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DÍJAK

2009. Pro Renovanda Cultura Hungariae Szakalapítvány pályadíja

2008. Moldvay Győző Galéria XVIII. Országos Tájképbiennálé  
bronzdiploma

 Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány díja

2003. Oktatási Minisztérium elismerése a több éves  
tehetséggondozásért

TAGSÁGOK

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete

VÁLOGATOTT, EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

2020.  Balatonalmádi – Pannónia Kulturális Központ „Lássuk  
a  termést” VasútARTjáró

2019. MOMkult – Reich Károly Galéria (egyéni kiállítás)
 Dunaszerdahely – Városi Galéria
 Bálványosi Nemzetközi Művésztelep
 Borospataki Művésztelep
2018. Kazany – Nemzetközi Művésztelep
2017. Polgár Centrum – Újpest Galéria – „Nő” – V. Képzőművészeti 

Biennálé
 Csíkszereda – „Free Camp” Nemzetközi Képzőművészeti  

Alkotótábor
2016. Kúria Klub „Balatonon készült” (egyéni kiállítás)
2015. Freiwille Budapest – „Nagyvárosi lüktetés” (egyéni kiállítás)
2013. Nádor Galéria – „Felülírva”
2012. Nádor Galéria „Művésztérkép”
 Passau – Műterem Galéria
 Csepel Galéria – „Paizs László emlékezete”
 Gyergyószárhegyi Alkotótábor – Lázár-kastély
2011. Józsefvárosi Galéria – Művésztanár Társaság Kiállítása
 Balatonfűzfő – „Földalatti Erőmű”
 Reök-palota – XXXVI. Szegedi Nyári Tárlat
 XXI. Debreceni Országos Nyári Tárlat
2010. Balatonfűzfői Művésztelep Kiállítása – Pannónia Kulturális 

Központ
 II. Ars Pannonica Szombathelyi Képzőművészeti Biennálé
2009. Kecskemét – V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
 Kossuth Klub (egyéni kiállítás)
2008. Hatvani Moldvay Győző Galéria – XVIII. Országos Tájképbiennálé
2007. Hatvani Moldvay Győző Galéria – „Arcok és sorsok”
 Weszely Galéria – Művésztanárok kiállítása
 József Attila Művelődési Központi – Art-őr csoport – „Megsze-

lídített idő”
 Székesfehérvár – Szent Korona Galéria
2006. Gyergyószárhegy – Lázár-kastély
 Marosvásárhely – Kultúrpalota
 Hotel Gellért Teaszalon (egyéni kiállítás)
 Gyergyóalfalu – Vadárvácska Alkotótábor
 Mezőmadarasi Alkotótábor
2005. Tornyai János Múzeum – Hódmezővásárhelyi Nyári Tárlat
 Csepel Kék Galéria (egyéni kiállítás)
2004. Hódmezővásárhelyi Nyári Tárlat
2003. VAM Design Központ Budapest – „A barokk”
 Lurdy Ház Galéria
2002. Magyar Festészet Napja kiállításai: „Mini képek”, „Női Vonal”
1991. Legújabbkori Történeti Múzeum – Fiatal Iparművészek Stúdió-

jának kiállítása
 Magyar Kulturális Központ, Bécs – Okker Stúdió Kiállítása
 Ernst Múzeum – „Divat és Látvány” 

PÁLYAFUTÁSÁNAK FŐBB ÁLLOMÁSAI

2012-től A Kúria Elnöki Titkárságának művészeti  
tanácsadója, a Kúrián felmerülő művészeti,  
lakberendezési és egyéb tervezési feladatokért felel.

2008-tól A Semmelweis Egyetem „Semmelweis Szalonjának” 
háziasszonya

                        Havi rendszerességgel mutat be az orvostársadalom-
nak kortárs művésznagyságokat kiállítás és kísérő 
zenei program keretében.

2008-2012. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola óraadó tanára

2001-2007. Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont 
(OKÉV) a művészeti tárgyak szakreferense

1994-2001. A Budapesti Evangélikus Gimnázium vizuális kultúra 
tanára

1992-2001. A „Műterem” Budai Rajziskola rajz-festés és színtan 
tanára

1990-1994. Az „Okker Stúdió” tagja, divattervezője

1984-től  Több éves angliai tartózkodás, ez alatt a Magyar Divat 
Intézet tudósítója

1977-1978. A Magyar Divat Intézet rajzolója

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Született:      1959. szeptember 4.

