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Az FB a 2018. évi beszámolót és eredménykimutatást egyhangúlag elfogadta jóváhagyta.
Az FB az ügyvezető, által beterjesztett 2018. évi beszámolóját 107.830 ezer Ft mérleg 
főösszeggel, és 2.276 ezer Ft adózott eredménnyel, 28.745 ezer Ft saját tőkével elfogadja, és a 
közgyűlés elé terjesztését javasolja. A Kft. 2.276 ezer Ft adózott eredményét 
eredménytartalékba helyezi.

Király Gábor
FB elnök 

a kivonat hiteléül



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.tulajdonosának 
Vélemény
Elvégeztük a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofít Kft. (03-09-118363) („a 
Társaság”) 2018. évi
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 
2018. december 31-i
fordulónapra készített mérlegből -  melyben az eszközök és források egyező végösszege 
107.830 E Ft, az adózott
eredmény 2.276 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatásból,
valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 
mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad 
a Társaság 2018.
december 31 -én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvénnyel összhangban (a 
továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra
vonatkozó -  Magyarországon hatályos -  törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk 
végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló 
egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban 
és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 
fegyelmi eljárásról szóló
szabályzataiban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi 
Etikai Standardok Testületé
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, 
és megfelelünk az
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyújt 
vél eményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofít Kft. 2018. évi 
közhasznúsági
mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) 
Kormányrendelet
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói 
jelentésünk „Vélemény”
szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a 
közhasznúsági



mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen 
formájú bizonyosságot 
nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi 
felelősségünk a
közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági 
mellékletben
foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak 
vagy a
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok 
lényeges hibás állítást
tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a 
közhasznúsági melléklet
lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést 
tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valónk.
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves 
beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban 
történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontroliért, 
amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felméije a 
Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a 
vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának 
elvéből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a 
vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy 
ennek alapján a
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő 
bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
összhangban elvégzett



könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások 
eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek 
önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján
meghozott gazdasági
döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
• Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges
hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 
alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerzünk a
véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 
kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, 
szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 
hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt 
nyilvánítsunk.
• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 
folytatásának elvén
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való 
képességét
illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 
független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves 
beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 
minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig 
megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt,
hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



• Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített 
éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 
alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha 
voltak ilyenek.

Soltvadkert, 2019. március 20.

Erdősné Fischer Gizella Erdősné Fischer Gizella 
ERGI-AUDIT Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló 
Soltvadkert, Bajcsy-Zs. u. 4. Nyilvántartási szám: 006113 
Nyilvántartási szám: 002249



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK

NONPROFIT KFT.

2018. január 01. -2018. december 31.

6000 Kecskemét, Kápolna u .ll .  
cégjegyzékszám: 03-09-118363 
adószám: 21102286-2-03

Kecskemét, 2019.03.11.

dr. Fűzi László 
ügyvezető



T artalomj egyzék 
2018. '

1. sz.melléklet...........számviteli beszámoló

2. sz.melléklet.........költségvetési támogatás felhasználási kimutatás

3. sz.melléklet.........vagyon felhasználási kimutatás

4. sz.melléklet........ cél szerinti juttatások kimutatás

5. sz.melléklet........kapott támogatási kimutatás

ó.sz.melléklet........vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatási kimutatás

7. sz.melléklet....... közhasznúsági tevékenység szöveges beszámoló

8. sz.melléklet....... lekötött pénzeszköz analitikus nyilvántartása***

*** nemleges



Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
(Összköltség eljárással)

2018.1-Xn. hó
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonproflt Kft.

Adatok E Ft-ban

Tétel
szám

Tétel megnevezése
2017. év 
I-XII. év

2017. év 
I-XII. hó

Index
Bázishoz

a b Bázis Tény %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 38 013 40 287 106,0%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.) 925 -1 358 -146,8%
III. Egyéb bevételek 137 709 161 080 117,0%

Ill/a. ebből: vevői visszaírt követelések értékvesztése
Ill/b. ebből: CO2 kereskedelem összesen
III/c. ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás 93 368 100 618 107,8%

alapítótól 93 218 100 518 107,8%
központ költségvetéstől

helyi önkormányzattól 150 100 66,7%
egyéb 0 0

magánszemélytől kapott támogatás
Ill/d. ebből: Pályázati úton elnyert támogatás 41 020 58 837 143,4%
111/e. ebből :egyéb bevételek 3 321 1 625 48,9%

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.) 68 112 72 027 105,7%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.) 99 197 116 399 117,3%
VI. Értékcsökkenési leírás 4 227 7 876 186,3%
VII. Egyéb ráfordítások 1 063 1 399 131,6%
A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 4 048 2 308 57,0%

(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 9 300,0%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 9
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) 2 0 0,0%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B) 4 050 2 308 57,0%
X. Adófizetési kötelezettség 63 32 50,8%
D ADÓZOTT EREDMÉNY(C -  X.) 3 987 2 276 57,1%



Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 
2 0 1 8 .1-XII. hó

Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft

M ÉRLEG Es zközök (aktívák) Adatok E Ft- bán

Sor
szám A tétel megnevezése

2017. év
i-xn. hó

2018. év
i-xn. hó

Index
Bázishoz

Bázis Ténv %
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

A. Befektetett eszközök (02. + 03. + 04.)
l. JMMATERIÁLIS JAVAK 
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
m. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sorok)
l. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
m. ÉRTÉKPAPÍROK 
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások

30 409 35 465 116,6%

30 409 35 465 116,6%

66 610 70 447 105,8%
4 529 2 944 65,0%
2 745 2 023 73,7%

59 336 65 480 110,4%
2 456 1 918 78,1%

11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 

(01. + 05. + 10. sorok) 99 475 107 830 108,4%

MÉRLEG Források (passzívák) Adatok E Ft-bán

Sor
szám A tétel megnevezése

2017. év 
i - m  hó

2018.év 
I-XII. hó

Index
Bázishoz

Bázis Tény %
12. D. Saját tőke (13. -14. + 15. + 16. + 17.+ 18.+ 19. sorok) 26 469 28 745 108,6%
13. I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 100,0%
14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

15. III. TŐKETARTALÉK

16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 19 482 23 469 120,5%
17. V. LEKÖTÖTTTARTALÉK

18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 3 987 2 276 57,1%

20. E. Céltartalékok 0 0

21. F. Kötelezettségek 2 700 6 082 225,3%
22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24. ffl. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 700 6 082 225,3%

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 70 306 73 003 104%

26.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(12. + 20. + 21. + 25. sorok) 99 475 107 830 108,4%



e g y s z e r ű s ít e t t  k ö z h a s z n ú  b e s z á m o l ó  e r e d m é n y k i m u t a t á s a
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Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 6000. Kecskemét Kápolna u. 11.

2 0 1 8 ÉV
e Ft-ban

MEGNEVEZÉS
Előző Előző év(ek)

Tárgyév
év módosításai

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 145 261 169 970

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 93 368 100 618
a. alapítótól 93 218 100 518
b. központi költségvetésből
c. helyi önkormányzattól 150 100
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás 41 020 58 837
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 550 8 882
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 3 321 1 625
6. Pénzügyi műveletek bevételei 2 8

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 30 464 31 406
C. Összes bevétel (A+B) 175 725 201 376
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5)

160 509 188 669

1. Anyagjellegű ráfordítások 63 107 67 763
2. Személyi jellegű ráfordítások 93 998 111 687
3. Értékcsökkenési leírás 3 634 7 466
4. Egyéb ráfordítások 524 599
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 8
6. Saját termelésű készletek állományváltozása 755 1 146

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
í 1+2+3+4+5+61

11 166 10 399

1. Anyagjellegű ráfordítások 5 004 4 264
2. Személyi jellegű ráfordítások 5 199 4712
3. Értékcsökkenési leírás 593 410
4. Egyéb ráfordítások 540 800
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1
6. Saját termelésű készletek állományváltozása 170 212

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 171 675 199 068

G. Adózás előtti eredmény (C-F)* 4 050 - 2 308

H. Adófizetési kötelezettség 63 32
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) 19 235 20 975
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 15 248 - 18 699



2 0 1 8 ÉV

Tájékoztató adatok

MEGNEVEZÉS
Előző

év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

1. Bérköltség 76 644 89 143
ebből: - megbízási dijak 12 785 14 136

- tiszteletdíjak 259 300
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 582 10 982
3. Béljárulékok 15 971 16 274

B. A szervezet által nyújtott támogatások

ebből: a Korm. Rend. 16§ (5) bekezdése szerint 
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve 
átadott támogatás



Vállalkozási bevétel arányának megállapítása 
2018

MEGNEVEZÉS VÁLLALKOZÁSI KÖZHASZNÚ
F ő k ö n y v i  s z á m la  

s z á m a
Összeg (e Ft) F ő k ö n y v i  s z á m la  

s z á m a
Összeg (e Ft)

Összes bevétel A +  B  
(9. Számlaosztály)

ezer forint 
201.376

A.) Közvetlenül elszámolandó bevétel 
( kamat, rendkívüli nélkül!) 201.367 ezer forint

A.) Közvetlenül elszámolható bevételek
(Egy sorban csak egy helyen szerepelhet bevétel!)

Alapítói támogatás - 99.518
Önkormányzati támogatás 1.000
Pályázatok 58.937
Egyéb bevételek 1.625
Közhasznú árbevétel 8.882
Vállalkozási árbevétel 31.405

A.) Összes közvetlenül elszámolt 
bevétel

31.405 169.962

Vállalkozási bevétel aránya (%)
( K ö z v e t le n ü l  e ls z á m o l t  V á l la lk o z á s i  b e v é te l  /  
Ö s s z e s  k ö z v e t le n  b e v é te l)

31.405/201.367= 15,60 % -

Közhasznú bevétel aránya (%)

(1 -  Vállalkozási bevétel aránya)
84,40 %

B.) Megosztandó bevételek

Pénzügyi bevételek 9
Összes megosztandó bevétel 9

B.) Bevétel megosztása 
(Vállalkozási, illetve a közhasznú 

bevétel arányában)

(9x 15,60 %  vállalkozási bevétel aránya) 
1

(9x84,40% .közhasznú bevétel aránya) 
8

Összes vállalkozási, illetve összes közhasznú bevétel 
(Ennek kell szerepelnie a közhasznú eredménykimutatásban!)

Összes vállalkozási bevét 
(A + B) 31.406

Összes közhasznú bevétel 
(A + B) 169.970

Egyeztetés

Összes vállalkozási bevétel (A+B) + Összes közhasznú bevétel (A+B) = 201.376 e forint



Kimutatása felosztott költségekről

Főkönyvi Összes Közhasznú tev. Vállalkozási tev.
szám költség költség költsége

51 Anyag 25 406 785 23 015 714 2 391 071
52 Szolgáltatás 45 093 844 43 352 826 1 741 018
53 Egyéb.szóig 1 511 938 1 394 670 117 268
54 Bérköltség 89 142 543 85 427 467 3 715 076
55 Egyéb.sz.jel 10 981 776 10 805 036 176 740
56 Bérjárulék 16 274 406 15 454 490 819 916
57 Écs 7 876 165 7 465 821 410 344
581 STK 1 358 205 1 146 325 211 880
5 .szla.o 197 645 662 188 062 349 9 583 313

814 14 000 14 000
86 1 399 002 598 700 800 302
87 9 445 7 972 1 473
88 -

199 068 109 188 669 021 10 399 088

Anyagjellegű 72 026 567 67 763 210 4 263 357
Személyi jelleg 116 398 725 111 686 993 4 711 732
Écs 7 876 165 7 465 821 410 344
Egyéb ráford. 1 399 002 598 700 800 302
STK 1 358 205 1 146 325 211 880
Pénzügyi ráf. 9 445 7 972 1 473

199 068 109 188 669 021 10 399 088



K ecskem éti Kortárs M űvészeti M űhelyek N onorofit Kft 

Cash-flow kimutatás 2018.
A d a to k  E  F t-ban

Megnevezés
2018. év 

Tény

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési cash flow 1-13. sorok) 19 076

1. Korrigált adózás előtti eredmény ± 2 308
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás + 7 876
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő ±

Elszámolt értékvbesztés és visszairás C02
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±
6. Szállítói kötelezettség változása ± 643
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 2 739
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 2 697
9. Vevőkövetelés változása ± -31
10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) ± 2 338
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 538
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -32
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás
(14-16. sorok) -12 932

14. Befektetett eszközök beszerzése - -12 932
15. Befektetett eszközök eladása +
16. Kapott osztalék, részesedés +

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás
(Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)

17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +

18.
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
kibocsátás bevétele +

19. Hitel és kölcsön felvétele +

20.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 
törlesztése, megszüntetése, átsorolás +

21. Véglegesen kapott pénzeszköz +
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek változása ±

IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok) 6 144



Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
Kötelezettségek 2018.12.31.

Főkönyvi megnevezés megjegyzés egyenleg
szám

311 belf.vevő túlfizetés
453 kapott előleg analitika szerint 1394257

4541 szállító analitika szerint 677798
461 társasági adó 2018.kötelezettség 32000

46211-19 szja dec.kötelezettség 1292000
46221-29 szja dec.kötelezettség 509000
46311-19 cég eho dec. kötelezettség 761000
47311-319 nyugdíjbiztosítási j. dec. kötelezettség 791000
47331-339 eb-mp.jár. dec. kötelezettség 596000

47411 szoc.ho dec.kötelezettség
47421-29 szakhj. dec.kötelezettség

4695 helyi ip.adó 2018.kötelezettség 18450
4694 idegenforgalmi adó dec. kötelezettség 11200
4762 önkéntes nyugdíj ptár dec.kötelezettség

összesen 6082705

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
Követelések 2018.12.31.

Főkönyvi megnevezés megjegyzés egyenleg
szám

311 ve vek analitika szerint 1191500
316 külf. Vevő analitika szerint 3452

3681 kaució Konica követelés 36033
4541 szállító - követelés 14700
4643 adóhat.illeték éves túlfizetés 3000

466-468 áfa éves többlet 740000
47421-29 szakhj. éves túlfizetés 3000
46331-39 rehab. hozzájárulás éves túlfizetés 31000

4695 helyi ip.adó éves túlfizetés
összesen 2022685



Kiegészítő melléklet a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi
egyszerűsített éves beszámolójához

21102286 -9003 -  572-03 
Statisztikai számjel 
03 - 0 9 -  118363 
Cégjegyzékszám



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás általános bemutatása:

A cég neve és székhelye:

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság
6000 Kecskemét, Kápolna u.11.

