
Nagy Gyuláné Virók Csilla festőművésznő 

már az égi mezőkön festi képeit 
 

 

Mélységesen mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy Csilla 2014. március 18. napján, 

életének 58. évében eltávozott közülünk. Persze tudtuk, hogy nagy a baj, de reménykedtünk. 

Még egy évvel ezelőtt úgy tűnt hitével, akarásával le tudja győzni a gyilkos kórt, hisz Ő maga 

is annyira bízott, annyira akart még szeretteivel lenni, segíteni, támogatni őket. 

Mert Csilla ilyen volt, mindenkin segített, biztatott és bízott, mindig sugárzott, hittel teli 

szívvel élt. És hogy tudott kacagni!? Élvezet volt vele beszélgetni széles látóköre miatt, és 

csak úgy egyszerűen hallgatni a festészetről, művészetről. Mert a művészet a vérében volt, 

vele született éppúgy, mint az intelligencia, a harmónia. Ettől volt Ő különleges, más, mint a 

többi ember, a többi művész. 

 

Felnőttként adatott meg neki, hogy festhessen. Hálatelt szívvel sokszor emlegette férje 

támogatását, mert Ő sosem felejtette el gyökereit, azokat, akik iránta jó szívvel voltak. Talán 

érezte belül, hogy kevés az idő, ezért ontotta magából a képeket, még betegsége idején is. 

Alázata a festészet, a munka iránt, a szerénység mindvégig kísérte. Nem törődött a festészeti 

irányzatokkal, Őt jobban érdekelte, izgatta a saját kitaposandó útja, a saját sors megélése. 

 

Hiszem, hogy nincsenek véletlenek, hogy nem véletlenül és hiába jött el könyvtárunkba 

barátaival 2008. március 7-én, Vadas Zsuzsa Irodalmi estjére. Már októberben kiállítást 

nyitottunk munkáiból, és ettől kezdve minden évben, de az elmúlt évben sajnos Csilla már 

nem tudott jönni, csak a képei, Ő otthonról szurkolt, hogy jó legyen a kiállítás elrendezése.  

 

Innen a barátság, a szeretet, mert szeretet volt első látásra, ami az óta sem szűnt meg. Olyan 

volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. És ha egy ideig nem is telefonáltunk, vagy 

találkoztunk, amint elkezdtünk beszélni ott folytattuk ahol abbahagytuk és alig tudtuk 

abbahagyni, annyi megbeszélni valónk volt. Sok boldog, örömteli élményem van vele 

kapcsolatosan és most csak úgy kavarognak a képek a fejemben. 

 

 

Drága Csilla! 

 

Nagy űrt hagytál magad után, de örülünk, ha csak erre a kis időre is része lehettél életünknek. 

Míg élünk emléked szívünkben őrizzük: 
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