1973-1977   Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola – érettségi,

1979-1984   Magyar Iparművészeti Főiskola – kötött anyag-és for-
matervező művész diploma,

1994-1997   Magyar Iparművészeti Főiskola – tanári diploma,
 „A vizuális alapképességek fejlesztése a magyar ha-

gyományok és az angol design oktatás hasznosítható 
elemeinek felhasználásával a tárgy- és környezetkultúra 
képzés területén” címmel.

2002-2004   ELTE – múzeumpedagógia diploma.

Mindig különleges inspirációt jelent számomra, amikor egy régi és egy merőben új dolog formabontó egységben 

tud kapcsolódni egymáshoz.

Munkáimban azt az alkotói tendenciát követem, amely a megelőző vonulatokat figyelembe veszi, tiszteletben tartja és 

új elemekkel bővíti. 

A régi korok hagyományai így új minőségben élhetnek tovább.

Állandó és változó eseményekkel tarka az élet. 

Van amikor a változásban rejlő kihívásokat keressük, máskor az állandóság nyújtotta biztonságban szeretnénk 

megpihenni. 

Ezeket az alapvető különbségeket textiltervezői tevékenységem során megélhettem:

- a Magyar Divat Intézetben a divat állandó változásainak megfelelő trendeket írtunk: 

- a tavaszi/nyári, illetve az őszi/téli kollekciókhoz,

- a Fasori Evangélikus Gimnázium volt tanáraként, jelenleg pedig

- a Kúria művészeti tanácsadójaként  “4 évszakra, minden időkre” terveztem meg az ünnepélyes formaruhákat.
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Szigeti Szilvia Iparművészeti Főiskolás osztálytársaival 1986-ban  
alakította meg az Okker Stúdiót, melyhez később csatlakoztam.
Kötött anyagból készült ruhaterveimmel beilleszkedtem a többiek  
egyedi, kisszériás iparművészeti kínálatának arzenáljába.
Több közös kiállításon és divatbemutatón volt alkalmunk felvonultatni 
ezeket a hasonló életérzésből született, de egyedileg, invenciózusan 
megalkotott női modelleket.

Megbújhatunk mindent elrejtő kényelmében, de felleb-

bent, megmutat, ha úgy kívánjuk: 

egy-egy csinos részleten, különleges színösszeállítá-

son akadhat meg a szemünk.

KEDVELEM  
A PELERINT

A divat évszakonként és évente változik. Időnként  

a divat „kimerül”, és kezdődik minden előröl: hatal-

mas üzleti szervezet és reklámhálózat működteti. 

Egy divattervezőnek figyelnie kell az évszakonként 

megújuló trendeket, és hozzátéve egyéni kreativitá-

sát, stílusát tervezi meg új kollekcióját.
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TREND

„A ruha az egyetlen réteg köztem,  

és a külvilág között.“ 

(Szentesi Réka – Alibi-kötetek „A divat”)



KÉTSZÓLAMÚ 
ZONGORAJÁTÉK
A zongorabillentyű ihlette kontrasztos csíkok nem-

csak egy sziluett-váltás hangsúlyozására szolgálnak, 

de két szín keverésének átmenetét is képezik.
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MADÁRSZÁRNY 
REJTI A PASZTELL 
RÉTEGEKET
A fotókon látható kötött modellek színvilágát a föld,  

az erdő, a növényvilág ihlette.

Finom rétegeltség, tekervényes indaminta jellemzi  

az öltözeteket.
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ALKALMI  
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK 
A puhán becsillanó aranyfonal által az indaminták 

alkalmi összeállítások részeseivé válnak.

A derékig érő bolerók jó kiegészítői a női alakot kiemelő rövid, vagy hosszú ruháknak/szoknyáknak. 

Az alakra formálás főleg kötéstechnológiai eszközökkel történik. 

Így válhat pl. könnyedén – a gumírozás által – egy ruhából hosszú szoknya.
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ÜNNEPLŐ FORMARUHÁK TERVEZÉSE A TERÉZVÁROS  
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI SZÁMÁRA

Közterek, épületek, szobrok, emléktáblák, múze-

umok, iskolák őrzik a hajdan kerületünkben élő és 

alkotó Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán 

emlékét.