Cégbejegyzés időpontja: 2001.07.01.
Működési formája: Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 
Honlap címe: muveszetimuhelyek.org 
A társaság közhasznú jogállása: közhasznú.

A társaság alapítója:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 3.000 E Ft.

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Király Gábor 
Loránd Klára 
Szilágyi Áron

A társaság ügyvezetője: dr. Fűzi László

A társaság célja, feladatai:

Vállalkozásunk elsősorban a Forrás folyóirat kiadásával, kerámia-és zománcművészeti 
tevékenységgel, alkotó művészek fogadásával, szakmai napok szervezésével, művészeti 
rendezvényekkel és a Népi Iparművészeti Gyűjtemény kezelésével foglalkozik.

Közhasznú tevékenységek köréből az alábbi közhasznú szolgáltatásokat végzi:
B. ) Alkotóművészet (főtevékenység)
C. ) egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
D. ) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
E. ) Szakmai középfokú oktatás
F. ) Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás
G. ) Felsőfokú oktatás
H. ) Kulturális képzés
I. ) Múzeumi tevékenység
J. ) Könyvkiadás
K. ) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
L. ) Művészeti létesítmények működtetése
M. )egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A közhasznú tevékenység érdekében kifejtett vállalkozási tevékenységei:

N.) Háztartási kerámia gyártása



O. ) Egyéb kerámiatermék gyártása
P. ) Vegyes-termékkörű nagykereskedelem
Q. ) Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
R. ) Használtcikk bolti kiskereskedelme
S. ) Egyéb szálláshely szolgáltatás
T. ) M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
U. ) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
V. ) Építményüzemeltetés
W. )Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
X. ) Fordítás, tolmácsolás
Y. ) M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Z. ) M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
AA.) Előadóművészetet kiegészítő tevékenység
BB.) M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
CC.) M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
DD.) Személygépjárműkölcsönzés
EE.) Festék, bevonó anyag gyártása
FF.) Médiareklám
GG.) M.n.s. egyéb oktatás

2. A számviteli politika főbb vonásai:

A gazdálkodás működéséről, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év és könyveinek 
lezárását követően, a számviteli törvényben meghatározott, könyvvezetéssel alátámasztott 
beszámolót készít.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló 
A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
Mivel a Kft. közhasznú szervezet is, ezért, Közhasznú Eredménvkimutatását a 479/2016 
/XII.28./ Korm.rendeletben megfogalmazott 4.sz.melléklete szerint készíti.

A mérleg fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés napja : január 31.

A Kft. egyszerűsített éves beszámolóját köteles könyvvizsgálóval auditáltatni.
A beszámolót készítette Gerse Anna gazdasági vezető (Regisztrációs száma: 150754)
A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgáló: ERGI-AUDIT Kft. (kamarai nyilvántartási száma: 002249), aláíró 
könyvvizsgáló Erdősné Fischer Gizella (kamarai tagsági száma: 006113).

A beszámoló készítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben szabályozott 
módon járt el, a számviteli alapelvek figyelembevételével és betartásával.

Az eredmény megállapításának módja: Az üzemi tevékenység eredményét a naptári évben 
elszámolt értékesítés nettó árbevételének és egyéb bevételének, valamint a naptári évben 
elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és 
egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással állapította 
meg, „A” változatú Eredménykimutatást készít.

Amortizációs politika: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének 
elszámolása az egyedi elbírálás elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve 
kialakított lineáris leírási kulcsokkal, a használatbavétel napjától kezdve az üzemben töltött



napokkal arányosan történik. A 200 ezer Ft alatti eszközöket 2 év alatt írjuk le. A 100 ezer 
forint egyedi érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként 
egy összegben kerülnek elszámolásra.

3. Mérlegtételek értékelése:

Tárgyi eszközök: Mérlegben kimutatott értéke a beszerzési költség és az elszámolt 
értékcsökkenés különbözete.

Készletek: Beszerzéskor költségként számolja el a társaság. Év végén a tényleges 
mennyiséget leltárral állapítja meg és a mérlegben az utolsó beszerzési áron értékeli.

Követelések: A szolgáltatásból származó követelések ÁFA-val növelt, elismert, számlázott 
összegben szerepelnek.

Kötelezettségek: A szállításokhoz kapcsolódó kötelezettségek a vállalkozás által elismert. 
ÁFA-t is tartalmazó értékben szerepelnek. Az adók és járulékok a bevallással egyezőek.

Saját tőke: A mérlegben könyv szerinti értékben szerepel.

Jelentős összegű hiba: Az önellenőrzéskor feltárt azon hiba, amely előjeltől függetlenül 
összege ugyanazon évet érintően eléri az adott év mérlegfőösszegének 2%-át.
A Kft-nél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A Kft-nél az év során valós képet befolyásoló hiba miatt önellenőrzés nem történt.
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése:
Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Tőkeszerkezet 
(Idegen tőke/Összes forrás)

6,0%

4,0%

2,0%

2017. évi ténv
2018.évi tény

5,6%

0,0%



A kötelezettségek 125,3%-kal emelkedtek a vevőktől kapott előlegek, és a szállítók 
növekedése miatt. Az összes forrás 108,40%-ra teljesült. A korábbi évekhez 
hasonlóan, az összes tárgyévben beérkezett szállítót kiegyenlítettük decemberben. E 
két tényező okozta a mutató emelkedését.

Saját tőkearányos eredmény

Saját tőkearányos eredmény
(Üzemi eredmény/Saját 

20,0%  tőke)
15,0%

10,0%

5,0%

0 ,0%

2017. évi 2018.évi 
tén* tény

Az üzemi eredmény 43 %-kal csökkent, a saját tőke pedig 8,6 %-kal nőtt az előző 
évhez képest. E két tényező eredményezte a mutató csökkenését.

Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása 
Árbevétel arányos nyereség

Árbevétel arányos nyereség
(Adózott er./Nettó árbevétel)
1 18,0% '  '  '

10,5% ,  fi0/„

9,0%

0,0%
2017. évi tény2018.évi tény

I

A társaság összes bevétele az előző évhez képest 14,6%-kal, a költségek aránya 
pedig 15,96%-kal nőtt. Ezen belül a vállalkozási bevétel aránya az előző évihez



képest 3,09 %-kal nőtt. Az adózott eredmény 2276 e Ft, mely 42,9 %-os 
csökkenést mutat. Az adózott eredményt az összes bevételhez vizsgálva 2017-re 
2,27%, 2018-ra 1,13%, tehát 1,14%-os csökkenést mutat.

Eszközarányos nyereség

Eszközarányos nyereség 
(Adózott er./Bef.eszközök)
30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

13,1%

2017. évi tény 2018.évi té

A mutató csökkenését alapvetően az határozta meg, hogy az adózott eredményünk 
42,9 %-kal csökkent a befektetett eszközök viszont csak kisebb mértében, 16,6%- 
kal emelkedtek. Eszköz beszerzéseink mintegy 95%-át pályázati forrásból fedezzük.

Likviditás és adósságállomány alakulása 
likviditási gyorsráta

Likviditási gyorsráta mutató 
Likv. pénzeszk./R.lej. köt.)

2500,0% 

2000,0% 

1500,0% 

1000,0%  

500,0% 

0 ,0%

■ 2017. évi tény 2018.évi tény

A likviditási mutató csökkenését az okozza, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeink 
125,3 % - kai, pénzeszközeink pedig 10,4%-kal nőttek. Záró pénzeszközünket a



beérkezett, de következő évet érintő NKA és NMI támogatások összege növelte 
meg.

Adósságfedezeti mutató

Adósságfedezeti mutató
(Követelések/Rövid lejáratú köt.)

tény

A követelések 26,3%-kal csökkentek, míg a kötelezettségek 125,3%-kal nőttek a 
2017.évihez képest. E két tényező együttes hatása okozza az adósságfedezeti 
mutató értékét. A követelések a rövid lejáratú kötelezettségek 33,3%-át fedezik. Ezt 
ellensúlyozza a likviditási mutató.

II. MÉRLEGTÉTELEKHEZHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

A következő táblázat a befektetett eszközök állományváltozását mutatja be:

Bruttó érték Nyitó 
e Ft

Növekedés 
e Ft

Csökkenés 
e Ft

Bruttó érték 
záró 
e Ft

Nettó érték 
záró e 

Ft
Immat. javak 68 0 0 68 ~ Ö1
Ingatlanok 23460 2440 0 25900 17551
Műsz.berend.
járművek.

18772 0 0 18772 7809

Egyéb berend. 17854 7931 0 25785 10105
Beruházások
Összesen: 60154 10371 0 70525 35465



A következő táblázat a halmozott értékcsökkenés kimutatására szolgál:

Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
eFt eFt eFt eFt

Immat. javak 68 0 0 68
Ingatlanok 7550 799 0 8349
Műsz. berend. járművek 9311 1652 0 10963
Egyéb berendezések 12815 2865 0 15680
Összesen: 29744 5316 0 35060

A 100,- eFt egyedi érték alatti, a tárgyévben használatba vételkor egyösszegű 
értékcsökkenésként elszámolt eszközök értéke: 2560 e Ft

2. KÉSZLETEK: 2.944 te Ft)

3. KÖVETELÉSEK (e Ft):

Vevőkkel szembeni követelés: 1.195
NAV-val szembeni követelés: 777
Szállítói túlfizetés: 15
Egyéb követelés (kaució) 36
Összesen: 2.023

4. PÉNZESZKÖZÖK (e Ft):

Házipénztár 238
Elszámolási betétszámla: 65.242
Összesen: 65.480

5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS (e Ft)

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 1.570
Költségek elhatárolása: 348
Összesen: 1.918

6. SAJÁT TŐKE (e Ft)

A cég saját tőkéje a mérleg szerinti eredménnyel, 2276 e Ft-tal növekedett.
Jegyzett tőke: 3.000
Tőketartalék: 0
Eredménytartalék: 23.469
2018. évi adózott eredmény 2.276
Saját tőke összesen: 28.745

7. KÖTELEZETTSÉGEK (e Ft)

A társaságnak hosszúlejáratú és hátrasorolt kötelezettsége nincs.



Rövid lejáratú hitelek: 0
Szállítói tartozások: 678
NAV-val szembeni kötelezettség: 3.981
Helyi adók: 29
Kapott előleg: 1.394
Rövid lejáratú kötelezettség: 6.082

A mérleg fordulónapján a társaságnak lejárt köztartozása nem volt.

8. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS: 73003 e Ft.

főkönyvi
megnevezés záró Ftszám

48321 NKA fejlesztési támogatás 2005 3 516 146
48324 NKA felújítás 2006 5 208 253
48326 Bp.Galéria fejesztés 2007 1 866 260
48327 Eszközfejlesztés Kerámia 2009 1 204 800
48329 NKA eszközfejlesztés (2011) 1705/0153 -

483200 NKA eszközfejlesztés (2013) 3905/00313 310 773
483201 NKA eszközfejlesztés (2013) 3905/0042 626 338
483202 NKA eszközfejlesztés (2016) 3905/00501 2 644 758
483203 NKA eszközfejlesztés (2016) 3905/00489 2 726 290
483204 NKA eszközfejlesztés (2017)104105/218 1 978 074
483205 NKA eszközfejlesztés (2017) 104105/00220 876 583
483206 NMI Vidéki folyóiratok tám.-ból fejlesztés 6 799 340
483207 NKA eszközfejlesztés (2018) 104105/00237 1 102 121
483208 NKA eszközfejlesztés (2018) 104105/00233 249 699
4811 Bevételek elhatárolása 15 063 173
4821 Költségek elhatárolása 1 349 729
4835 következő időszakban megvlósuló pályázatok 27 480 997
Összesen: 73 003 334



III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság az összköltség eljárással elkészített eredmény kimutatása mellett a kiegészítő 
melléklet részeként elkészítette a közhasznú eredmény kimutatást is, hogy a közhasznú és 
vállalkozási tevékenységet elkülönítetten is kimutassa. A költségek felosztása - melyeknek 
felmerülésekor nem állapítható meg, hogy mely tevékenységet szolgálja - a közhasznú és 
vállalkozási tevékenység bevételének arányában történik

Kimutatás a felosztott költségekről

Főkönyvi Összes Közhasznú tev. Vállalkozási tev.
szám költség költség költsége

51 Anyag 25 406 785 23 015 714 2 391 071
52 Szolgáltatás 45 093 844 43 352 826 1 741 018
53 Egyéb.szóig 1 511 938 1 394 670 117 268
54 Bérköltség 89 142 543 85 427 467 3 715 076
55 Egyéb.sz.jel 10 981 776 10 805 036 176 740
56 Bérjárulék 16 274 406 15 454 490 819 916
57 Écs 7 876 165 7 465 821 410 344
581 STK 1 358 205 1 146 325 211 880
5 .szla.o 197 645 662 188 062 349 9 583 313

814 14 000 14 000
86 1 399 002 598 700 800 302
87 9 445 7 972 1 473
88 -

199 068 109 188 669 021 10 399 088

Anyagjellegű 72 026 567 67 763 210 4 263 357
Személyi jelleg 116 398 725 111 686 993 4 711 732
Écs 7 876 165 7 465 821 410 344
Egyéb ráford. 1 399 002 598 700 800 302
STK 1 358 205 1 146 325 211 880
Pénzügyi ráf. 9 445 7 972 1 473

199 068 109 188 669 021 10 399 088



e g y s z e r ű s ít e t t  k ö z h a s z n ú  b e s z á m o l ó  e r e d m é n y k i m u t a t á s a

2 1 1 0 2 2 8 6 9 0 0 3 5 7 2 0 3

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 6000. Kecskemét Kápolna u. 11.

