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1952-ben születtem Tatabányán bányász család első lésén rendszeresen lehetőséget kaptam a bemutatkozásra. 
gyermekeként. Az eddigi 63 önálló kiállításom közül a jelentősebbek: 
Kicsi korom óta legkedvesebb időtöltésem a rajzolás és a Budapesten (MVM Székház; Honvédelmi Minisztérium; 
festés volt. Iskolák közötti rajzversenyeken sikereket értem és a Pénzügyi és Számviteli Főiskola), Debrecenben, Vaján 
el, amelyek megerősítették azt az elképzelést bennem, hogy (Rákóczi kastély), Szegeden, Baján, Gyöngyösön, Pakson, 
festő szeretnék lenni. Balatongyörökön, Siófokon, Székesfehérvárott, valamint a 
Családi okok miatt azonban a képzőművészeti főiskola legtöbb alkalommal szülővárosomban Tatabányán és 
nem jöhetett számításba. környékén (Tata, Oroszlány, Baj, Környe stb.)
Tanulmányaim befejezése után a villamosenergia- 2012. évtől, 40 éves munkaviszony után már nyugdíjas 
iparágban töltöttem el 40 évet, melyből csaknem három vagyok, így az időkorlát sem jelenthet akadályt abban, hogy 
évtizeden át különböző közép- és felsővezetői munkakö- a festészetet - melyet eddig is élethivatásnak tekintettem-, 
rökben dolgoztam. Felelősségteljes munkám, és a három idéntől már időkorlát nélkül élethivatásként művelhessem 
gyermekes családom mellett sem adtam fel az álmaimat, is.
hogy festő lehessek. Folyamatosan, 1965 óta képeztem ma- Szabóné Mákos Margit
gam különböző képzőművészeti szervezetek (SZKIOSZ 
később OKIT, Honvéd Kulturális Egyesület, Bányász 
Képzőművész Kör, Eszperantista Képzőművészek Köre) 
tagjaként, valamint helyi, országon belüli és nemzetközi 
művésztelepeken való részvétellel.
Mestereimnek kiemelten a már elhunyt Krajcsirovits Hen-
rik grafikus művészt, Papp Albert festőművészt, Cs. Kiss 
Ernő népi fafaragó művészt, valamint a különböző festő-
táborok vezető művészeit, Szunyoghy Andrást és Duscha-
nek Jánost tekintem. Az elméleti alapok megszerzésében 
Bálványos Huba grafikus művész segítsége is jelentős volt 
az életemben.
1981-től számos országos és helyi szervezésű közös 
kiállításon szerepeltek festményeim és grafikáim (pl.: Ama-
tőr Átriumok, Őszi Tárlatok, Kecskeméti Országos Plakát-
kiállítás és különböző képzőművészeti szervezetek, szak-
körök közös kiállításai stb.), néhányszor díjazták is a kiállí-
tott művemet.
Első önálló kiállításom 1982-ben volt a Tatabányai Hőerő-
mű Kultúrotthonában. Azóta hazánk különböző telepü-
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