállításokat és pályázatokat.

Kosztkáné 
Vránich rozália
Zombor, 1944. június 3.

Tanulmányrajzok

rajz, matematika-fizika szakos tanár. 13 éves korától, mende gusztáv soproni festőművész 
tanítványa. európa szerte 50 önálló kiállítása volt és több tucat közös tárlat résztvevője is. A 
franciaországi senlis-ban, 1990- és 1996-ban a cziffra alapítvány ösztöndíjasaként, a soproni
Festőteremben, 2005-ben és nagycenk széchenyi kastélyában, 2003- 2008- és 2016-ban ren-
dezett önálló kiállításokat. nevét az internet keresőjébe írva rengeteg publikációja található. 
ezek közül fontosabbak: http://mek.oszk.hu/04300/04398 mely magyar balázs által írt, élet-
rajzi albumát, mintegy mellékleteként pedig a honlapját is tartalmazza: a http://mek.oszk.hu/
kiallitas/magyar-derszib címen. Akvarellistaként, példaképeinek a francia impresszionistákat 
tekinti. A megújult skt-nak alapító tagja.

Magyarné 
Derszib eti 
Sopron, 1948. február 27.

Nagycenki lovasbemutatón (akvarell, 50x35)



1967-től, a gimnázium elvégzése óta sopronban él. Az egészségügyben dolgozott osztály-
vezető szakasszisztensként, a fizioterápiás osztályon. gyermekkorától rajzol és fest. tanárai, 
szarka árpád, szabó Alajos, kovács - gombos gábor festőművészek voltak. Jellemző azonban, 
hogy főleg egyénileg képezte és képzi magát. egyéni kiállításai: sopron, győr, budapest, bécs. 
kollektív kiállítások: sopron, kecskemét, budapest, győr, Ausztria, németország. A soproni 
képzőművészeti társaságnak 1997 óta tagja. Festészetének fő témái a természet szépsége, az 
ember és a magyarság.

Major Mária 
Magdolna
Bősárkány, 1948. december 11.

Magyar múlt, jelen, jövő (olaj, 70x50)

előadóművész (ének), közben a külkereskedelmi Főiskolára jár, majd műszaki tolmács és nemzetközi 
konferenciaszervező. Festészeti tanulmányok: képcsarnok Vállalatnál, számos hazai és nemzetközi 
művésztelepen (pl.: neumarkt, kalotaszeg, thurnau, positano), eu-s pályázat keretében a leonardo 
kunstakademie-n salzburgban, ahol tanára prof. Hannes baier. tanul somos gyula festőművész 
tanárnál a ceglédi művésztelepeken, budapesten pedig jelenleg is, a képzőművészeti gimnázium-
ban modell utáni alakrajzot. Fontosabb önálló kiállításai: 2009. budapest - szántó piroska, Vas istván 
emlékmúzeum, 2015. budapest - Fővárosi szabó ervin könyvtár központi könyvtára, 2016. szarvas 
- tessedik sámuel múzeum, 2017. sopron - petőfi színház. 200 közös hazai és külföldi tárlaton vett 
részt. díjai: 2006., 2013., 2017, okit-díj, 2013. dulity tibor emlékdíj...

Mezei Zsuzsa 
Csány, 1949. január 21.

Soproni tornyok (olaj, 60X50)



A festészet és a rajz alapelemeire a 1990-es években roisz Vilmos és kovács-gombos gábor 
festőművészek tanították. szorosabb kapcsolatba került kelemen tibor festővel, akinek tá-
mogatásával és meghívására jött létre első kiállítása 1994-ben, a Vas-és Villamosipari szak-
középiskola és gimnázium aulájában. ez után lett tagja a skt-nak és vesz részt kollektív tárla-
tokon. Jelenleg számítógépes grafikával is foglalkozik.

 
Nyári László
Sopron, 1969. március 26.

Főnix (olaj, 30x70)

születése óta sopronban él. Az skt-nak vezetőségi tagja is volt. Vallomása:  „szépséges vá-
rosom maga a művészet. szakmám a divat, ez a tevékenység térbeli látáson alapul. A színek, 
vonalak, és a harmónia, mind a két foglalatosságnak fontos része. nem végeztem Akadémiát 
sem bécsben sem párizsban. érett fejjel hazai és külföldi művésztelepeken tanultam és hosszú 
évek óta tanulom festészet alapjait és titkát. budapesti képzőművészeti szabadegyetem ki-
lenc évét tudom magam mögött. Önálló kiállítással itthon és külföldön 25 alkalommal je-
lentem meg. A 2004 évben másodikként kaptam meg a tornyai diplomát, mártélyon.”