2 0 1 8 ÉV
e Ft-ban

MEGNEVEZÉS
Előző

év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 145 261 169 970

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 93 368 100 618
a. alapítótól 93 218 100 518
b. központi költségvetésből
c. helyi önkormányzattól 150 100
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás 41 020 58 837
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 550 8 882
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 3 321 1 625
6. Pénzügyi műveletek bevételei 2 8

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 30 464 31 406
C. Összes bevétel (A+B) 175 725 201 376
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5)

160 509 188 669

1. Anyagjellegű ráfordítások 63 107 67 763
2. Személyi jellegű ráfordítások 93 998 111 687
3. Értékcsökkenési leírás 3 634 7 466
4. Egyéb ráfordítások 524 599
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 8
6. Saját termelésű készletek állományváltozása 755 1 146

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5+6)

11 166 10 399

1. Anyagjellegű ráfordítások 5 004 4 264
2. Személyi jellegű ráfordítások 5 199 4712
3. Értékcsökkenési leírás 593 410
4. Egyéb ráfordítások 540 800
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1
6. Saját termelésű készletek állományváltozása 170 212

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 171 675 199 068

G. Adózás előtti eredmény (C-F)* 4 050 - 2 308

H. Adófizetési kötelezettség 43 32
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) 19 255 20 975
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 15 248 - 18 699



Az igénybe vett szolgáltatások összege e Ft-ban: 45.094

Igénybevett szakmai szolgáltatás 5.673

Bérleti díjak 1.144

Karbantartási, javítási költségek 6.640

Hirdetés, reklám, propaganda 264

Könyvviteli, ügyviteli szolgáltatás 2.475

Szemétszállítás, kéményseprés, csatorna 724

Postai szolgáltatás 1.627

Telefon, fax, internet, ktv költség 1.805

Mosatás 188

Közlekedési, kiküldetési ktgtérítések 2.770

Szállítás, raktározás költsége 1.116

Fordítás,lapszerkesztés 2.145

Tagdíjak 73

Nyomdai szolgáltatás 7.400

Hírlap előfizetés 274

Lapterjesztés 80

Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége 10.696

Az egyéb ráfordítások összege e Ft-ban: 1.399

Késedelmi kamat, kártérítés 1
Költségvetéssel szemben elszámolt adók 605
Helyi adók ( iparűzési adó építményadó, gépjármű adó ): 791
Kerekítési különbözet 2

A társaságnak 2018. évre helyi iparűzési adó fizetési kötelezettsége 464 e Ft volt. .

A társasági adó fizetési kötelezettsége 32 e Ft az alábbiak szerint:

Társasági adó kötelezettség levezetése

Adózás előtti eredmény e Ft-ban 2.308
Adóalapot módosító tételek 

Csökkentő tételek:
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás 7.876
Csökkentő téltelek összesen: 7.876
Növelő tételek
Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás 7.876
Növelő tételek összesen: 7876

Társasági adóalap 2.308
Társasági adó 208
Adómentesség közhasznú tevékenységre tekintettel 176
Fizetendő társasági adó 32



IV. BÉR. LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Összes átlagos állományi létszám 
Összes munkabér 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 
Bérjárulékok

29 fő
89.143 e Ft 
10.982 e Ft 
16.274 e Ft

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a feladatellátásáért bruttó 100.000.- Ft/ év/fő 
díjazást vettek fel.

A könyvvizsgáló a tárgyévben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadó 
szolgáltatásokért és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

A beszámolási időszakban keletkező veszélyes hulladék tárolása és elszállítása a törvényi 
előírásoknak megfelelően történik.

A vállalkozás a vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette tevékenysége folytatásánál. A 
gazdasági eseményeket a Számviteli Törvény, és a saját számviteli politikája betartásával 
rögzítette, megfelelő bizonylatokkal támasztotta alá. A mérlegben szereplő adatok leltárral 
egyezőek. Az elkészített Beszámoló a vállalkozásról valós összképet mutat.

Kecskemét, 2019. március 11.

dr. Fűzi László



Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
Költségvetési támogatás felhasználása:

2018.

Alapítói támogatás működtetésre
KMJV Önkormányzati támogatás 

működtetésre
99.518.000.-

KMJV Önkormányzati támogatás 
programokra

1.000.000.-

2018.évben elszámolt támogatás 100.518.000.-

Az alapítói támogatást a személyi jellegű kifizetésekre, és részben anyagjellegű 
költségeinkre használjuk fel, és arról részletes, számla szerinti elszámolást 
készítünk.
A fenti 100.518 e Ft támogatás csak részleges fedezetet nyújt a Kft. működési 
költségeire, 2018. évben ez 50.49 % -os működési támogatást jelentett.

Anyagjellegű 72 026 567
Személyi je lleg 116 398 725
Écs 7 876 165
Egyéb ráford. 1 399 002
STK 1 358 205
Pénzügyi ráf. 9 445

199 068 109



Kimutatás a vagyon 2018.évi változásáról 
Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft

MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban

Sor
szám

A tétel megnevezése
előző

év
tárgyév
i-xn. hó

Változás

01. A. Befektetett eszközök (02. + 03. + 04.) 30 409 35 465 5 056

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK

03.

04.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 30 409 35 465 5056
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

05. B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sorok) 66 610 70 447 3 837
06. I. KÉSZLETEK 4 529 2 944 -1 585
07. II. KÖVETELÉSEK 2 745 2 023 -722

08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0
09.

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK 59 336 65 480 6 144
C. Aktív időbeli elhatárolások 2 456 1 918 -538

11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 

(01. + 05. + 10. sorok) 99 475 107 830 8 355

MÉRLEG Források (passzívák) Adatok E Ft-ban

Sor
szám

A tétel megnevezése
előző

év
tárgyév 
i-m  hó

Változás

12. D. Saját tőke (13. - 14. + 15. + 16. + 17.+ 18.+ 19. sorok) 26 469 28 745 2 276
13. I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 0
14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0
15. III. TŐKETARTALÉK 0
16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 19 482 23 469 3 987
17. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0
18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0
19.

20. 

21. 
22.

23.

24.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 

E. Céltartalékok
3 987 2 276 -1 711

0 0 0
F. Kötelezettségek 2 700 6 082 3 382
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 700 6 082 3 382
25. G. Passzív időbeli elhatárolások 70 306 73 003 2 697

26.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(12. + 20. + 21. + 25. sorok) 99 475 107 830 8 355



Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

A vagyonváltozásra ható tényezők azeredménykimutatás tükrében

2 0 1 8 ÉV
e Ft-ban

MEGNEVEZÉS Előző év Tárgy év Változás

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 145 261 169 970 24 709

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 93 368 100 618 7 250
a. alapítótól 93 218 100518 7 300
b. központi költségvetésből -
c. helyi önkormányzattól 150 100 50
d. egyéb - - -

2. Pályázati úton elnyert támogatás 41 020 58 837 17817
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 550 8 882 1 332
4. Tagdíjból származó bevétel -
5. Egyéb bevétel 3 321 1 625 1 696
6. Pénzügyi műveletek bevételei 2 8 6

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 30 464 31406 942
C. Összes bevétel (A+B) 175 725 201 376 25 651
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5+6)

160 509 188 669 28 160

1. Anyagjellegű ráfordítások 63 107 67 763 4 656
2. Személyi jellegű ráfordítások 93 998 111 687 17 689
3. Értékcsökkenési leírás 3 634 7 466 3 832
4. Egyéb ráfordítások 524 599 75
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 8 7
6. Saját termelésű készletek állományváltozása 755 1 146 1 901

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5+61

11 166 10 399 767

1. Anyagjellegű ráfordítások 5 004 4 264 740
2. Személyi jellegű ráfordítások 5 199 4 712 487
3. Értékcsökkenési leírás 593 410 183
4. Egyéb ráfordítások 540 800 260
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - 1 1
6. Saját termelésű készletek állományváltozása 170 212 382

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 171 675 199 068 27 393

G. Adózás előtti eredmény (C-F)* 4 050 2 308 1 742

H. Adófizetési kötelezettség 43 32 11
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) 19 255 20 975 1 720
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 15 248 - 18 699 3 451



Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofít Kft.
Kimutatás

A cél szerinti juttatásokról
2018.

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés

Ft Ft % Ft
Közhasznú tevékenység keretében 
nyújtott

0 0 0 0

- adóköteles pénzbeni támogatás

- adóköteles nem pénzbeni támogatás

- adómentes pénzbeni támogatás

- adómentes természetbeni szolgáltatás

Vállalkozásunk 2018.évben sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást nem fizetett.



Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
Kimutatás A kapott támogatásokról 2018.

Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege, értéke Eltérés
Előző évi e Ft Tárgyévi e Ft % E Ft

1. Központi költségvetési szerv FM működésre 1.000 1.000
2. Elkülönített állami pénzalap
3. NKA működésre 32.658 35.655 2.997

NKA eszközfejlesztés 4.144 3.600 -544
4. MMA működésre 5.000 1.000 -4.000
5. GINOP működésre 341 -341
6. NMI működésre 40.000 -40.000

NMI eszközfejlesztés 10.000 -10.000
7. Bp.IX.ker. Önkormányzat működésre 150 100 -50
8. Helyi Önkormányzat KMJV működésre 1.700 1.000 -700

Helyi Önkormányzat KMJV működésre 91.518 99.518 8.000
9. Települési önkormányzat társulása
10. Kisebbségi települési önk. És szervei
11. Magánszemély működésre
12. Egyéni vállalkozó
13. Jogi személyiségű gazdasági társaság működésre
14. Jogi személyiség nélküli szervezet
15. Közhasznú szervezet
16. Közhasznúként be nem sorolt

- közalapítvány
- alapítvány
- társadalmi szervezet
- közhasznú társaság

17. Egyéb (Erasmus) 2.584 2.584
Összesen 185.511 144.457 -41.054



ó.sz.melléklet

Kimutatás
a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft, 

vezető tisztségviselőinek 
2018.évben nyújtott juttatásokról 

e.Ft-ban

Munkakör bér Szabadság
megváltás

Prémium összesen

Ügyvezető 5670 1134 6804

A Felügyelő Bizottság tagjai bruttó 100 e Ft/év/fő tiszteletdíjban részesültek.



Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági tevékenység szöveges beszámoló

A társaság neve: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
A társaság címe: 6000 Kecskemét,

Kápolna utca 11.
A társaság telefonszáma: 76/ 486-867 fax: 76/ 482-223
Az alapító:

neve: Kecskmét Megyei Jogú Város Önkormányzata
cím e: 6000 Kecskemét,

Kossuth tér 1.
Az ügyvezető:

neve: dr.Fűzi László

A Kft, jellege, működési köre:

A társaság közhasznú tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági 
tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében folytat.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni és fejleszteni 
kívánja elsősorban a megye és az ország művészetét, ezen belül kiemelten a 
Forrás folyóirat megjelentetését, a kerámia- és zománcművészetet, azok hazai és 
nemzetközi elismertségét és a Népi Iparművészeti Gyűjtemény kezelését, 
gyarapítását.

Tevékenységével szolgálni szándékozik minden művészeti műfajt, melyek 
alapfeltételei a használatában lévő eszközök és épületek által adottak. Ezzel járul 
hozzá a város és az ország kultúrájának gazdagításához, sokszínűvé tételéhez.

A társaság töke, hitel és működési pénzigénye:

Törzstőke: 3.000.000,-
Elsősorban támogatásokból, pályázatokból és a vállalkozási tevékenység 
(bérégetés, műterem bérleti díj, szállásdíj stb.) bevételéből működik.

A támogatásokon túl, bevételszerző tevékenysége szorosan összefügg a 
művészeti élet -  konkrétabban a társadalom mindenkori szponzorációs 
készségével és ennek pénzügyi lehetőségével.



A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. négy fő 
tevékenységi köre a Forrás folyóirat kiadása, a kerámiaművészeti és a 
zománcművészeti tevékenység, valamint a Népi Iparművészeti Gyűjtemény 
gondozása.

A Nonprofit Kft-ben működő műhelyek a területükön eddig is 
elismertséget szereztek a művészeti tevékenységükkel, szakmai programjaikkal, 
szimpozionjaikkal és kiállításaikkal.

A jövőben ezt az ismertséget felhasználva folytatja tevékenységét, 
fokozottabb PR tevékenységgel, teret adva a város, az ország, művészeti 
értékeinek gyarapításának.

A Nonprofit Kft. rendszeresen pályázik, elnyert pályázatai elsősorban 
szakmai programjainak magas szintű megvalósítása érdekében, eszközeinek 
korszerűsítésére, illetve cseréjére szolgálnak. A technika korszerűsége és a 
szakmai, szakdolgozói színvonal megléte biztosítja csak „fizetős” művészek 
jelentkezését, mellyel saját bevételre tesz szert.

A társaság tevékenységének bemutatása

Tevékenységét tekintve:

1./ A Forrás Kiadó

Forrás című havi megjelenésű folyóirat kiadója

2./ A Kerámia Stúdió
A.) egyrészt egy egész-évben működő művésztelep, ahová a világ minden 

részéről pályázhatnak művészek,
B. jmásrészt oktatási centrum, a Szilikátművészeti tanszék létrehozásával

/Nyugat-Magyarországi Egyetem/.
C. jharmadrészt a meglévő kortárs kerámia gyűjteményének állandó

fejlesztése, amely közel 40 ország, több mint 300 művészének több 
mint 3000 darab alkotásából áll, és amely teljesen egyedülálló a 
világon, hogy a gyűjtemény minden darabja a Stúdióban készült.

A 2018-as esztendőben a Kft. folytatta a szakmai programját, támogatást 
szerzett művészeket fogadott, szimpozionokat tartott, és gazdag kiállítási 
programokat szervezett.

3./ A Zománcmüvészeti Alkotóműhely
D.) tűzzománc alkotások létrehozásával foglalkozó művésztelep, ahol 

hazai, és külföldi művészek egyaránt dolgoznak,



E. ) gyermekek számára szakkörök szervezése, ahol foglalkozhatnak
tűzzománc tárgyak készítésével,

F. ) szimpozionok szervezése, lebonyolítása a zománcművészet értékeinek
megőrzése érdekében.

4./ A Népi Iparművészeti Gyűjtemény gondozása

- kiállítások rendezése
- a népi iparművészeti tevékenység támogatása
- szakkörök tartása
- foglalkozások tartása

A bevételt nagy érdeklődést kiváltó programjaink, valamint a művészek 
által elnyert támogatások eredményezték.

A 2018-as évben tevékenységünk pénzügyi eredménye pozitív volt, 
20.975 e Ft vállalkozási nyereségünk adott fedezetet a 18.699 e Ft közhasznú 
veszteségünknek.

A jelenlegi gazdasági helyzetben is arra törekszünk, hogy a jövőben is meg 
tudjuk tartani a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
működőképességét, és fejlődését.

Kecskemét, 2019.03.11.

dr. Fűzi László 
ügyvezető
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Bevezetés

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 2012. január 1-től a korábban önállón tevékenykedő 
Forrás Kiadó, Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
munkáját fogja össze. 2013. július 1-től a Társaság keretei között végzi munkáját a Népi 
Iparművészeti Gyűjtemény és hozzá kapcsolódóan a Katona József Emlékház.

A Forrás Kiadó feladatai
A Forrás című folyóirat szerkesztése és megjelentetése, a kortárs magyar irodalom közlése, az 
egyetemes magyar irodalmi hagyomány ápolása. A szerkesztőség feladata Kecskemét és a térség 
szellemi, kulturális, művészeti hagyományainak ápolása. A Kiadó feladatai közé tartozik a 
könyvkiadás is. A Kiadó irodalmi rendezvényeket, rendhagyó irodalomórákat, kiállításokat 
rendez.