E mesterek munkája és szellemisége hosszú időre 

meghatározták az ország zenei és kulturális életét, 

hírünket a nagyvilágban. Iskolai kórusok, zenekarok, 

irodalmi színpadok éltetik tovább rendszeres fellépé-

seikkel a művészi hagyományokat. Az értékes mon-

danivaló, belső tartalom, azonban sokszor nehezen 

összeegyeztethető az ünnep méltóságát lealacsonyító 

igénytelen megjelenéssel.
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REND 
“Az ünneplő egyenruha viselésekor láthatóan 

is, de a valóságban folyamatosan hatnak a ruha 

jelképes mondanivalói. Ezt talán maguk a diákok 

nem tudják, de életük során ez minduntalan 

jelentkezni fog.” 

(Gyapay Gábor)



Angliai tartózkodásom során megismerhettem  

a nagy tradíciókkal rendelkező iskolák ünneplő 

egyenruhájának nevelő erejét, viselési szokásait,  

a felsőbb osztályba lépés, a tiszteletadás szimbolikus 

megjelenéseit.

Játszottam a gondolattal, hogy hazatértem után 

milyen ünneplő viseletet tervezzek iskolám tanulói 

számára. 

Ugyanakkor magam is megéltem a közösséghez tar-

tozás élményét: jóleső érzéssel fogadtam kalotaszegi 

bujkámat csodáló tekinteteket. Bár földrajzilag távol 

voltam, mégis egy közösséget képviseltem általa. 
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Kapóra jött a Terézvárosi Művelődési Közalapítvány 

Kuratóriumának pályázata iskolai ünneplő formaru-

hák támogatására.

Pályáztam, és így megvalósíthattam – az angol ins-

pirációk és tapasztalatok alapján – az itthoni hagyo-

mányok és lehetőségek szerint számos VI. kerületi 

iskola, kórus ünneplő egyenruháját.

- méltóságot adnak az ünnepeknek, elősegítik a lelki 

ráhangolódást az ünnepi esemény tartalmára, 

üzenetére

- egyike lehet azoknak az állandóságot megjelenítő 

kapaszkodóknak, melyek felgyorsult világunkban 

alapvetően szükségesek pszichikai egyensúlyban 

maradásunkhoz, belső harmóniák megőrzéséhez.

- a közösségi összetartozás élményét jelentik

- közvetítik az iskola szellemiségét, megjelenítik 

arculatát

EGY ÜNNEPLŐ  
FORMARUHA  
FUNKCIÓI,  
HATÁSAI:
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A Fasori Evangélikus Gimnázium rajztanáraként ter-

veztem meg az akkori emblematikus igazgató,  

Dr. Gyapay Gábor felkérésére - személyes ajánlása 

csatolva- a diákok ünnepi viseletét.

A semmitmondó matrózblúzók, és nyakkendők 

összevisszasága helyett rendezettséget szerettünk 

volna teremteni a külső megjelenésben, mivel a külső 

rendezettség egy belső rendhez is elvezet, hiszen 

környezetünk tárgyai nemcsak funkcionálisak, hanem 

kommunikálnak is velünk, befolyásolják lelki és fizikai 

állapotunkat.

A végleges terv kialakulását több hónapig tartó előké-

szület előzte meg:

A gyökerek és inspirációk feltérképezésétől kezdve, 

a külön az iskola számára tervezett Luther-rózsás 

gomb, színcsíkos zsinór, az iskola címerét ábrázoló 

szövött címke legyártatásán keresztül, a legjobb és 

legolcsóbb kivitelezők megkeresésén át egészen  

a szegénysorsú gyermekek pénztámogatásának meg-

szervezéséig.

Mellény lett a választott ruhadarab, nemcsak azért, 

mert legősibb ruhadarabjaink egyike, 

de a családokat sem akartuk megterhelni több darab-

ból álló ünneplő öltözék megvásárlásával.

Ez az önmagában kisméretű, felsőtestre simuló 

viselet feltűnő helyet biztosít a díszítésnek, melegít és 

„melenget”. Lányokra és fiúkra egyaránt illik. 

A karcsúságot a mellény hátulján lévő állítható gom-

bolópánt segítségével lehet kihangsúlyozni.

 Egy kis súlytöbblet sem okoz problémát, hiszen a 

sűrű gombolású mellény hagyományai szerint kigom-

bolva is hordható anélkül, hogy kinőtt hatást keltene. 

Praktikus, mert könnyen kezelhető, nem gyűrő-

dő anyagból készült, ugyanakkor fontos jelentések 

hordozója: hagyománytiszteletről, rendezettségről, 

valamint az oly fontos kötődést jelentő „alma ma-

ter”-ről mesél. 