Pócza irma 
Sopron, 1944. január 15.

Múltból lesz a jövő (olaj, 80x60)



Öt esztendeig sz. nagy sándor festőművész soproni rajziskolájában tanult. 2005 - 2009 között 
a kaposvári egyetem művészeti karának hallgatója (rajz- vizuális kommunikáció tanár szakon). 
tanárai: leitner sándor, mátis rita, pandur József. 2000 óta tagja a soproni képzőművészeti 
társaságnak. Alkotásaiban sajátos összművészeti eszközöket használ különleges, elvont 
témákat dolgoz fel a számítógépes grafika és zene segítségével is. Önálló kiállítása volt sop-
ronban, mosonmagyaróváron, budapesten. rendszeresen szerepel csoportos kiállításokon 
valamint a soproni őszi tárlatokon.

 
rajczi János
Mosonmagyaróvár, 1979. április 10.

Életfa (akril, 50x60)

A győri Apáczai-csere János Felsőfokú tanítóképzőben szerezte első diplomáját 1962-ben, ahol 
– mestereként tisztelt – cziráki lajos festőművésztől kapta a legtöbb művészeti ismeretet és bíz-
tatást. 1966-ban a pécsi tanárképző Főiskola rajz szakát végezve vált tanárrá. Azóta sopronban 
él. 1978-tól sopron két legpatinásabb gimnáziumában gyakorolta pedagógusi hivatását. képei-
nek témáját a természet, a táj, és a virágok alkotják, amit akvarell technikával készít. 1968 és ’71 
között festményei már bemutatásra kerültek a Festőterem tárlatain. Három önálló kiállítása volt 
sopronban, az skt közös kiállításainak rendszeres résztvevője. 2001-ben a széchenyi gimnázi-
um jubileumi tárlatán alkotó pedagógusként is bemutatkozott. Az egyetemes képzőművészeti 
egyesület tagjaként, képei szerepeltek stockholmban, budapesten és pomázon.

rennerné 
Tóth Mária
Maglóca, 1941. május 30.

Gyűszűvirágok (akvarell, 60x40)



1973-ban a kolozsvári képzőművészeti Főiskolán végzett ipari formatervező - design sza-
kon. tanárai szederjesi András, V. salvanu, debreczeni lászló voltak, de mesterének Venczel 
árpád szobrászművészt vallja. 1989-ig kirakatrendező-dekoratőr és oktató erdélyben. 1990-
től él családjával magyarországon. sopronban 2003-ban rendezte első bemutatkozó kiállí-
tását, majd 2007-ben jubileumi gyűjteményes tárlatát és 2010-ben újabb kiállítását a sopro-
ni erdélyi kör támogatásával, annak aktív tagjaként. 2007-től vezetője és alapítója a gyseV 
Homokkomáromi Alkotótáborának. Vezetőségi tagja az egyetemes magyar képzőművészeti 
egyesületnek, amelynek stockholm a székhelye. számos hazai és külföldi kiállítása (egyéni és 
csoportos) mellett 6 jelentős köztéri alkotása is fémjelzi művészetét.

 
Sarkady antal 
Kolozsvár, 1947. november 26.

Hargita (akvarell, 70x40)

1980-ban kapott vegyészmérnöki diplomát. 1981 óta él sopronban. 2000 óta fest aktívan. 
több alkotótábor munkájában vett részt bel- és külföldön. 2007-ben FőniX művészeti nívódí-
jat kapott debrecenben és megjelent „Fények” c. albuma verseivel és festményeivel. számos 
csoportos (sopron és környéke, Hódmezővásárhely, budapest bécs, medias...) és egyéni (so-
pron, debrecen, encs, Fáj, balf, eisenstadt, budapest bécs...), kiállításon, valamint megyei tár-
latokon mutatta be munkáit. Az utóbbi években szabadfoglalkozású festőművész bécsben 
és aktív sopronban is. írtak róla, azaz szerepel két megye művészeti lexikonában: salamon 
nándor „kisalföldi művészeti lexikon” és bényei József: „képzőművészeti Adattár debrecen és 
Hajdú-bihar megye”. http://szabokatalin.blog.hu

Szabó Katalin 
Hajdúvid, 1957. július 4.