A Nemzetközi Kerámia Stúdió feladatai
Szolgáltatásaival kiemelten a szakmai, művészeti kutatás, az alkotások létrehozásának új irányait 
támogatja. A Stúdió egész évben működő művésztelep, ahová a világ minden részéről, öt 
kontinensről pályázhatnak művészek. Oktatási centrum, hazai és külföldi egyetemek diákjait 
fogadja, feladata a kortárs kerámia-gyűjtemény gyarapítása.

A Zománcművészeti Alkotóműhely feladatai
A Zománcművészeti Alkotóműhely működési területén értékmegőrző, kísérletező, tanító, 
továbbképző feladatokat lát el, szem előtt tartva a művészek alkotói tevékenységének folyamatos 
támogatását. A művészek műveik felajánlásával gyarapítják a kortárs zománcművészeti 
gyűjteményt. Feladatai közé tartozik: zománcanyagok; cégérek, címerek, jelvények, plakettek, 
zománcművészeti alkotások készítése.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény és a Katona József Emlékház feladata
A magyar népi iparművészet tárgyi és szellemi dokumentumainak gyűjtése, megőrzése, 
dokumentálása, feldolgozása, nyilvánosság elé tárása. A Zana-hagyaték megőrzése, kiállítása. A 
Katona Józsefhez kötődő irodalmi örökség bemutatása, őrzése, ismeretterjesztő szempontú 
feldolgozása és közkinccsé tétele az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről előírásai szerint. Kecskemét város tárgyú és szellemi 
kulturális örökségének ápolása és terjesztése. Időszaki kiállítások, találkozók, konferenciák, 
rendhagyó irodalmi órák, irodalmi, helytörténeti kiállítások, egyéb közművelődési célú események 
rendezése. Kézműves foglalkozások és bemutatók szervezése.

Valamennyi műhely feladata az összehangolt együttműködés és kapcsolatteremtés a városi, a 
megyei, az országos és a nemzetközi, kulturális és turisztikai intézményekkel, szervezetekkel.

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy az egyes műhelyek között számos lehetőség nyílik a közös 
munkára. Az alábbiakban bemutatom a lehetséges kapcsolódási módokat:

A Forrás Kiadó együttműködik valamennyi további műhellyel a műhelyekben folyó munka, az ott 
készült művek bemutatásában, a többi műhely kiállító- és közösségi tereiben kiállítások és 
rendezvényiek szervezésével.

A Nemzetközi Kerámia Stúdió együttműködik a Zománcművészeti Alkotóműhellyel az 
iparművészet kérdéseinek megvitatásában, a kiállítóterek átengedésével kiállítások rendezésére.
A Nemzetközi Kerámia Stúdió együttműködik a Népi Iparművészeti Gyűjteménnyel a népi 
fazekasság hagyományainak ápolásában.



A Forrás Kiadó együttműködik a Katona József Emlékházzal Katona József kultuszának 
ápolásában, Kecskemét irodalmi hagyományainak ápolásában, rendezvények, előadások 
szervezésében.

A 2018-ban végzett munkánkban a jelzett együttműködési formák erősen jelen voltak, ezekre az 
egyes műhelyek munkájának bemutatásakor utalok.



Forrás Kiadó

A Forrás folyóirat szerkesztése

A Forrás című folyóiratot 1969-ben alapította Bács-Kiskun Megye Tanácsa. A lap alapító 
főszerkesztője Varga Mihály volt, ezt a posztot 1972-1988 között Hatvani Dániel látta el, 
1989-től Fűzi László vezetésével tevékenykedik a műhely. A kezdetektől a lapnál, vagy a lap körül 
munkálkodik Buda Ferenc, 1976-tól Pintér Lajos, majd a nyolcvanas évek végétől Dobozi 
Eszter és Komáromi Attila. Meghatározó szerzője-szerkesztője volt a lapnak Szekér Endre és 
Zám Tibor.

Az indulástól érvényes a Forrásra az az irodalomtörténetben használt besorolás, hogy „vidéken 
szerkesztett, de országos jelentőségű” folyóirat. Megjelentetése szerkesztői és (1989-től) kiadói 
teendőkkel jár együtt. A szerkesztői munka során a folyamatosság megőrzésére törekszünk: mivel 
a lapot a korábbi időszakokban is a valóságirodalomhoz, illetve a szociográfiához való kötődés 
jellemezte, ezt a kapcsolódást igyekszünk továbbra is megőrizni, mint ahogy tesszük ezt az írói 
életművekhez való viszonyulás, az aktív műhelymunka (tematikus számok) és a teljes magyar 
irodalomban való gondolkodás (határon túli magyar szerzők műveinek közlése) területén is.

Folyóiratunk feladatának tartja Kecskemét és Bács-Kiskun megyei szellemi élet hagyományainak 
ápolását. Ennek megfelelően a rendszeresen foglalkozunk Katona József, Kodály Zoltán, Tóth 
Menyhért szellemi örökségével, s írásokat közlünk az itteni irodalomtörténeti, művészettörténeti 
és zenei hagyománnyal kapcsolatban.

A szerkesztőség alaptevékenysége mellett foglalkozik könyvkiadással is. A szerkesztőség tagjai 
megbecsült szereplői a magyar irodalmi életnek, munkáik különböző lapokban, folyóiratokban 
jelennek meg. Valamennyiük több önálló kötet szerzője, számos megyei és országos irodalmi díj 
kitüntetettje.

Amennyire nehéz beszámolni egy folyóirat éves munkájáról, legalább annyira nehéz megtervezni 
a következő évfolyamot, leginkább azért, mert a szellemi jelenségek és folyamatok természetük 
szerint is tervezhetedenek, így egy lapnak, ebből következően a Forrásnak is mindig készen kell 
állnia új irányba tartozó művek fogadására, új jelenségek bemutatására. Ugyanakkor szükséges is 
tervezni, hiszen a szellemi élet mai szétesése közepette a lap könnyen sodródhatna, s 
kiszolgáltatottá válhatna. A Forrásnak kialakult a szerzőgárdája, legfőbb törekvésünk éppen az, 
hogy ez a gárda minél markánsabban mutathassa meg magát a lapban. Szerzőink között tudhatjuk 
a magyar irodalom számos kiválóságát, tulajdonképpen egy-egy irányzaton túlmutatóan is. Azt 
szeretnénk, ha eben az évben is megmutatkozna a lap integráló ereje, s érződne az irodalmi 
értékekhez való kötődésünk. Az első félévben ezt a törekvésünket sikerült is megvalósítani.

2018. január

Első számunkat Sándor Iván írásával nyitottuk, melynek címe A keidet, és az idei Könyvhétre a 
Magvető Kiadónál m egjelenti hetedik nap című regényének részlete. Verseket közöltünk Dobozi 
Esztertől, Bogdán Lászlótól, Fenyvesi Ottótól és Zalán Tibortól. Kiss Benedek 
emlékiratainak újabb részletei is olvashatók a lapszámban, valamint egyik nemzedéktársával, 
Győri Lászlóval készült igen fontos, mindezidáig publikáladan életútinterjú is. Tanulmányt 
közlünk Gömöri György, Lengyel András, valamint a Kontra Miklós -  Molnár Mária 
szerzőpáros tollából. A számot Bahget Iskander szociofotói díszítik, melyekhez Fűzi László írt



esszét. A lapszámot Sümegi György írása zárja Tornyai Jánosról és a hódmezővásárhelyi 
művészcsoportról.

2018. február

2018 februári számunk élén Géczi Mamo János versét közöltük, „aki” két kiváló kortárs költő, 
Géczi János és Mamo János „négykezes alteregója”. Ebben a számban jelentek meg Aczél 
Géza verssorozatának újabb darabjai, Kovács István újabb versei illetve Marin Georgiev bolgár 
költő több szövege Doncsev Toso fordításában. E havi számunk prózamerítése igen erősre 
sikeredett, Tolnai Ottó, Zelei Miklós, Kötter Tamás és Ferdinandy György is jelen van egy- 
egy szöveggel. Tanulmányt Fehér Zoltán és Gyarmati György közölt, Nagy Attila 
memoárkötetéről Réczei Tamás, Buzinkay Géza sajtótörténeti opusáról Lengyel András írt. 
Szécsiné Rédei Évával, a kiskunhalasi Csipkeház vezetőjével Sági Norberta készített interjút. A 
szám képanyagát Bodri Ferenc grafikái adják, amelyekről Pintér Lajos írt. A lapszámot Schiller 
Róbert írása zárja a Természet Világa Simonyi Károly-emlékszámáról.

A februári lapszámot bemutattuk a Bolgár Kulturális Intézetben Budapesten. A rendezvényen a 
Forrás szerkesztői (Buda Ferenc, Fűzi László, Pintér Lajos, Pál-Kovács Sándor és Fűzi Péter) 
mellett Doncsev Toso és Marin Georgiev is részt vett, aki épp aznap vette át a Balassi Bálint- 
emlékkardot.

2018. március

Márciusi számunkat Ágh István verseivel nyitottuk. A Forráshoz ezer szálon kötődő, megbecsült 
szerzőnk, Buda Ferenc, valamint Kiss Benedek és Markó Béla közöl még verseket. Kontra 
Ferenc Lánc című novellája, illetve Nyerges Gábor Ádám regényrészlete olvasható még a 
számban. Külön öröm, hogy egy fiatal szerző, Juhász Tibor Lyukóvölgy című, készülő 
szociográfiájának első részlete is nálunk olvasható. Az ígéret szerint a szociográfia további 
részletei is nálunk jelennek majd meg. A lapszám egyik legfontosabb írása Kabdebó Lóránt 
életműinterjúja Utassy Józseffel. Két interjú olvasható még márciusban, az egyiket Rigó Róbert 
készítette Apáti-Tóth Sándorral Tóth Istvánról, míg a másikat Sági Norberta Romsicsné 
Balogh Máriával és Tóth Ferencnével, kalocsai népművészekkel. Novák László Ferenc 
Vadállomány, vadászat a Három Városban címmel közöl tanulmányt, a Tiszatáj által kiadott kortárs 
osztrák irodalmi antológiáról pedig Fekete J. József írt.

A szám képanyagát Tóth István fotográfiái adják.

2018. április

Áprilisi számunk a minden év április 11-én tartandó Költészet Napja jegyében bőséges és erős 
líraanyaggal jelent meg. Nyitóversünk Buda Ferenc tollából született, rajta kívül még Villányi 
László, Gömöri György, Mohai V. Lajos és Kalmár András Márton közöl verseket. A fiatal 
költőgenerációt képviseli a lapszámban Balaskó Ákos és Fehér Renátó, akiknek e hónapban 
jelent meg friss kötete, s június elején a Kápolna Galériában ezeket be is mutatták Kecskeméten, a 
Könyvhét nyitóeseményeként. Lírafordítást Háy János közöl egy kortárs vietnami költőtől, 
Trircmg Dáng Dung-tól, valamint Erdődy Kristóf Charles Bukowskitól.



Szilasi László regényrészlete mellett fontos még két hagyatéki közreadás, az egyik Illyés Gyula 
Félbe szerbe című írásának első részlete, melyet Illyés Mária publikál, valamint Gion Nándor 
hátrahagyott írásainak immár harmadik közlése, szokás szerint Kurcz Ádám István jóvoltából. 
Előbbi írást Pomogtás Béla helyezi kontextusba egy kísérőtanulmány keretében.

Interjút ismét Rigó Róbert közöl, aki Bártol Istvánnal beszélgetett. Juhász Attila Villányi 
László kötetéről ír, Sumonyi Zoltán pedig Gömöri György újabb verseiről. Temovácz Dániel 
Kurcz Ádám István Gion Nándorról írott monográfiáját veszi kritikai górcső alá. Lengyel 
András lapunk régi szerzője, Simoncsics Péter memoárkötetéről írt.

A szám képmellékleteként Maurits Ferenc grafikái jelentek meg, melyekhez Faragó Kornélia írt 
kísérőtanulmányt.

A lapszámot be is mutattuk a Kápolna Galériában Maurits Ferenc kiállításával egybekötve.

2018. május

Májusi számunk hangsúlyos része tisztelgés a tavalyi év novemberében elhunyt Benes József 
festőművész előtt. Verssel Tolnai Ottó, Géczi János és Zalán Tibor emlékezik. Kátrány és egiist 
címmel Fűzi László írt esszét Benessel és művészetével való kapcsolatáról. Tanulmányt Szarka 
Mándity Krisztina, Faragó Kornélia és Virág Zoltán közöl, elemezve az életmű különféle 
aspektusait.

A Benes-blokkot követő részben ismét gazdag versanyagot közlünk, melynek szerzői Mamo 
János, Bodosi György, Grecsó Krisztián, Petőcz András és Péter Márta. Folytatódott Illyés 
Gyula hagyatékban fellelt írásának közreadása, valamint megjelent Juhász Tibor 
szociográfiájának következő részlete. Szörényi László professzor a Toldi szerelme körüli 
kérdésekről írt tanulmányt, emellett A. Gergely András dolgozata olvasható még a számban. 
Interjút ezúttal Kriskó János készített, aki Székelyné Körösi Ilonával, Lucza Márkkal és 
Kovács Zoltánnal beszélgetett.

Petőcz András könyvéről Bakonyi István, Kemény Istvánéról Murzsa Tímea, Mohai V. 
Lajoséról pedig Kovács Krisztina írt. Kozma Huba a Regionális Családkönyvzt vette górcső alá.

A lapszám képmellékleteként Benes József munkái jelentek meg Gerle Margit válogatásában, 
így Benes József munkássága előtt tisztelegve emlékkiállítást és lapbemutatót is tartottunk a 
Kápolna Galériában.

2018. június

Júniusi számunkat Fekete Vince Vargaváros című versciklusa nyitja. Vers még a fiatal költő, Új 
Krisztina tollából olvasható júniusban, illetve Tarcsay Zoltán fordításában Norman Jope 
szövegei. Patak Márta regényrészletet közöl. Kiss Benedek emlékezései mellett megjelent Illyés 
Gyula mindezidáig publikáladan írásának harmadik része is. Fontos még a számból Juhász 
Ferenc eddig szintén ismereden Naplójának részlete. Esszét Kabdebó Lóránt és Markó Béla 
közöl, valamint három fontos tanulmány olvasható még, Lengyel András Ignotus Olvasás köbben 
című opusáról értekezik, Virág Zoltán Koncz István költészetéről ír, Bíró-Balogh Tamás pedig 
Baka István könyvtárát idézi meg. A lajosmizsei Tanyacsárdáról Kriskó János beszélgetett 
Gömöri Ferenccel és Garaczi Jánossal. Margittal Gábor könyvéről Kovács István, Tódor 
Jánoséról pedig Tábori Zoltán írt.

