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A Művészeti Tárló Egyesület célja:
- kulturális tevékenység, valamint
- kulturális örökség megóvása céllal sokoldalú tevékenység a képzőművészet, iparművészet és
népművészet területén.
Az Egyesületnek jelenleg 41 tagja és 5 fő tiszteletbeli tagja van.
Az Egyület állandó kiállítási helye a Bp.XIV.Pétervárad u.11-17, I.emeleten van ,(a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT épületében) a 6 db saját üvegtárló elhelyezésének lehetőségét
térítésmentesen biztosítja.A tarlókban művészi munkákat láthatnak az intézményben dolgozók és az
ügyeiket intéző zuglói lakosok.
2018.évben az alábbi szakmai programokat szerveztük és vettünk részt más civil rendezvényeken ill.
azonos célú szervezetek programjain:
Fábry Zoltán fafargaó művélsz Betlehemi jászol c.kiállítását 2018.jan.8-ig láthatták az érdeklődők a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban(Budapest,XIV),
a Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest,XVIII)"Reflexiók"c.kiállítás megnyitó programján vettünk részt
jan.29,-én,
a Művészetbarátok Egyesület ,Lábatlan, Gerenday kastélyban szervezettt kiállításán .jan.19-én vettünk
részt,ahol Gombai -Nagy Károlyné fotóval szerepelt,
a zuglói Civil Házban(Budapest,XIV) jan.18.-án Szigethy Éva egyéni kiállítását láthattuk,( jelentkezett a
tagjaink közé,felvételére a 2019.évi Közgyűlésen kerül sor),
a "Magyar Kultúra Lovagja" cím átadó ünnepségen vettünk részt a Stefánia Palotában(Budapest,XIV)
jan.20.-n,
a Hilton Szállodában rendezett MBA Konferencián(Budapest,V) február 9-10-n , Pintér István Pál tagunk
kamara festménykiállításában gyönyörködhettek a részvevők,
a Civil Házban(Budapest,XIV), láthattuk április 6,-n Morschhauser Miklós kiállítását -aki már nálunk is
szerepelt kiállításon akvarell munkáival-,
a Kondor Béla Közösségi Házban(Budapest,XVIII) május 4,.én R.Tomonyák Gitta alapító tagunk kiállítást

nyitott meg,melyen többen részt vettünk,
VOKE Vasutasok Széchenyi istván Művelődési Házban,(Budapest,IV), Imre Anna
életmű-festménykiállítását május 16,-án Gombai-Nagy Károlyné elnök méltatta,
a Kondor Béla Közösségi Házban (Budapest)július 12.-én nyílt Egyesületünk közös kiállítása,a hír a kerületi
Városkép újságban is megjelent,
a Naszályi Képzőművészeti Táborban augusztusban - Sulyok Teréz festőművész vezetésével- iskolás
gyerekek vettek részt, helyszín: Angyalffy Mátyás Általános és Művészeti Iskola,
a "Tűzvirág Alkotókör"tagjanak közös kiállítás-megnyitóján a Rátkay Márton Klubban(Budapest)
szeptember 13,-n több tagunk vett részt.A rendezvényre a "Nyitott templomok" c. országos program
keretében került sor,a kiálllított munkákat Szendrei Judit,a csoport vezetője méltatta,
a Corvin Művészklub (Budapest,XVI), "Őszi Tárlat" c.kiállításán Pintér István Pál festőművész tagunk vett
részt szeptember 8,.n,
Zugló negyedik civil mustráján, a "Civilek Uccája"(Budapest,XIV) c. találkozón külön asztallal
képviseltettük magunkat 09.29,-n, több más civil szervezettel ismerkedtünk meg,pld.:S.O.S.Transz
Ambulance Alapítvány, a Zuglói Lámpás Klub,stb,
a Kondor Béla Közösségi Ház-ban(Budapest) Tankóné Borsos Dóra textilművész egyéni kiállítását Varga
Ferenc képzőművész nyitotta meg október 11.-én,
Londonban, a Parallax Art c.kiállításon Szulyok Teréz festőművész tagunk vett részt október 23,-n,
a Kondor Béla Közösségi Ház-ban (Budapest,XVIII)október 25,-n került sor Buna Konstatntin festőművész
"Emlék és Hagyományőrzés"c.kiállításának megnyitójára, melyen Pósfainé L.Kovács Júlia rajztanár és
Tankóné Borsos Dóra textilművészek képviselték Egyesületünket.
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban(Budapest,XVI) november 6.-n láthattuk Turi Ilona festőművész
tagunk egyéni kiállítását, irodalmi és zenei programmal közösen,
a Pestújhelyi Közösség Házban november 25,-n nyílt "Tűzvirág 2018"címmel közös tűzzománc
kiállítás,Szendrei Judit tagunk vezetésével,
"Karácsonyi Advent Party"-t rendezett Czina Mónika üvegfestő művészünk gyerekeknek és felnőtteknek
,( Budapest,XIII.).
Budapest,2019.május 3.

Gombai-Nagy károlyné,elnök