Honnan jöttünk? (akril-kollázs, 80x100)



A soproni széchenyi istván gimnáziumban érettségizett, majd egészségügyi diplomát  
szerzett és ezen a területen dolgozott nyugdíjazásáig. gimnáziumi évei alatt rajztanárainak 
hatására már aktívan foglalkozott a képzőművészettel. ifjúsági pályázatokon többször volt 
díjazott. mestereinek mende gusztáv, szarka árpád és roisz Vilmos festőművészeket vallja. 
1980-as évektől számos egyéni és kollektív kiállítás résztvevője, például a soproni őszi tár-
latok, az Art Focus nemzetközi vándorkiállítás. Az „én Fám” helyi képzőművészeti pályázat és 
kiállítás közönség díjasa. Az skt alapító tagjai közé tartozik. több cikluson át- vezetőségi tag 
és alelnök is volt. kísérletező alkotó, sajátos, egyéni stílusú olaj és akril, festményei mellett az 
elmúlt években számítógépes grafikával is foglalkozik.

Szényi Péter
Sopron, 1945. október 11.

Őszi erdő (olaj,50x50)

A kirakatrendező és dekoratőr szakiskolát végzi budapesten, ahol dekoratőrként mesterkép-
zésben is részesül. évtizedeken át kiállítások tervező-rendezőjeként, belsőépítészként az al-
kalmazott művészetek oldalán dolgozott. legjelentősebb munkája a békéscsabai munkácsy 
mihály múzeum teljes belsőépítészeti terveinek kivitelezése, melyen kaplony évával közösen 
dolgozott. Jelenleg a Fertőhomoki tájház vezetője, ahol évente több nívós kiállítást rendez. 
mesterei: koszta rozália, szentirmai zoltán és a mártélyi szabadiskola és alkotótábor. min-
dig vonzotta az expresszivitás a fények világa, mostanában képalkotóként is ezt az utat járja 
körbe-körbe. Alkotásait fénygrafikáknak nevezi. 2015-ben, lett tagja az skt-nak. eddig kollek-
tív kiállításokon vett részt sopronban, kőszegen és bécsben.

Szilágyi Lajos 
Gyula, 1952. április 16.

Fény grafika (számítógépes grafika, 42x52)



iskoláit békéscsabán és budapesten a kirakatrendező és dekoratőr szakiskolában végezte. 
középiskolásként a békéscsabai képzőművészeti körben készült erre a pályára, mokos József
tanítványaként. budapesten is kiváló művészek voltak a mesterei: czétényi Vilmos, csikszent-
mihályi róbert. szeretett pályája országos versenyein vett részt, ahol több ízben is díjazott volt. 
ekkor választották be a magyar reklámszövetségbe vezetőségi tagnak. 2001-ben költözött 
családjával Fertőhomokra, jelenleg is ott él. 2012 óta tagja a skt-nak. kiállításainak helyszínei: 
budapest, békéscsaba, debrecen, sopron, bécs, kőszeg, mezőtúr, sarród, Hódmezővásárhely. 
utóbbi helyek művésztelepein is részt vevő volt. képei általában kollázsok, anyaguk: fém, fa, 
bőr, kókuszrost, textil.

Szilágyiné 
Kaplony Éva
Békéscsaba, 1946. augusztus 7.

Ébredés (kollázs, 73x53)

mesterei roisz Vilmos és szabó béla festőművészek, a selyemfestést Héléne Hangerdoorn hol-
land művész segítségével sajátította el. Főként közös kiállításokon szerepelnek munkái. sop-
ron, győr, budapest, kőszeg, Ausztria, németország. Az Art Fókusz 2000 vándor kiállítással 
számos európai országba jutottak el alkotásai. nyolc önálló kiállítása volt. elismerő oklevelet 
nyert a soproni népszavazás 75. évfordulója, a sopron szabad királyi város 725. évfordulója al-
kalmából megrendezett tárlatokon, 2008-ban az országos képző- és iparművészeti tárlaton, 
valamint a reneszánsz éve pályázaton. 22 éve tagja a soproni képzőművészeti társaságnak. 
több cikluson keresztül az skt vezetőségének tagja.

Szurokné 
Strassner Klára 
Sopron, 1950. április 2.

Margaréták (selyem, 44x34)



sopronban szerzett tanítói, budapesten tanári oklevelet. A festészet iránti érdeklődését, tanul-
mányai során, tolcsvay nagy géza művésztanár keltette fel. intenzívebben 1974-ben kezdett 
festészettel foglalkozni. tanárai mühl Aladár, roisz Vilmos, és szarka árpád festőművészek vol-
tak. képeinek témáit a természetből meríti, kedveli az erdős, hegyes, vízpartos csendéleteket. 
munkái kezdetben pasztell képek voltak, majd folyamatosan tért át olaj technikára. ismereteit 
folyamatosan önképzéssel bővíti. A képzőművészeti társaságnak megalakulása óta tagja. A 
kollektív tárlatok állandó résztvevője, 2006-ban, 2011-ben és 2016-ban volt önálló kiállítása a 
Várkerület galériában.