A szám képanyagát Komiss Péter fotográfiái adják, melyekhez Tőry Klára írt kísérőtanulmányt.
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2018. július-augusztus

Nyári dupla számunk egy grandiózus tanulmánygyűjtemény, mellyel az idén 650 éves Kecskemét 
városát köszöntöttük.

A bevezető tanulmányt napjaink egyik legfontosabb történésze, Gyáni Gábor jegyzi. Verset a 
Forrás és Kecskemét kulturális életének két fontos alakja, Dobozi Eszter és Pintér Lajos közöl, 
akiknek a júniusi Könyvhétre jelent meg friss kötetük. Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét 
hetedfél évszázadáról írt nagyívű tanulmányt. Hernády Judit Koháry Istvánról értekezik, Novák 
László Ferenc pedig történeti-néprajzi „barangolást” ír Kecskemét múltjáról. Somogyvári 
Ágnes Kecskemét korai történetének íróiról és régészeti kapcsolódásaikról közöl dolgozatot, 
Pétemé Fehér Mária pedig Ferencz József két kecskeméti látogatását eleveníti fel. Sági 
Norberta a Kecskemét környéki új falvak keletkezéséről, Rigó Róbert pedig Tóth Lászlóról írt. 
Orgoványi István az 1956-os események kecskeméti vonatkozásairól közöl tanulmányt.

Nyári számunkban három interjú olvasható. Pétemé Fehér Mária nyugalmazott főlevéltárossal 
Kriskó János beszélgetett; Tóth Ágnes történésszel, az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárának 
egykori igazgatójával Sági Norberta; Ö. Kovács Józseffel pedig Rigó Róbert. Fűzi László A 
városról írt személyes hangú esszét, a lapszámot pedig Gyenesei József írása zárja a kecskeméti 
barackpálinka történetéről.

A szám képmellékleteként a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának 
anyagából válogatott dokumentumok jelentek meg.

Ezt a számunkat nagy közönség előtt a Katona József Könyvtárban is bemutattuk a 650 éves 
város születésnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozatban.

2018. szeptember

2018 szeptemberi számunk élénk régi szerzőnk, Kiss Anna verseit közöltük. A lírát rajta kívül 
Buda Ferenc, Tornai József, Böndör Pál, Csorba Béla, Kurdy Fehér János képviselte, míg a 
szépprózát Zelei Miklós, Ferdinandy György írásai.

Kiss Anna verseihez Kabdebó Lóránt tanulmánya társult, míg Lengyel András Tömörkényről 
élclapfiguráival foglalkozott. Staar Gyula interjúja Szabó Péter Gábor matematikussal pedig 
nemcsak tudománytörténelmi, hanem sajtótörténeti érdekességeket is tartogatott. A 
hungarikumokkal foglalkozó interjúsorozatunk aktuális darabjában pedig Kriskó János kérdezte 
Szarka Balázst, Palotás Gábort és Avramucz Attilát a Piros Aranyról és az Erős Pistáról. 
Gerőcs Péter Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezéséről, T. Tóth Tünde Bertók László 
regényéről, Bárth János pedig Juhász Antal tanulmánykötetéről írt kritikát.

A számot Ulrich Gábor fémszobrairól készült fényképek díszitik, Kriskó János kisérőszövegével.

2018. október

Októberi számunkban a költészetet Lövétei Lázár László és Tóth László versei képviselik, míg 
a szépprózát Vári Attila és Gion Nándor írásai, az utóbbi kiadatlan műveit ismét Kurcz Ádám 
István által közreadva olvashatjuk, illetve folytatódik Kiss Benedek emlékezése is.



Kovács István, Jerzy Snopek, Jarostaw Bajaczyk, Kazimierz Wlony-Zmorzynski és Juraj
Chmiel írásai Ryszard Kapuscinski, míg Balázs Mihály és Lepahin Valerij Szőke Katalin 
emléke előtt tisztelegnek, Erdei Péter pedig Ittzés Mihályról emlékezik meg.

Lengyel András Juhász Gyuláról írt tanulmányt, a hungarikumokkal foglalkozó 
interjúsorozatban ebben a hónapban Kriskó János kérdezte Béres Bélát a bajai Halászléfőző 
Népünnepélyről. Vilcsek Béla Utassy József új köteteiről, Kozma Huba Gálfalvi György 
könyvéről, T. Tóth Tünde Vajda Mihály visszaemlékezéséről, Sashegyi Zsófia pedig Sümegi 
György tanulmánykötetéről írt kritikát.

A számot Ryszard Kapuscinski afrikai fotói díszitik.

2018. november

Novemberi számunkat Zalán Tibor verse nyitja, hozzá csadakozik Ágh István, Buda Ferenc, 
Szálinger Balázs, Jász Attila és Turczi István. A széppróza frontján Zelei Miklós, Lukácsy 
András és Nyerges Gábor Ádám regényrészletével jelentkezünk, míg Czesíaw Mítosz verseit 
Tőzsér Árpád fordításában közöljük.

Régi szerzőnkkel, Sándor Ivánnal Ménesi Gábor készített interjút, Lengyel András Ignotusról, 
Zimonyi Zoltán Féja Gézáról, Virág Zoltán pedig Gion Nándorról írt tanulmányt. A 
hungarikumokról szóló interjúsorozatunk e havi részében Sági Norberta beszélget Romsics 
Imrével. Szabó Gábor pedig Zoltán Gábor új regényéről közöl kritikát.

A számot Kovács Keve metszetei díszitik, melyekhez Tverdota György írt kísérőtanulmányt.

2018. december

Az év utolsó számában a magyar irodalom (egyik) legjelentősebb költőjének, Tandori Dezsőnek 
a nyolcvanadik születésnapját ünnepeltük, természetesen az ő verseivel, grafikáival és az egyik 
legnagyobb értőjének, Fried Istvánnak a tanulmányával.

Ezenkívül verseket közöltünk Bertók Lászlótól, Szepesi Attilától, Markó Bélától és Ladik 
Katabntól. Két fiatal költő, Horváth Veronika és Pintér Kitti is költeményeivel szerepelt a 
számban.

A szépprózát Lanczkor Gábor útinaplója, valamint Csehy Zoltán és Farkas Erzsébet 
naplótöredékei képviselik. Gömöri György felidézi az emlékeit azokról a Nobel-díjasokról, 
akikkel találkozott, míg Fleisz Katalin Szentkuthy Miklósról, Gajdó Ágnes pedig a harmincas 
évek cselédjeiről írt tanulmányt. Hungarikumokkal foglalkozó interjúsorozatunk Kriskó János 
Schill Tamással készített interjújával folytatódott. Kovács Krisztina Mohai V. Lajos könyvéről 
írt kritikát.



R endezvények

A Forrás februári lapszámának bemutatója a Bolgár Kulturális Intézetben
Időpont: 2018. február 14. (szerda), 18 óra 
Helyszín: Bolgár Kulturális Intézet, Budapest

A Forrás februári lapszámát közvetlenül a Balassi-kardok átadása után mutattuk be, különös 
hangsúllyal az egyik díjazott, Marin Georgiev verseire, melyet a februári számban Doncsev 
Toso fordításában olvashatunk. Marin Georgiev költő, műfordító az 1980-as évek óta 
kiemelkedő szerepet játszik a magyar irodalom bulgáriai megismertetésében. Munkáját a magyar 
kulturális kormányzat 2001-ben Pro Cultura Hungarica díjjal ismerte el. 2007-ben jelent meg az 
Ügyedül a mindenségben című magyar versantológiája. Se Isten, se ördög című magyar verseskötetét 
2015-ben adta ki Napkút Kiadó. Holtomiglan eljegyzett — én magyar európám című bolgár nyelvű 
údeírásokat, magyar-bolgár fordításokat, verseket és naplórészieteket tartalmazó kötetét 2016-ban 
mutatták be a bolgár fővárosban a Balassi Intézet — Szófiai Magyar Intézet támogatásával. Marin 
Georgeiev versek nem ebben az évben láttak először napvilágot a Forrás lapjain. 1999-ben 
Utassy József tollából kerültek ki fordításai.
( http://www.forrasfolyoirat.hu/9905/marin.html)
A Forrásról és a fordításokról Fűzi László és Fűzi Péter beszélt a közönségnek, Buda Ferenc, 
Pintér Lajos és Pál Sándor Attila pedig verseiket olvasták fel a rendezvényen.

Szilágyi Zsolt: Föld és hatalom  (M ezővárosi e lit K ecskem éten 1920-1939) című könyvének 
bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény 
Időpont: 2018. február 21. (szerda), 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria előadóterme

Lásd: Kápolna Galéria

Különben magyar költő vagyok -  Radnóti Miklós levelezésének bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény 
Időpont: 2018. március 9. (péntek), 14 óra 
Helyszín: Katona József Emlékház

Bíró-Balogh Tamás Szegeden élő irodalomtörténész nemrégiben adta közzé Radnóti Miklós 
levelezésének első részét. A gyűjtésről, a kötetről és a kutatásairól egykori tanára, Fűzi László 
beszélgetett vele. A levelezéskötet bemutatójára népes közönség gyűlt össze a Katona József 
Emlékházban, s a sajtó is érdeklődéssel fordult az esemény felé. 
http:/ /kecskemetitv.hu/musorok/hiros-hirek/hiros-hirek-59 
https://hiros.hu/kultura/irodalom/kotetbe-rendeztek-radnoti-miklos-levelezeset

http://www.forrasfolyoirat.hu/9905/marin.html
https://hiros.hu/kultura/irodalom/kotetbe-rendeztek-radnoti-miklos-levelezeset


Költészet Napja
Párducpompa -  kötetbemutató és beszélgetés Tóth Krisztinával
Forrás Litera/túra rendezvény 
Időpont: 2018. április 12. (csütörtök), 17 óra 
Helysein: Katona József Könyvtár

„ Arrólpróbálok valamit mondani ebben a reménytelenül levegőtlen, vissphangos teremben, hogy a vers zene, a vers 
mi magunk vagyunk, a vers a létünk, identitásunk, hogy a verset nem fejből, hanem szívből mondjuk, és nem 
szépen, hanem bárhogyan, bárhol. Homokos, vizes síkra érve, fülkefényben állva, vonattetőn keresetbe hasalva, 
csillámló sziklafalon ülve, lassan, tűnődve, halkan, motyogva. ” (Tóth Krisztina: Verset állva — Vasárnapi 
hírek, 2016. április 16.)

Tóth Krisztina 1967-ben született Budapesten. Anyja ötvös, nagyapja grafikus volt. Általános 
iskolába a VI. kerületi Szív utcába járt, ahol már alsó tagozattól francia nyelvet oktattak. A 
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola szobrász szakán érettségizett 1986-ban. A középiskolai 
években kezdett el publikálni, 1985-ben megnyerte vers kategóriában a Sárvári Diákírók és 
Diákköltők pályázatát, aztán csadakozott ahhoz az irodalmi műhelyhez, amelynek többek között 
Kemény István és Vörös István is tagjai voltak. Érettségi után egy évig a Nemzeti Múzeumban 
dolgozott gyakornokként, majd felvételizett az ELTE Bölcsészettudományi Karára. Első kötete 
az Ó s j kabátlobogás, 1989-ben jelent meg és rögtön Radnóti Miklós emlékéremmel jutalmazták. 
1990-ben tanulmányait megszakítva Párizsba ment, ahol alkalmi munkákból élt. Egy év múlva 
Tempus-ösztöndíjat szerzett, majd további egy évet maradt a francia fővárosban. Az ösztöndíj 
ideje alatt fordított és személyes ismeretséget kötött francia költőkkel. Alain Bosquet, Lionel Ray 
és Pierre Oster segítette őt tanácsaival. 1992-ben hazatért, befejezte az egyetemet és tanári 
diplomát szerzett. 1994-98-ig a budapesti Francia Intézet munkatársaként kortárs képzőművészeti 
kiállításokat szervezett. 1998-ban megszületett Marcell fia, azóta szabadúszó. Gyerekkönyveket fia 
születése után kezdett írni. Első házasságának megromlása és válása után évekig ólomüveg
készítésből tartotta el magát és fiát. Az üvegművesség a mai napig hobbija.

Tóth Krisztina rendszeres szerzője folyóiratunknak, de a szerkesztőség még sosem látta vendégül 
Kecskeméten. Tavaly erre is sor került Költészet Napja alkalmából, a Katona József Könyvtárral 
együttműködésben. Délelőtt a gyerekek kaphattak e g y  kis ízelítőt Tóth Krisztina meséiből, 
költészetéből egy interaktív előadás keretein belül, délután pedig Fűzi László beszélgetett a 
költőnővel a könyvtár nagytermében. Mindkét beszélgetés nagy sikerrel zajlott le.

Az eseményről beszámolt a Kecskeméti Televízió Múzsa című adása is: 
http: //kecskemetitv.hu/musorok/múzsa/muzsa-19

Csipkeangyal 
Maurits Ferenc kiállítása
A Forrás áprilisi számának bemutatója a megnyitón
Forrás Litera/túra rendezvény
Helyszín: Kápolna Galéria
Megnyitó: 2018. április 18. (szerda), 17 óra
Megtekinthető: 2018. május 4-ig

Lásd: Kápolna Galéria



Forrás lapbemutató
Forrás Litera/túra rendezvény
Helyszín: Ravas% László Könyvtár, Leányfalu 
Időpont: 2018. április 24. (kedd), 17 óra

A leányfalui könyvtár nagy örömmel várta szerkesztőségünk tagjait idén áprilisban, hogy 
bemutathassuk az immár lassan 50 éves folyóiratot és hagyományait, s a szerkesztőség tagjait, akik 
maguk is elismert alkotók. A lapbemutatón részt vett Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, Fűzi 
László József Attila-díjas irodalomtörténész, Pintér Lajos József Attila-díjas költő, Pál Sándor 
Attila költő és Fűzi Péter szerkesztő. A családias, jó hangulatú beszélgetés lehetőséget adott arra, 
hogy szélesebb körben is megismertethessük lapunkat az olvasóközönséggel.

„Fekete országot álmodtam én ...” 
Benes József Emlékkiállítás 
A Forrás májusi számának bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Megnyitó: 2018. május 31. (csütörtök), 17 óra 
Helysein: Kápolna Galéria 
Megtekinthető: 2018. június 16-ig

Lásd: Kápolna Galéria

89. Ünnepi Könyvhét

Az Ünnepi könyvhétre idén három rendezvénnyel készültünk, némelyiket magunk, némelyiket a 
Katona József Könyvtárral karöltve rendeztük meg.

