
Egy kiállítás képei  
Az alkotó 1930-ban született Karcagon. 

Születésének 75. évfordulója alkalmából 2005. év 
szeptemberében kiállítás nyílt a karcagi Déryné Művelődési 

Központban a művész elmúlt 50 évben készült legjobb 
munkáiból.  

Ez a bemutató a kiállítás néhány darabját eleveníti fel. 

Bemutató  
Berta Márton ny. rajztanár,  

grafikus-festőművész alkotásaiból  



A kiállítás nyitó tablóján a művész így ír önmagáról: 



Karcagi esküvő 
tempera-1955 

Karcagi disznótor 
tempera -1955 



Karcagi  udvar 
linometszet-1955 

Karcagi parasztház udvara 
akvarell-1955 



Karcagi utcán 
akvarell-1955 

 

Karcag, Kígyó utca 
akvarell-1955 



Tanya a karcagi 
határban 

akvarell - 1955 

Karcagi utcarészlet 
akvarell - 1955 



A karcagi református 
templom 

akvarell -1956 

A karcagi református  
templom és iskola 

akvarell- 1956 
 



Tihany 
tempera-1957 

  Családommal a 
kertben 

     tempera - 1962 



Karcagi parasztház 
udvara 

olaj - 1955 

Vörösberény 
olaj - 1964 

 



Firenze  
Subaszőnyeg 



Rajzolom a családomat 
akvarell -1962 

Nagyszülők 
akvarell - 1962  



Páris Montmartre 
akvarell - 1967 

Páris Notre Dame 
akvarell- 1967 



Páris utcarészlet 
akvarell - 1967 

Páris Pont Neuf 
akvarell - 1967 



Rab szigetén 
mozaik - 1986 

Korcula szigetén 
mozaik - 1972 



Vidróczki  
  linometszet-1972 

Júlia szép leány 
   linometszet-1975 

 



Kádár Kata 
linometszet - 1975 

Molnár Anna 
linometszet - 1976 



Magyar Jézus 
linometszet- 1977 

Kőmíves Kelemenné  
linometszet- 1977 



Mikor én meghalok 
 linometszet- 1978 

Strasburg Petite France 
linometszet - 1989 

 



Velencei házak 
tempera - 1967 

 

Firenzei sikátor 
tempera - 1967 



Yorki utcarészlet 
tempera - 1967 

 

Mykonosz szigetén 
tempera - 1967  



Borisz Godunov 
olaj -1967 

Trisztán és Izolda 
olaj -1972 



Antverpeni utcarészlet 
tempera - 1975 

Gizai piramisok 
tempera - 1990 



Betlehemi pásztorok  
tempera - 1994 

 
 

Izrael, beduin piac 
akvarell - 1994 



Izraeli táj -1  
akvarell - 1994 

Izraeli táj - 2  
akvarell - 1994 



Spanyolország –Alicante 
akvarell - 1996 

A karcagi református 
templom és iskola  

Linometszet - 1989 



A Rajna kincse 
tempera - 1995 

 

Walkür 
tempera - 1995 



Siegfried 
tempera - 1995 

Az istenek alkonya 
tempera – 1995  



A karcagi gimnázium 
akvarell – 2001. 

 



A karcagi szélmalom 
 akvarell  

 

A karcagi ref. templom 
linometszet - 1989 



Aktok  
akvarell – 2004. 



Vége a vetítésnek  

Az alkotásokat fényképezte és  
 a diasort szerkesztette: Mile Sándor 
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