Taschner Frigyes
Sopron, 1931. június 1.

Éjféli holdvilágnál (olaj, 25x35)

művészeti gimnáziumban érettségizett Várpalotán. többször sikertelenül felvételizett a 
képzőművészeti Főiskolára, majd a budapesti dekoratőr iskolát végezte el. A képzőművészeti 
technikákban való jártasságát és művészeti ismereteit állandó önképzéssel fejlesztette. 
példaképei a barbizoni festők. A legnagyobb hatást rá mednyánszky lászló művészete gya-
korolta. „ egy tanárt követni, mely engem legjobban fog vezérelni, s e tanárom a természet.” 
2002-től a soproni képzőművészeti társaság tagja. A közös tárlatok állandó kiállítója itthon és 
külföldön. „Az én városom” jubileumi pályázat díjazottja. két önálló kiállítása volt a Várkerület 
galériában.

Tóth Zoltán 
Kapuvár, 1957. március 30.

ECCE HOMO (olaj, 30x20)



szegeden szerzett magyar-rajz szakos diplomát. tanárai: cs. pataj lászló, Fischer ernő. A sop-
roni lackner kristóf általános iskola, majd a széchenyi istván gimnázium rajztanára volt. tag-
ja a magyar rajztanárok országos egyesületének. nyári alkotótáborok művészeti vezetője, 
tanára, művészettörténeti kirándulások szervezője Franciaországba, olaszországba. A kép-
zőművészeti társaság vezetőségi tagja és egy cikluson át alelnöke is volt. 2002-ben a megyei 
őszi tárlat díjazottja. számos hazai és külföldi csoportos kiállítás résztvevője. Önálló kiállí-
tások: sarród, sopron, budapest, kapuvár, szombathely, szentes, Fertőhomok.

Török bernadett
Kapuvár, 1949. március 30.

Tavaszt álmodtam (pasztell, 83x66)

A soproni széchenyi istván gimnáziumban tanára volt szarka árpád festőművész, akinek 
„művészettörténet” órái a képzőművészet felé terelték érdeklődését és felfedezte tehetségét. 
mesterének tekinti tóth menyhért festőművészt is. olaj-és akril festményeinek témája a Fertő-
táj világa, a virágok szépsége, de újabban a modern festészet, az ún. lírai absztrakt is foglalkoz-
tatja. ugyanakkor mély vonzalmat érez a paraszti világ iránt, s ennek a lassan eltűnő világnak 
tárgyait, a művészet eszközeivel műalkotássá formálja, melyek ezáltal új jelentéssel bírnak. Alkotó 
munkájában jelentős szerepet kap a költészet is.  egyéni kiállítások: Hidegség, Hegykő, nagycenk, 
Fertőd, kapuvár, csorna, sopron, Ausztria/gols/ csoportos kiállítások: megyei őszi tárlat sopron, 
győr, Fertőd, bécs, pozsony, kőszeg. 1995 óta tagja a skt-nak.

Völgyi János  
Hidegség, 1950. július 24.

Őszi Táj (akril, 50x60)



gyermekkorában költöztek sopronba. szülei a közgazdasági pályát jelölték ki számára és 
ezen a pályán haladt a nyugdíjazásáig. ekkor vált lehetővé számára, hogy a számok világából 
a színek világába lépjen. 2008-tól a megszűnéséig az Alpok képzőművészeti kör tagja volt. itt 
az alapok elsajátítását sosztarich András festő segítette, majd önképzéssel fejlesztette tudását. 
négy önálló kiállítása mellett, sok csoportos kiállításon vett részt. 2015-ben a szakmai zsűri a 
soproni őszi tárlatra beszavazta képét. Alkalmazott technikái: grafit, tus, akril, akvarell, olaj, 
pasztell, monotípia. 2017-ben lett az skt tagja.

Wéberné Nagy 
Kutasi erzsébet
Kapuvár, 1950. április 11.

Szivárvány hegyek (akril, 40x60)

1957 óta oroszlányban él. tanulmányait pécsett és budapesten végezte. első önálló kiállí-
tása 1968-ban volt. mestereinek závory zoltán és buna konstantin festőművészeket vallja. 
Az irányításukkal működő alkotótáborok állandó résztvevője 1994-ben lett tagja a soproni 
képzőművészeti társaságnak. 48 önálló kiállítása mellett számos kollektív kiállításon vett  
részt. művészi és közösségi tevékenységéért 2013-ban „komárom-esztergom megyéért” 
díjban részesült. Festményei olaj, akvarell, akril, gauache, selyem technikával készülnek.  
Angyal mária művészettörténész: „képei művészi felkészültségét, a kolorit iránti fogékony-
ságát bizonyítják. kompozíciós rend, dekoratív színgazdagság, plasztikus felületek, és bizo-
nyos esetekben belső csend jellemzi...”