• Balaskó Ákos és Fehér Renátó könyvbemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény 
Időpont: 2018. június 4. (hétfő), 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria

Lásd: Kápolna Galéria

• Szabó T. Anna Határ című kötetének bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Időpont: 2018. június 5. (kedd), 17 óra
Helysein: Katona József Könyvtár (Kecskemét, Piaristák tere 8.)

Szabó T. Anna József Attila-díjas költő, műfordító Kolozsvárott született 1972-ben. Családjával 
1987-ben települt át Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1991- 
ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997- 
ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az Angol Reneszánsz és Barokk PhD- 
programot. Tagja, majd később néhány félévig tanára az Eötvös József Collegiumnak. Egyetemi 
évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, 
rövidprózát. író, műfordító (többek között James Joyce, Sylvia Plath, W. B. Yeats,John 
Updike, Stuart Parker írásait fordította), tanári és szerkesztői munkát végzett a British Councilnak 
és a Magyar Könyv Alapítványnak, cikkeket és kritikákat ír.



A Katona József Könyvtárban Fűzi Lászlóval beszélgetett új, Határ című kötetéről és 
munkásságáról.

• Dobozi Eszter, Alföldy Jenő és Pintér Lajos köteteinek bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Időpont: 2018. június 7. (csütörtök), 17 óra
Helysein: Katona József Könyvtár (Kecskemét, Piaristák tere 8.)

A harmadik eseményre olyan szerzőket hívtunk vendégül a Katona József Könyvtárba, akik 
maguk is szorosan kötődnek a Forrás folyóirathoz és Kecskeméthez. Alföldy Jenő 
irodalomtörténészként rendszeres szerzője lapunknak, Dobozi Eszter és Pintér Lajos pedig 
szerkesztőnk. Mindhárman József Attila-díjas irodalmárok, akiknek köteteit az Orpheusz Kiadó 
adta ki az idei Könyvhét alkalmából, természetesen tudatosan csokorba rendezve. Dobozi 
Eszternek Hősein átfut, sár fennakad, Pintér Lajosnak pedig tóth menyhért-énekek című verseskötete 
jelent meg, míg Alföldy Jenő A leírástól a látomásig című tanulmánygyűjteménnyel lépett idén a 
kecskeméti közönség elé A kötetek bemutatására Erős Kingát, az Orpheusz Kiadó 
főszerkesztőjét hívtuk segítségül. Vele és a szerzőkkel Fűzi László beszélgetett.

http://kecskemedtv.hu/műsorok/múzsa/muzsa-27
https: / / www.baon.hu/kulmra/helyi-kultura/ egyre-nagyobb-a-versolvasasi-kedv-es-egyre-tobb-a- 
szinvonalas-kotet-1361981 /

Az események beharangozásában és beszámolókkal a sajtó is segítségünkre volt:
http:/ / trendalelkc.hu/index.php/bestof-blog/item/2502-unnepi-konyvhet-cs-trendalelkc-
konyves-villamcsodulet-hamarosan-kecskemeten

Múzeumok Éjszakája
Forrás Litera/túra rendezvény és a Nemzetközi Kerámia Stúdió programja
Időpont: 2018. június 23. (szombat) 17—24 óráig 
Helyszín: Kápolna Galéria, Nemvytköy Kerámia Stúdió udvara

Lásd: Kápolna Galéria

A 650 éves város
A Forrás 2018. július-augusztusi lapszámának bemutatója
Iványosi-Szabó Tiborral és Gyáni Gáborral Fűzi László és Rigó Róbert beszélget
Időpont: 2018. szeptember 18. (kedd), 17 óra
Helyszín: Katona József Könyvtár (Kecskemét, Piaristák tere 8.)

2018-ban Kecskemét 650. születésnapjára emlékeztünk, ezért is döntöttünk úgy, hogy a gazdag, 
nyüzsgő kulturális életéről ismert város történetének, történelmének szenteljük a Forrás 2018. 
július-augusztusi számát. A szám létrejöttében nagy segítségünkre volt Rigó Róbert, a Neumann 
János Egyetem tanára, ezért ő és Fűzi László beszélgettek a szám két jelentős szerzőjével, 
Iványosi-Szabó Tibor és Gyáni Gábor történészekkel. A vendégeket Szeberényi Gyula 
Tamás, Kecskemét Város Alpolgármestere köszöntötte.

A nagyszabású, nagy érdeklődésre is számot tartó rendezvényt a sajtó is beharangozta, illetve 
beszámolt róla:

http://kecskemedtv.hu/m%c5%b1sorok/m%c3%bazsa/muzsa-27
http://www.baon.hu/kulmra/helyi-kultura/


https://hiros.hu/program ok/eloadas/650-eves-kecskem et-varos—a-forras-kulonszamanak- 
bemutatoja
h ttp s:/ /hiros.hu/kultura/irodalom /bem utattak-a-forras-folyoirat-nyari-szam at
h ttp s:/ / www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/unnepi-lapszammal-tiszteleg-a-forras-kecskemet-
650-evforduloja-elott-l 503607 /
http: /  /  w ebrad io .hu/h irek /kultura/a-650-eve-mezovarosi-rangra-emelt-kecskemet-elott-tiszteleg- 
a-forras-nvari-szama
https: /  /kultuta. fovarosunk.info /2 0 18 /09 /19  /bacs-kiskun-kecskemet-mezovaros /

Juhász Tibor: Salgó blues című kötetének bemutatója
Időpont: 2018. szeptember 25. (kedd), 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Lásd: Kápolna Galéria

B arkácsflamingó
Flaminkomis vs. Uningó
Kun-Sebők Kata és Pongrácz Márta kiállítása
A Forrás Kiadó rendezvénye
Megnyitó: 2018. október 4. (csütörtök), 18 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria 
Megtekinthető: 2018. október 19-ig

Lásd: Kápolna Galéria

Krusovszky Dénes: A kik m ár nem leszünk sosem  című kötetének bemutatója
Időpont: 2018. október 10. (szerda), 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Lásd: Kápolna Galéria

Tiszatáj
Vendégeink a Tiszatáj folyóirat szerkesztői: Hász Róbert, Annus Gábor, Tóth Ákos
Időpont: 2018. október 19. (péntek), 17 óra
Helyszín: Kápolna Galéria előadóterme (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Lásd: Kápolna Galéria

Márai: Naplók
Mészáros Tibor irodalomtörténésszel Fűzi László beszélget
Időpont: 2018. november 6. (kedd), 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria

Lásd: Kápolna Galéria

https://hiros.hu/programok/eloadas/650-eves-kecskemet-varos%e2%80%94a-forras-kulonszamanak-bemutatoja
https://hiros.hu/programok/eloadas/650-eves-kecskemet-varos%e2%80%94a-forras-kulonszamanak-bemutatoja
http://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/unnepi-lapszammal-tiszteleg-a-forras-kecskemet-


Térey János: Káli holtak című kötetének bemutatója 
A szerzővel Fűzi Péter, a Forrás szerkesztője beszélget
Időpont: 2018. november 21. (szerda), 18 óra 
Helyszín: Museion No. 1 Galéria (Budapest, Üllői út 3.)

Lásd: Museion No. 1 Galéria



r

Értékm egőrzés

Külföldi művészekkel beszélgetve egyértelműen megállapítható, hogy a zománc megítélése 
nemcsak nálunk, Magyarországon válik olykor szélsőségessé, hanem máshol is. De történelmi 
távolságokba visszatekintve is hullámzást figyelhetünk meg, olykor az adott kor legértékesebb 
műtárgyaiként jelent meg, majd évszázadok múltával elfeledett anyagként, új formában kapott 
életre (pl. bizánci ábrázolások ékszer jelleggel, limogesi festői monokróm megjelenítés). 
Természetes, hogy ma nem használhatunk évszázadokkal ezelőtti nyelvet, meg kell találni a 
kortárs formát.

Már 2014-ben megkezdtük a gyűjteményünkben lévő művek állagának felmérését. Legalább 200 
mű installálását újítottuk fel, amit folytatni szeretnénk. Elsősorban a „házilag” is elvégezhető 
szögelésekre, ragasztások pótlására, a felszínek megtisztítására kerülhet sor, melyek költsége nem 
jelentős. A művészek 90%-a viszont keret nélkül ajándékozza gyűjteményünknek alkotását. így 
egyre több a keret nélküli, ki nem állítható alkotás a raktárunkban, el kellett kezdenünk a végleges 
installációk elkészíttetését, ez nyilvánvalóan költséges megoldás.

A tárgyi gyűjteményen túl ugyancsak felbecsülheteden értékkel bír az a speciális, koncentrált 
szakmai tudás, ami az alkotóműhely falai között bizonyos alkotók jelenlétében, velük együtt 
végigvitt alkotási folyamatokban tetten érhetők.

Már 2014-ben az alkotótelepen megindultak olyan szakmai beszélgetések — főként a külföldről 
érkezett alkotókkal —, amelyek a mi figyelmünket is felkeltették már-már feledésbe merülő 
eljárások iránt, amelyekhez nincs szükség drága felszerelésekre, csak anyagismeretre és kitartó 
munkára. Ilyen pl. a fém megmunkálása során alkalmazott különféle árnyalatú patinák előállítása, 
a fémek felületének előkészítése, megdolgozása különböző profilú poncolókkal. A felületek 
megmozgatásával a fény beesési szöge minden pozícióban változik, így gazdagabb felületi játék 
nyerhető a zománc beégetése után.

Kísérletezés

Az NKA 2015 őszi pályázatán nyert őrlőmalmok beállításával új lendületet kapott a kísérletezés, 
hiszen lehetővé válik az alapanyagok kisebb mennyiségének gyártása is, az áramköltségek 
csökkenésével. Hosszú távon a kis- és nagy mennyiség gyártását egy akna olvasztókemence 
beszerzésével lehetne teljesen gazdaságossá és szétválaszthatóvá tenni.

Az új anyagok kipróbálása minden képzőművészt érdekel. Műveiken alkalmazva egészen új 
hatásokat érhetnek el, amely eszköztárukat gazdagítja. A jó minőségű anyagok pedig visszahozzák 
a vevőinket. Alapozóink iránt külföldről is folyamatos az érdeklődés.



Anyaggyártás

Változatlanul nagy a kereslet a saját gyártású alapozó zománcaink iránt. Mivel ezeket a 
kikristályosodás miatt fél évnél hosszabb ideig nem érdemes tartani, a gyártásukra szinte 
folyamatosan szükség van.

Mivel 2017-ben két periódusban is történt zománckészítés, a megmaradt tartalékok miatt idén 
csak a kifogyott 10-97-es és 10-32-es vörösréz alapozására használatos zománcainkat pótoltuk.

Kivitelezés

Az alkotóműhely fenntartásához, működtetéséhez egyre több kivitelezési munkát kell vállalnunk 
és szereznünk.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház ismét megkeresett bennünket, 30 db kitűző elkészítésére 
kaptunk tőlük megbízást. A kecskeméti Metálvarázs Kft. számára asztallábakat dekoráló 
elemeket készítettünk. A Wojtyla Barátság Központ szitázott portrékat rendelt tőlünk.

Decemberben megrendelést kaptunk a Bácsvíz Zrt.-től és a Kunsági Női Borrendtől, ezek 
kivitelezése jelenleg is zajlik.

Oktatás, továbbképzés

Az Alkotóműhelynek nem csak a művészi, hanem az amatőr szinten is jelen kell lennie. 
Helyszínül kell szolgálnia az amatőrök képzéséhez, szervezői háttérként kell működnie a jól 
oktató művészek, és az önmagukat képezni vágyó amatőrök között. Tehát az oktatási rendszeren 
kívüli képzésbe kell bekapcsolódnunk. Ugyanakkor elsősorban a művészeket kell segítenie, hogy 
nemzetközi mezőnybe kerülhessenek, s a világ minden tájáról újra Kecskemétre akarjanak jönni 
az alkotók.

Itthon és külföldön is minden lehetséges fórumon képviselni kellene az Alkotóműhely 
szellemiségét, programját, hiszen kidolgozható egy olyan rendszer, amiben nem ütközik a két 
szint, hanem inkább erősíti egymást.

Fel kell készülnünk a felnőtt oktatási rendszerbe való belépésre, egy szisztematikusan egymásra 
épülő tananyag kidolgozásával. Az előzőekben már említett eljárások begyűjtésével, 
fázisfotózással, szöveges leírással egy a későbbiekben tankönyvként működhető könyv 
előkészítését kell megkezdenünk.

Mivel az iskolai rendszerbe nem épült be a zománcozás oktatása, az érdeklődés iránta viszont elég 
nagy, a zománcozást magas művészi fokon művelő profi művészek tiltakozása ellenére lehetővé 
kell tennünk az amatőr felnőtt csoportok fogadását is. Egymástól időben, térben szétválasztva, 
megfelelő anyagi térítéssel működtethető.

Továbbra is örömmel vállaljuk középiskolás diákok csoportos foglalkozásainak vezetését.



Az alkotótelepek után a művészek adományaiként a gyűjteménybe kerülő művek többsége 
keretezeden. így a művek sérülékenyebbek, mivel sarkai, oldalai nem védettek. Azoknak az 
alkotásoknak az installálását, amelyeket kiállításra beválogatunk, saját eszközeinkkel, házi 
kivitelezéssel kiállítható állapotúra feljavítjuk, de a több száz gyűjteményben őrzött mű 
keretezésére nincs lehetőségünk. A gyűjteményi raktár állapota nem megfelelő a műtárgyak 
épségben és biztonságban való megőrzésére.

Az egyéni kiállításokra írásban kölcsönkért művek visszakerülését figyelemmel kísérjük, 
dokumentáljuk. 2018-ban Tóbiás Klára júliusi életműkiállításához kérte kölcsön 
gyűjteményünkben lévő alkotásait. Kezdeményeznünk kell a gyűjtemény anyagának zsűriztetését. 
Jelentős azoknak az alkotásoknak a száma, melyek a nyilvántartásban szerepelnek, viszont a több 
évtized alatt olyan jelentős mértékben sérültek, hogy restaurálásukra nincs esély.

M űvészeti Alkotótelep

Művészeti alkotóműhely lévén legfontosabb feladatunk a művészeti alkotómunka feltételeinek 
megteremtése, lehetővé tétele vagyis az értékteremtés. Ennek érdekében tavasszal két 
szimpóziumot szerveztünk, melynek kiírását elektronikus úton juttattuk el a 
zománcművészekhez. Egész év folyamán nyitottak vagyunk a művészek fogadására, amennyiben 
vállalni tudják a felmerülő költségek teljes térítését. Ez az idei évben is így van. Láthatóan 
azonban tavaszi szimpóziumaink egyre inkább azt a szerepet töltik be, hogy akik az év 
folyamán önálló kiállításra készülnek vagy nagy mű kivitelezésére kaptak megbízást, néhányan 
vagy akár önállóan is jó felszereltségű műhelyháttérhez, szakmai segítséghez jussanak.