Külön köszönet illeti Polgár Rózsa Munkácsy-díjas textilművészt, aki 
mind a szakma, mind az evangélikus egyház részéről mindvégig támo-
gatta az iskolai egyen-mellény elkészülésének útját.

A MELLÉNYA FASORI DIÁKOK 
ÜNNEPLŐ  
EGYENRUHÁJA
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- a zsinórozás:

 Az alsósok (5-8. évfolyamok) mellénye zöld zsinó-

rozással készült, mely szín nemcsak ”zöldfülűség-

re”, éretlenségre utal, hanem a remény jelképe is 

.

 A felsőbb osztályokban (9-12. évfolyamok)  

a lányok mellényének zsinórozása bordó, 

 mivel a bordó, a vörös, a piros szín a tüzet, a szere-

tetet jelképezi, de gondolhatunk a családi tűzhelyre 

is, melynek őrzése hagyományosan a lányok-asszo-

nyok feladata. 

 A felsős fiúk mellényének zsinórozása fényes fe-

kete, mely szín méltóságot, erőt, ünnepélyességet 

jelképez.

AZ ÜNNEPLŐ 
MELLÉNY  
SZIMBOLIKUS 
DÍSZEI:
EGYEDILEG, AZ ISKOLA SZÁMÁRA  

KÉSZÜLTEK

- a gombon és a szövött címkén  

az Evangélikus Egyház jelképe,  

a Luther-rózsa látható.

18 19

R
E

N
D



A hagyomány biztonságot, védettséget jelentő keret, 

de az egyéni ötletesség útja is szabad.  

A mellényhez való hozzáöltözés kapcsán tág teret 

kap a diákok egyéni ízlése, hiszen az ünneplő mellény 

azonos megjelenés-rendszerébe belefér az „önálló-

ság”, melyet azonban a fogyasztói társadalom diktál: 

a diákokkal több csatornán keresztül is tudatva van, 

mit kell felvenni, mit kell a szülőknek megvenni.  

A közösségből pedig senki sem akar kilógni. 

Lehet, hogy az Fasori kisdiákok éppen az egyenruhá-

jukkal fognak kilógni a sorból?
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BRAND-ÉPÍTÉS  
A KÚRIÁN 
A branding (brand építés) különböző képzettársítá-

sokat, asszociációkat jelent, amelyek először jutnak 

eszünkbe egy adott dolog hallatán. 

Ezt segítik elő a Kúrián tett lépések: a külső kép 

egyértelműsítése, fejlesztése, az egységes megjele-

nés kialakítása.

A legfőbb bírói fórumnak határozottságot, megbíz-

hatóságot, méltóságot, a hagyományok tiszteletben 

tartását, ugyanakkor a fejlődést (jogfejlesztést) kell 

sugallania.

Ezeket tükrözi a Kúria logója, honlapja, kommunikáci-

ója, a dizájn, a díszítő elemek, az épület helyiségeinek 

berendezése, maga a bíró – beszéde, megjelenése, 

öltözéke.
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BREND

„...elhivatottnak kell lenni az állandó megújulásra, 

arra, hogy az embereknél kiválts valamit,  

hogy érzéseket ébressz bennük; és elhivatottnak  

kell lenni a képzelet szabaddá engedése iránt…”

(Sir Richard Branson)



EGYEDI TEXTILTERVEZÉSEK A KÚRIÁN:
-  A Majláth-terem reprezentatív hímzett terítője, melyen a Kúria emblematikus jelei láthatóak.

- Az elnöki “Vendégváró” szoba hangulatához, árnyalt színharmóniájához illeszkedik a nagyméretű textil fali-

kép, amely a régi Igazságügyi Palota egyik történelmi fotója alapján készült.

A négyzet ősi Föld szimbólum. Harmóniát, szilárd-

ságot jelképez. Szimmetrikus elrendezésében alul 

a Kúria felirat, felette vízszintes vonalsor, amely az 

igazságszolgáltatás hagyományaira való építkezést, 

ugyanakkor a felfelé haladást szimbolizálja. 

Felette a geometrikus jelrendszer az európai kultúra 

görög-római alapjaira utal. 

A görög oszloprend az egyenes gerinccel álló embert 

szimbolizálja.

Az oszloptörzsön hosszában futó kannelúra egy sajátos 

csíkritmust eredményez.