Zsombolyai 
Mária 
Nagyecsed, 1947. július 24

Sopron téli ruhája (olaj, 50x70)



zenész, zeneszerző, előadóművész. 1996. gyermekkazettát adott ki „kaland” címmel, amelyen 
XX. századi magyar költők megzenésített gyermekversei hallhatók. 2002-ben „Weöres sándor:  
A csillagokban alszom” című cd-t készítette el. 2002-ben az „ez az a hely” című cd-t adta ki, 
amely soproni költők megzenésített verseit tartalmazta. 2006-ban „meglepetés!” címmel kováts 
Adél és reviczky gábor mesél és énekel. 2007-ben jelent meg a „télkergető” (sarkady sándor 
megzenésített gyermekversei). 2009. „évkergető” – soproni költők megzenésített gyermekver-
sei. 2010.  „tündérrádió” – soproni költők megzenésített versei  gyermekeknek, valamint 2014. 
„rímes, furcsa játék” – mai magyar költők megzenésített versei kerültek kiadásra. 2015-től tagja a 
skt-nak. éveken át részese előadóművészként a Várkerület galériában rendezett kiállításoknak.

Lemezborító

T. Horváth József  
Csorna,1961. május 4.

Az 1980-as években közreműködik több civil szervezet elindításában – művészet-
barátok köre, magyar – Finn baráti kör, corvinus magyar – osztrák baráti kör, - kert-
barátok köre. ekkor kerül közelebbi kapcsolatba a város képzőművészeti életével. 
renner kálmán éremművésszel jelentős szerepet vállal a soproni képzőművészeti 

kör újra indításában, melynek 1989-től titkára. 1993-ban a kör átalakul egyesületté és nevében társaság-
gá, amelynek továbbra is titkára, 2001-től pedig elnöke lett. mintegy 200 hazai és 25 külföldi kiállítás 
előkészítésében vett részt. Vezetésével a Várkerület galéria a város elismert, népszerű kiállító helyévé nőtte ki 
magát. Önzetlen munkáját a város vezetése, 2004-ben „sopron kultúrájáért” díjjal ismerte el. 

Keresztény richárd 
Sopron, 1944. február 12.

A szombathelyi főiskola elvégzése után, az 1970-es évektől folyamatosan sopron 
kulturális- és művészeti életéért dolgozik. Hivatásának gyakorlására a liszt Ferenc 
művelődési központ és az önálló petőfi színház munkatársaként 30 éven át nyílt 
nagyszerű lehetősége. 10 éven át szabad úszó kulturális menedzserként újságíró 

és a soproni program Ajánló létrehozója, szerkesztője és kiadója. 1987-ben aktív részese volt, a városban 
alkotók bemutatkozási lehetőségét biztosító, hagyományos őszi tárlatok újrarendezésének és nyomában a 
nagy múltú soproni képzőművészeti kör újraszervezésének. 2001-től az skt titkáraként újra aktívan vesz 
részt a város képzőművészeti életének szervezésében és támogatásában. elméleti munkásságát ezen a terü-
leten számos kiállítás megnyitása, ajánlása képviseli és így lett a soproni Füzetek alkotóközösségének tagja.

Füzi edit 
Sopron, 1952. április 9.

Felsőfokú tanulmányaimat szabad bölcsész szakon esztétika szakiránnyal kezd-
tem, majd művészettörténeti résztanulmányokkal egészítettem ki a georg- Au-
gust universität göttingeni egyetemén. Hazatérésem után alapszakos diplomámat 
a nyugat-magyarországi egyetem bölcsészettudományi karán, szombathelyen, 

2012-ben szereztem meg. kiállítást megnyitó és ajánló szövegeimet és szépirodalmi írásaimat eddig a po-
likróm művészeti Folyóirat, a librarius, litera, az ikvahír,az e-cafe sopron, a hatArtalan művészet nevű online 
folyóiratok és blogok közölték,valamint 2016-tól a soproni Füzetek művészeti Antológia is jegyzi nevemet. 
tagja vagyok a soproni írókörnek, valamint 2017 februárjától a soproni képzőművészeti társaságnak is, mely-
nek munkáját elméleti oldalról támogatom.

Mácsadi Orsolya 
Sopron,1989. április 27. 
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