Kis Tavaszi Szimpózium
Időpont: 2018. április 16 — 27-ig

Áprilisi kis szimpóziumunkon Tóth Szvetlána és Vdovkina Anasztaszija készültek önálló 
kiállításukra. Több olyan művet is elkészítettek, amellyel kiállítási anyaguk hézagait pótolták.

Tavaszi Szimpózium
Időpont: 2018. május 2 -  11-ig

A májusi szimpóziumon is két művész munkáját segítettük. Zoltán Győző nálunk készítette el 
egy murális megrendelésének alapozását, Koszta Zsófia pedig őszi önálló kiállítására készülődve 
nézte meg gyűjteményünkben lévő műveit, majd hozzáfogott egy nagyobb méretű új 
mű megalkotásához.



Zománcozok II. Nemzetközi Szimpóziuma
Helysein: Nemzetköz) Zománcművészeti Alkotóműhely 
Időpont: 2018. július 30 -  augusztus 10-ig

A kitartóan rendkívül meleg idő valamennyiünket próbára tett, szervezőket és alkotókat egyaránt. 
Mivel a zománcozás nagyon különböző szintjén dolgozók jöttek össze, a megszokottól sokkal 
többet foglalkoztunk egyénileg a résztvevőkkel. Azokat, akik önállóan tudnak dolgozni, külön 
teremben helyeztük el, hogy ne zavarják őket kérdésekkel a kevesebb ismerettel rendelkezők. 
Természetesen, amikor pl. Vdovkina Anasztaszija égetett, a fél csoport ott várta, leste a 
kemencéből kijövő alkotást.

Láttunk pl. hagyományos módon vörösrézdrótból felrakott rekeszzománcot, miniatűr jelleggel 
felhordott festő zománcot, fára, fémre applikált zománcozott vörösréz kompozíciót, nagyméretű 
zománcozott acéllemezre festett iszapzománcot, számítógépen megtervezett kompozíció 
szitázással történő felvitelét vaslemezekre.

Orosz, lengyel, indiai, romániai és magyar származású művészek olykor kézzel-lábbal 
kommunikálva segítették egymást a munkában.

Résztvevők: Nagy Márta (Balassagyarmat); Tóth Szvetlána (Budapest); Vdovkina 
Anasztaszija (Kolozsvár); Bugajska-Bigos, Iwona (PL); Bigos, Adam (PL); Salgaonkar, 
Meghan (IN); Hidasi Ágnes (Kaposvár); H.Barakonyi Klára (Pécs); Lángné Győr-Katona 
Pálma (Pécs); Tamócziné Iszáj Gabriella (Debrecen); Antalfyné Cseppentő Éva (Debrecen); 
Kőváriné Bauer Klára (Budapest); Pálfalvi Ilona (Budapest); Bessenyei Valéria (Debrecen); 
Czóbel Mariann (Kaposvár); Őri Borbála (Debrecen); Báron Laura (Orbottyán)

Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület 
Tűzzománcozó csoportjának szimpóziuma
Helyszín: Nemzetköz) Zománcművészeti Alkotóműhely 
Időpont: 2018. október 5 -  9-ig

Másodszor jelentkezett be hozzánk pályázathoz szükséges befogadói nyilatkozatért a Muravidék 
Baráti Kör Kulturális Egyesület. Az általunk biztosított alkotási feltételekkel nagyon elégedettek 
voltak. Idősebb művészekből álló csoport, akik szeretnek egymás társaságában dolgozni. 
Programjukat maguk állítják össze, a szállásfoglalásban segítettünk a szervezőnek.

Résztvevő művészek: Hernádi Paula, Bessenyei Valéria, Gergely Judit, Rácz Gábor, Zsuffa 
Péter, Koszta Zsófia, Orient Enikő

Szakmai továbbképzés

Festőtechnikák magyar zománcokkal I.
Vdovkina, Anastasia orosz iparművész mesterkurzusa
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (6000 Kecskemét, 'Bethlen krt. 16.)
Időpont: 2018. március 19-23.

A kurzus alatt bemutatott technika a tűzzománc festői technológiái közül a legfontosabb. Ez a 
festőzománcozás színeit nagyon vékonyan, hígan rézre vagy vasra felvivő technika. Minden



réteget égetéssel rögzítettek a kemencében. A művektől függően 5-10 alkalommal folytatták a 
festést és rögzítették égetéssel. Ez a technika lehetővé teszi a felületen a forma különböző 
telítettségének gazdagítását és tónusok alkalmazását. Fényt festettek vele, változatos fényt és 
árnyékot, s nagyon finom, árnyalatnyi különbségeket értek el. így a fényből az árnyékba való 
fokozatosan átmenő tónusok nagyon gazdag skáláját képezték.

A technikával való ismerkedés egy csendélet elkészítésével kezdődött. A gyakorlás, az ismeretek 
elmélyítése már portréfestésre adott lehetőséget. Az elkészült darabok a kurzusvezető nagyon 
alapos felkészüléséről és magas szintű szakmai tudásáról tanúskodtak.

Résztvevők: Andrásiné Pocsalyi Julianna, Gaál Szilvia, Magyamé Manga Anett, Szöllősiné 
Fülöp Anna, Kolláth Sarolta, Huszka Rózsa

Festőtechnikák magyar zománcokkal II.
Vdovkina, Anastasia orosz iparművész mesterkurzusa
Helyszín: Nem%etkö%i Zománcművészeti Alkotóműhely (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 16.)
Időpont: 2018.június 25 — 29.

Mivel a tavaszi kurzusra a szakkörvezető rajz szakos tanárok nem tudtak eljönni, ugyanazzal a 
tematikával meghirdettük és meg is rendeztük még egyszer Vdovkina, Anasztaszija vezetésével az 
öt napig tartó kurzust.
Résztvevők: Andrásiné Pocsalyi Julianna, Szöllősiné Fülöp Anna, Cseppentő Éva, Iszáj 
Gabriella, Mangáné Magyar Anett, Huszka Rózsa

Egyedi és sokszorosító eljárások a zománcművészetben 
Meghan Salgaonkar indiai művész angol nyelvű mesterkurzusa
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 16.)
Időpont: 2018. július 2 — 6-ig

A kurzus levezetése nagyon alapos tervezésre épült. Több fázisnál - a matricás papír áztatása vagy 
éppen a felhordott anyag száradása miatt -  akár egy napot is várakozni kellett volna. Ezekben az 
„álló időkben” került sor az acéllemez savval történő feltisztításának bemutatására, majd 
elvégzésére. A következő várakozási időben az alapozást tanulhatták meg a hallgatók 
kompresszor és kézi pumpa segítségével.

Az első darabok a kollégák által kör- és négyzetformára kivágott acéllemezekre készültek. A 
hallgatók által grafittal megtervezett motívumokat matricaként vitték át a feltisztított, zománccal 
alapozott felületre. A fekete — fehér kontrasztjára épülő színhasználatot az alapra legalább két- 
három szín felvitelével folytatták.
A következő lépésben a készülő mű méretét növelve, saját tervek levilágításával a szitázás 
következett.

Harmadik technikaként a már meglévő fotó felhasználásával, először csak egy szín szitázásával, 
majd több szín felvitelének módszerével ismerkedtek meg.

Természetesen öt nap nem elég a technika tökéletes elsajátítására. De a hallgatók megkapták a 
kulcsot ahhoz, hogy saját lakásukban végigvihessék a folyamatot. Pl. szitázó kialakításának módja 
egy konyhaasztalon, anyagok beszerzési helyének listája, levilágító készítése, stb.



Résztvevők: Andrásiné Pocsalyi Julianna, Feketéné Pap Éva, Gaál Szilvia, Huszka Rózsa, 
Kolláth Sarolta, Magyarné Manga Anett, Murányi Veronika, Szöllősiné Fülöp Anna

XLIV. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (Kecskemét, Bethlen krt. 16.)
Időpont: 2018. július 11 -  28-ig

A művészek megérkezésének pillanataiban már érzékeltük, hogy különleges alkotótelep elé 
nézünk. A résztvevők jelentős hányada egy évvel ezelőtt már együtt dolgozhatott három hetet. Az 
eltelt egy év alatti tudatos szakmai rákészülés számos jelét láthattuk a későbbiekben.

Nagyon sok technikát alkalmaztak: festőzománc, rekeszzománc, domborítás, számítástechnikai 
programmal készített xerotípia, applikáció, s ezeket vegyesen akár egy adott alkotáson belül.

Tematikában is a különbözőség jellemezte a nagyon mély emberi gondolatok megjelenését. 
Főként olyan jelenségekkel foglalkoztak, melyek aktuálisan ma egyre intenzívebben léteznek az 
emberiség egésze számára. Többnyire saját kultúrájuk vizuális nyelvezetét alkalmazva próbálták 
megfogalmazni látomásaikat képben, szoborban és ékszerben, elsősorban az ember alá- és 
fölérendeltségéről egymással és a világmindenséggel szemben, a súlyos környezeti 
szennyezésekkel szemben a természet vigaszt adó szépségéről.

A művészek remekművekkel tértek haza, legjobb alkotásaikkal gyűjteményünk gazdagodott.

A meghívott résztvevők: Páthi Diána, Pálfalvi Emese, Jánoss-Gaál Anna, Lukács Janka 
(Magyarország), Bugajska-Bigos Iwona (Lengyelország), Fedko Oustim, Potrogosh Jan 
(Ukrajna), S. Minichmar IsabeUa és Gmeiner Christian (Ausztria), Egri András és Elekes 
Gyula (Románia), Meghan Salgaonkar, Kana Lomror, Kavita Lomror (India), Vdovkina 
Ekaterina, Kuliévá Zinaida, Michail Beketov, Elena Edovkinova (Oroszország)

Kiállítások, programok  

Időszaki kiállítás
a kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barátság Központban

A Boldog Karol Wojtyla Barátság Központban hagyományosan minden évben van egy 
kiállításunk a gyűjtemény anyagából, amit minden évben újra megrendezünk, felfrissítünk.

V. Zománc Fresh
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 
Megnyitó: 2018. március 23. (péntek), 17 óra

2018-ban ötödik alkalommal hirdettük meg országos hatókörű zománcművészeti pályázatunkat. 
Mivel az elmúlt évben a rendszeresen első két díjat elvivők közül ketten is betöltötték 40. 
életévüket, így a díjazottak összetétele jelentősen megváltozott.



Az első díjat Jánoss Gaál Anna Budapestről küldött alkotásai érdemelték ki. Régi budai 
lépcsőházak vasrácsainak motívumait felhasználva készültek nagyon érzékeny színárnyalatokkal 
megfogalmazott motívumok összerendezésével zománcozott acéllemezei.

A második díjat a Cegléden élő és dolgozó Tugyi Beáta kapta. Sajátos technikai eljárásokat társít 
egy felületen, így egy mű keretein belül helyet kap a festett zománcozott acéllemez és a formára 
vágott alapozott vörösrézlemez. Tudatosan keresi a nem megszokott alkalmazási módokat.

A harmadik díjat a szegedi Lukács Janka és a szombathelyi Bukits Anna között megosztottuk. 
Jutalmuk az idei nyári XLIV. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepen vagy a Zománcozok 
2. Nemzetközi Szimpóziumán való 3-2-1 hetes részvételi lehetőség.
A díjazott alkotásokból az Zománcművészeti Akotóműhely földszintjén rendeztünk kamara 
tárlatot.

Hozzáadott érték - a zománc Kecskemét történetében
kerekasztal beszélgetés
Időpont: 2018. máráus 23. (péntek), 17:30
Helysen: Nem^etköij Zománcművéssyti Alkotóműhely

Hollósy Katalinnal, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely vezetőjével, Balanyi 
Károllyal és Strohner Józseffel, akik mindketten elismert Kecskeméten élő zománcművészek, 
Kriskó János beszélgetett, aki rendkívül felkészülten vezette végig a hallgatóságot az elmúlt 
évtizedeken. A beszélgetés során szó esett az első zománctelepeket támogató egykori ZIM-ről, 
GAMF-ról, a kiállításokat befogadó Erdei Ferenc Művelődési Központról. Az is kiderült, hogy 
mindhárom kecskeméti művész egymástól függetlenül és egymást támogatva is komoly lépéseket 
tett a zománcművészet kecskeméti stabilizálásáért. Mindannyian igyekeztek megmaradni a realitás 
talaján, nem alábecsülve, de nem is túldimenzionálva Kátai Mihály, Túri Endre, Gyergyádesz 
László és Pap Gábor érdemeit.

Archívum a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepekről 
és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyről
Megtekinthető volt: 2018. máráus 13 -  31-ig

Az alkotóműhelybe március hónapban betért vendégeink mind örömmel és kíváncsisággal 
fogadták a földszinti asztalokon elrendezett dokumentációt, melyet a legkülönbözőbb jellegű 
újságokban, szakfolyóiratokban, katalógusokban, egyéb kiadványokban megjelent írásokból, 
fotókból állítottunk össze. így például a márciusi kurzusunk résztvevői részletesebb képet 
kaphattak arról a folyamatról, ahogy nemcsak az alkotóműhely, hanem a magyar 
zománcművészet kitaposta saját útját, megtalálta méltó helyét nemzetközi viszonylatokban is.

Retúr
Helysein: Erdélyi Művészeti központ, Sepsis^entgyörgy 
Időpont: 2018. április 16 .- 2018. július 10.

Kecskemét Megyei Jogú Város szervezésében megrendezésre került kiállításra az 
alkotóműhelyünkbe rendszeresen járó és alkotó erdélyi származású művész, Elekes Gyula és 
Egri András alkotásait kölcsönöztük.



Múzeumok éjszakája
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 16.
Időpont: 2018. június 23. (szombat)

A megelőző 44 évben, Kecskeméten megrendezett Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotótelepeken születtek azok az alkotások, melyekből az épület tetőterében felújítottuk állandó 
kiállításunkat.

Egyéb programjaink:
Ékszerkészítés -  felnőtteknek
Ékszerzománcok felhasználásával, előre feltisztított és lealapozott, különböző méretű és formájú 
vörösréz lemezekből medalionokat, fülbevalókat készíthettek maguknak a felnőttek. A 
foglalkozást Hollósy Katalin vezette.