Ez a vezető motívum, amely végigvonul a függönyökön, 

az arculati elemek (notesz, mappa, névjegykártya, 

meghívó stb.) megjelenéseiben, megtestesül a kár-

pitokban, megmutatkozik a sport trikókon, sálakon, 

nyakkendőkön és kiteljesedik a taláron.
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- A hölgyeknek kendő és kitűző  

a Kúria új reprezentatív  

ajándéka.

A Majláth-terem terítője használaton  

kívül zászlóként dísziti a termet.
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A KÚRIA  
TALÁRJA:
A Magyar bírói talár eleinte fehér zsabós, majd lila 

bársony betétes, kihajtós gallérral díszített ruhadarab 

volt. Formarendszerében azonban nem tükröződött  

a nemzeti jelleg, nem utalt semmi a bírói testület 

jelkép rendszerére. 

Nem kényelmes, nehezen kezelhető anyagból készült.

2017-ben született meg az elhatározás: a Kúria elnö-

ke, Dr. Darák Péter kért fel egy új talár tervezésére, 

amely kellemes viselet és méltó bírói öltözék.

Több elkészült változat, számos megbeszélés és vita 

során kristályosodott ki a jelenleg megszavazott  

és alább részletesen bemutatott bírói talár.

- A minden második évben megrendelésre kerülő 

Bírósági Sportnapokon a Kúria focicsapata egy 

logóval ellátott, erre a rendezvényre mindig újonnan 

megtervezett sportmezben feszít.
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AZ ÚJ TALÁR 
TERVEZÉSE 
Az új talár tervezése során az alábbi fontos szempontok 

érvényesültek:

– a nemzeti jelleg

– a bírói testület méltósága

– az egyenlőség – jelen esetben, hogy férfiak és nők 

egyaránt viselhetik

– a kötődés a hagyományokhoz, ugyanakkor legyen jól 

hordható, friss és mai

A talárok alapanyaga viszkóz-poliészter-gyapjú keverék.

Anyagválasztáskor figyelembe vettem azt az általános 

kérést, hogy szellős, nem gyűrődő kelméből készüljön.

Színe fekete, arany–fekete zsinórozással díszített, fehér 

gallérral kiegészítve ünnepélyes hatást kelt.

Négy évszakra terveztem 

Bélést nem alkalmaztam, a talár egy rétegű kelméből 

készült, így zakóra, illetve blézerre felvéve  

sem túl vastag viselet.

Melegben vékonyan lehet alá öltözni, de szabásából 

adódóan is szellős, lenge.

MINDEN  
TESTALKATNAK  
ELŐNYÖS
Az elegáns megjelenés érdekeben minimális a szabás- 

és anyagvariálás.

Opcionális megoldásokat alkalmaztam, melyek kiemel-

hetik az egyéni alkat előnyeit:

- tépőzárral könnyen ki-be helyezhető válltöméssel 

rendelkezik.

- hölgyek részére külön bepatentolható és kimosható 

fehér inggallér választható.

A talár szobásvonala lefelé bővülő, hátrafelé hosszab-

bodó, lendületes.

Ujja enyhén bővülő, a vállnál sűrűn rakott, az ünnepé-

lyes magyar hagyományokat követi.

Álló nyakkal készült, a nyakkörnél gombbal, majd rej-

tett patentsorral záródik.

Az oldalvarráshoz méretes zseb illeszkedik: kulcs, tele-

fon kényelmesen elfér benne.
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„A magyarság díszítő ösztöne” című könyvében 

Fáy Aladár így foglalja össze a magyar díszítmények 

jellegzetességeit:

- a függőleges párhuzamosok ünnepélyes méltóságot 

adnak,

- a vízszintes párhuzamosok a tág szemhatár széles 

nyugalmával,

- a kerekség többszörözése derűvel, jókedvvel hatnak.

Egy talár tervezésekor nem az aktuális divattrend  

a mérvadó, hanem az, hogy az öltözék mit képvisel. 

Egy jól megtervezett formaruha – akár csak egy logó – 

első ránézésre is megjeleníti, közvetíti az általa képvi-

selt intézmény jellegét, szimbolikáját – vagyis a talár 

szimbolikus öltözet.

Hivatalosan fogalmazva „rítustárgy”, mivel használa-

ta alkalomhoz kötődik, a reprezentáció eszköze és 

hangsúlyosan díszített.
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A KÚRIAI TALÁR 
SZIMBOLIKUS  
DÍSZEI:
EGYEDILEG, A KÚRIA SZÁMÁRA KÉSZÜLTEK

A zsinór-és paszománydíszítés csodálatos ékessége  

a magyar hagyományos viseletnek:

Az önmagába visszatérő hurokdíszítés ősi motívum: 

az oldás és kötés mindenséget átfogó, varázslatos 

jelképrendszere jelenik meg általa. 

Tovább gondolva a zsinórmérték, mint az irányelvek-

hez való következetes igazodás, jól tükrözi a bírói kar 

szemléletét.

A gombon a Kúria egyszerűsített logója domborodik,

a szövött címke a Kúria logóját ábrázolja.

2020. DECEMBER 15-TŐL A KÚRIA BÍRÁI MÁR  

AZ ÚJ TALÁRT VISELHETIK.
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„…bemutatnak-e egy művet, vagy sem, még nem végleges ítélet.  

Hátra van még két fórum: a nép és az idő. A nép, amely szuverénül, minden befolyásoló szándéknak fittyet hányva 

választja ki, ami neki tetszik és kell. Az idő pedig kérlelhetetlenül kiszűri, ami mulandó.”

(Kodály Zoltán, I. Magyar Zenei Hét, 1951.)  
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A Semmelweis Egyetem volt rektora, 

Dr. Tulassay Tivadar álmodta meg a Szalont  

és kért fel programszervező háziasszonyának. 

Havonta biztosítunk alkalmat erre a különleges talál-

kozásra, ahol az orvostársadalom megismerheti  

a kortárs művésznagyságokat, új irányzatokat. 

A találkozás során a művész nemcsak az alkotásain 

keresztül, hanem szakmai ismertetés, személyes 

beszélgetés, a rá jellemző zene együtthatása által 

ismerhető meg.

Az, hogy különleges, szárnyaló lelkű művészegyénisé-

geket mutathatok be az élet gyakorlati oldalát szolgá-

ló orvosoknak, akik ezáltal befogadóbbak, oldottabbak 

lehetnek - nagy öröm.

Ugyanakkor a művészek az eszmecserék során érzé-

kelhetik a tudományos impulzusokat, melyek befolyá-

solhatják gondolatvilágunkat, alkotó tevékenységüket.

Azóta több mint tíz év telt el.

Az évforduló alkalmából jubileumi kiállítás nyílt az ed-

digi gyűjteményből, amely az itt kiállító neves művé-

szek az egyetemnek adományozott képeiből jött létre. 

Kő Pál domborműve, Kubinyi Anna textilképe,  

Aknay János festménye is megtalálható itt sok más 

neves alkotás között. 

Szakcsi Lakatos Béla virtuóz zongorajátéka emelte  

az est fényét.

SEMMELWEIS SZALON –  
„...ahol a tudomány és a művészet találkozik”  
2009-

B
R

E
N

D

MŰVÉSZET- 
-SZERVEZÉSI  

TEVÉKENYSÉGEIM

„A kultúra el tudja mesélni azt, ami megma-

gyarázhatatlan. Összehozza az embereket és 

egységet teremt.”

(Dybkjaer, L. Europe in the Making 2002.)
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Az intenzív szellemi munka ellensúlyozására, a kúriai 

bírák megpihenésére, – egy kávé melletti – beszélge-

tésre terveztem meg ezt a színeiben, hangulatában 

otthonos klubot, amely helyt ad a művészet, a tudo-

mány, a sport, a közélet kiemelkedő képviselőivel való 

találkozásoknak is.

Az itt kialakított kiállítótérben neves festőművészek 

mutatkoznak be egy kötetlen beszélgetés keretében.

„Művész házaspárok”- sorozatunk vendégei voltak töb-

bek között: 

Gyémánt László (Kossuth-díjas) és Ardey Edina fes-

tőművészek; 

Lencsés Ida Ferenczy-díjas textilművész és  

Kovács Péter Balázs Munkácsy-díjas festőművész. 

Konok Tamás Kossuth-díjas festőművész műtermében 

is jártunk, kiállítását pedig megcsodálhattuk a Kúria 

Klubjában.

KÚRIA KLUBJA
2013-

KÖSZÖNET

Dr. Gyapay Gábornak

Dr. Tulassay Tivadarnak

Dr. Darák Péternek

 

konzulens barátaimnak,  

valamint Gulyás Adriennek,

a Demény Design ügyvezetőjének  

aki a formaruhákat kivitelezte
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