Színes ékszerzománcok csapolása 1200 C°-on
Folyékony halmazállapotból szilárd kristály állapot elérése. Demonstrátorok: Józsáné Gál Mária 
és Kálmán Csaba voltak.

Felsejlő hagyomány
Koszta Zsófia tűzzománcművész kiállítása
Helyszín: Museion No. 1 Galéria 
2018. szeptember 27 -  október 12.

Hasd: Museion No. 1 Galéria

Tűzpróba
Hévízi Éva tűzzománcművész kiállítása
Helyszín: Museion No. 1 Galéria 
2018. október 16-31.

Hasd: Museion No. 1 Galéria

Zománcról másképp -  találkozó
Helyszín: Museion No. 1 Galéria 
Időpont: 2018. október 30-án (kedd), 15 óra

Hasd: Museion No. 1 Galéria



Nemzetközi Kerámia Stúdió

M űvészeti alkotótelep - m esterkurzusok

Szakmai tevékenységünket több, mint egy évtizede két fő programsorozatra építjük. A stúdió által 
kitalált és a tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlesztett, viszonylag rövid, de annál 
hatékonyabb mesterkurzusoknak nincs igazán előzménye a hazai művésztelepeken. 
Mesterkurzusainkat mindig az adott téma nemzetközi hírű szaktekintélyei vezetik, 
kiválasztásuknál fontos szempont, hogy tapasztalatuk, gyakorlatuk legyen az effajta tartalmas és 
szigorú időbeosztás szerint zajló programok terv szerinti végrehajtásában.

A korábbi években a mesterkurzusaink iránti élénk érdeklődés bizonyságul szolgált arra, hogy jól 
reagáltunk a magyar keramikusművészek „továbbképzés” jellegű programok iránti igényére, 
amikor is nem egy új alkotás létrehozása a cél, hanem egy új, különleges technikai fogás 
elsajátítása, amit majd a későbbiek során az egyéni alkotómunkában hasznosítani lehet.

A 2018. év meghívottjai -  Ilona Romule (Lettország), Fergus Stewart (Nagy-Britannia), 
Wendy Kershaw (Nagy-Britannia), Simon Zsolt József (Magyarország), Sasha Wardell (Nagy- 
Britannia) és Susan Halls (Nagy-Britannia) — valamennyien emblematikus figurái a kortárs 
kerámiaművészetnek. A programok indításaként a résztvevők előadás, prezentáció, illetve 
beszélgetés keretében ismerkednek meg a kurzusvezető művész alkotói munkásságával, valamint 
egymással. Délelőtt és délután az „órarend” szerinti műhelygyakorlatokon vesznek részt feszes 
tempóban, a fennmaradó kora délelőtti, késő délutáni, illetve éjszakai órákban pedig egyénileg 
folytatják munkájukat.

Litofán
Mesterkurzus Ilona Romule (Lettország) vezetésével
2018. május 31 -  június 5.

A litofán öntött vagy nyomtatott képpel díszített mázafian fehér porcelán. A kép általában egy 
festmény reprodukciója, amely a rajta átvilágító fényben válik láthatóvá. Igen kevés festett darab 
készült. Litofán kerámiákat 1830 és 1900 között gyártottak, főként Németországban, a Berlini 
Királyi Porcelángyárban, ill. Meissenben. Angliában a legnagyobb gyártó Minton és Copeland 
volt, Magyarországon a világhírű Herendi Porcelánmanufaktúra gyártott különböző litofánokat. 
Ilona Romule azon kevés művészek egyike, aki 3D litofán alkotásokat készít. Kurzusán ezzel a 
különleges technikával ismertette meg a résztvevőket.

A kurzuson részt vettek: Tatiana Brigadirova (RUS), Shirley Sheppard (AUS/GB),F. Orosz 
Sára (HUN).

Porcelán A-tól Z-ig
Mesterkurzusok Ilona Romule (Lettország) vezetésével
2018. június 7 -  27.

Ilona Romule rigai (Lettország) stúdiókeramikus. Diplomáját (MFA) a Lett Művészeti 
Akadémián szerezte. Nemzetközi elismerést szerzett öntött porcelán figuráival. A figurát üreges 
edényként kezek, amely a kifinomult festést követően egyszerre válik két és háromdimenzióssá.



Emberi és állatfigurái egyszerre jelennek meg aprólékosan megrajzolva az edények oldalán, 
miközben részben ki is emelkednek belőle, mint háromdimenziós alakok.

Ilona Romule ironikus és erotikus ábrázolásairól ismert, mind finom porcelán munkáinak 
formáját, mind pedig a felületek porcelánfestéssel való díszítését illetően. A kerámiában a 
háromdimenziós ábrázolás érdekli, kihasználva grafika és a festészet szabad mozgásterét is. 
Három egymást követő mesterkurzusa az öntött porcelán tárgyak készítésének legfőbb elemeit 
foglalta magába.

Modell és öntőforma készítés, Öntés és összeállítás
2018. június 7 -  20.

Ilona Romule lépésről lépésre bemutatta a tervezéssel, a modell és öntőforma készítéssel 
kapcsolatos szemléletmódját, bevezette a résztvevőket olyan megoldásokba, melyekkel a gyári 
technológiát átteszi stúdió környezetbe egyedülálló porcelán alkotásai készítése során.
A résztvevők megismerkedtek azzal az eljárással, amit Ilona Romule a jó minőségű, áttetsző 
porcelán öntésénél, valamint az öntött formák összeállításánál alkalmaz. A kurzus végén néhány 
elkészült tárgyat egy magastüzű porcelán kemencében ki lehetett égetni. A művészek 
öntőformákat kaptak, vagy ha az előző kurzuson részt vettek, a sajátjukat használták.

A kurzuson részt vettek: Marina Blazek (HRV), Manuéla Luciani, (ITA), Aylin Alkan (TÚR), 
Tataina Brigadirova, (RUS), Carolnie Stran (USA), Shirley Sheppard (GBR).

Porcelánfestés
2018. június 22 — 27.

Ilona Romule nemzetközi elismerését öntött porcelán figuráinak, valamint a műveinek 
formájában és díszítésében megjelenő erotikus ábrázolásoknak köszönheti. Sokoldalúan 
alkalmazza a mázfeletti festés technikáját, ezt mutatta be a mesterkurzuson. A résztvevők a festés 
gyakorlásához fehér, mázas tárgyakat kaptak.

A kurzuson részt vettek: Marina Blazek (HRV), Manuéla Luciani, (ITA), Aylin Alkan (TÚR), 
Tataina Brigadirova, (RUS), Carolnie Stran (USA), Shirley Sheppard (GBR), Juha Féld 
(USA), Helen Green (FRA).

Sómázas fatüzes edények
Mesterkurzus Fergus Stewart (Nagy-Britannia) vezetésével
2018. július 17-26.

A skóciai Aberdeenben született Fergus Stewart a Dumfries& Galloway főiskolán kezdett 
agyaggal dolgozni. Stúdió jellegű képzésen vett részt, mint fazekas, majd Ausztráliába emigrált, 
ahol Perthben, a Beaufort Pottery-nél kezdett dolgozni. Később saját stúdiót alapított és 1984- 
ben megépítette első fatüzelésű kemencéjét. Canberrában megalapította a Strathnaim Kerámia 
Műhelyt, és stúdiómunkáját folytatta 2001-ig. Jelenleg Skóciában, Lochinverben él, saját 
műhelyében dolgozik, és a világ számos országában meghívott tanár és kurzusvezető.

„Munkám a keresett dizájn és a kézzel készített használati tárgyak folyamatos ismédődése és 
javítása során fejlődött, mely tárgyak, ha gondos és érzékeny kéz készíti őket, közveden intim 
kommunikációra képesek használóikkal, akárcsak az ipari tömeggyártást megelőző korokban, hisz 
érezhető bennük a figyelem, az emberi türelem és hozzáértés. Elsődlegesen a korongozom, 
formálom, alakítom, építem az anyagot. Számos forma a korongról levágva majd faragva már



kész is van. A külső megmunkálás és a dekoráció gyakran a helyi anyagok felhasználásával 
történik.”

1985 óta Stewart számos kiállítást rendezett, továbbá korongozás, használati dizájn, és fatüzeléses 
workshopokat tartott Ausztráliában, Skóciában, Dániában, Magyarországon és az USA-ban. 
Megbízott tanárként oktatott a Canberrái Művészeti Iskolában, a La Trobe Egyetemen 
Ausztráliában, a Glasgow Művészeti iskolában Skóciában, és 2001 óta a Bornholm Üveg és 
Porcelán Iskola, a Dán Dizájniskola tanára.

Munkái számos magán és intézményi kollekcióban megtalálhatók.

A kurzuson részt vettek: Christiane Cremer (Ausztrália), Blanche Ho Mán Yee (Hongkong), 
Susanna Hotari (Finnország), Lakatos Ábel (Magyaroszág), So Ling Yuen (Hongkong), 
James Meade (Amerikai Egyesült Államok), Jaana Pietkainen (Finnország), Heidi Schreiner 
(Kanada).

Kerámia-nyomtatás, rajz és matricák (transzfer technikák) 
Mesterkurzus Wendy Kershaw (Nagy-Britannia) vezetésével
2018. augusztus 6 - 10.

Wendy Kershaw narratív illusztrációkat készít porcelánra, általában keretezett porcelán panelek, 
könyvek és leporellók formájában. Gazdag képi világát igen összetett módon építi fel, amit a 
porcelánba való finom vésések, transzfer technikák, színtestek és mázfeletti festés technikáinak 
együttes alkalmazásával ér el. Egyhetes kurzusa alatt speciális grafikai világával és technikáival s 
azok gyakorlati felhasználásainak lehetőségeivel ismertette meg a résztvevőket.

A kurzuson részt vettek: Marie-Claude Blanchong (Törökország), Baris Gun Sahin 
(Törökország), Nicola Gladwin (Franciaország), Sara Ben Yosef (Izrael), Ana Markovié 
(Horvátország), Ann Mcbride (Írország), Szőcs Andrea (Magyarország), Duygu Konosor 
(Törökország), Deirdre Croft (Írország), Tina Murphy (Írország)

Kreatív öntési technikák
Mesterkurzus Simon Zsolt József vezetésével
2018. szeptember 17-21.

A workshop bemutatta az öntési hibákban rejlő, formaalakításra alkalmas lehetőségeket, 
megtanította az érdeklődőket, hogyan készítsenek sok darabból álló gipsz öntőformát, amellyel a 
kész tárgy belső és külső formáit is tudják alakítani.

A munkálatok vetítéssel indultak, amelynek első részében Simon Zsolt József munkáinak, és 
egyben a speciális öntési eljárásnak fejlődését figyelhették meg a résztvevők. A vetítés második 
részében egy konkrét tárgy készítését tekinthették meg a kezdetektől a kész állapotig.

A munkát a résztvevők saját tervek vagy Zsolt egyik tárgya alapján, egyéni konzultáció 
segítségével kezdték meg, majd mindenki elkészítette a saját gipszformáját. A résztvevők 
végighaladtak a gipszkeveréstől, a fűrészelésen, és a csiszoláson át a gipszforma összeállításáig, és 
a porcelánöntésig.



A kurzuson részt vettek: Edizalp Akin (Törökország), Lóri Bartman (Amerikai Egyesült 
Államok), Laurence Bourghol (Franciaország), Ozge £elebi (Törökország), Rebecca 
Flowerday (Uj-Zéland), Viviane Martin (Ausztrália), Karla Rivera (Kanada), Constanze 
Spengler (Németország), Geraldine Williams (Egyesült Királyság)

Színezett és öntött csontporcelán
Mesterkurzus Sasha Wardell (Nagy-Britannia) vezetésével
2018. október 9 -15.

Sasha Wardell 1982 óta foglalkozik csontporcelánnal, miután megszerezte keramikus diplomáját 
az Egyesült Királyságban. Tanulmányai során szakmai gyakorlatát Limoges-ban, a L’Ecole 
Nationale des Árts Decoratifs intézményében, valamint Stoke on Trent-ben, a Royal Dalton gyár 
design stúdiójában végezte.

Mindkét tapasztalat erősen befolyásolta azt az utat, melyet bejárt, melynek eredményeként 
jelenleg olyan eljárásokat és anyagokat használ, melyek elbűvölik, és kihívást jelentenek számára. 
Ez az oka annak, hogy a csontporcelán, annak minden egyéni sajátosságával együtt, a kedvenc 
anyagává vált. Ez egy nagyon „céltudatos” agyag, mely tisztaságot és pontosságot igényel, 
ugyanakkor állhatatosságot, kitartást is követel. Az intenzív fehérség, az átlátszóság és a tartósság 
azok a tulajdonságok, melyek meggyőzik az alkotótarról, hogy vele dolgozzon.

Építészeti részletek és a struktúra szakaszai, kombinálva az illúzió iránti érdeklődéssel, kínálják a 
kiindulási pontot a darabokhoz, míg az agyag elválaszthatatlan, veleszületett tulajdonságai végzik a 
dolgukat - fehérsége egy tiszta, üres vásznat kínál a szín felhordásához, és az áttetszőség kiemeli, 
növeli a fényesség különböző fokait.

A kurzuson részt vettek: Dusica Bajic (Szerbia/Norvégia), Lóri Bartman (amerikai Egyesült 
Államok), Horváth Lotti (Magyarország), Jáger Margit (Magyarország), Kis Virág 
(Magyarország)

Állatfigura mintázás
Mesterkurzus Susan Halls (Nagy-Britannia) vezetésével
2018. október 24 - 30.

Susan Halls a The Royal College of Art-on (London, Egyesült Királyság) szerzett mesterdiplomát 
(MA) kerámiából. 1990 és 1991 között Banff Center fór the Arts-ban alkotott (AiR). Széles 
körben szerepel kiállításokon, önálló tárlaton mutatkozott be például a következő galériákban: 
The White Gallery (Lakeville CT), az Ute Stebich Gallery (Lenox, MA), és az Ulla Surland Gallery 
Eleven (Fairfield, CT). Alkotásai számos nemzetközi gyűjteményben megtalálhatók, hogy csak a 
legutóbbiakat említsük, az Aberystwyth University (Wales), The Shigaraki Ceramic Center (Japán) 
és a The Contemporary Art Society, (London).

„Az állatok és az állat ábrázolás iránti megszállottságom gyermekkorom óta többé kevésbé 
állandó, így igazságos tehát, hogy nekik kellett munkáim uralkodó témájává válniuk.

Szobraimban megpróbálok olyan képet alkotni, amely egy állati igazságot ragad meg. A direkt 
ábrázolás nem érdekel. Olyan alkotások létrehozására törekszem, amelyek újra feltalálják az állat 
alakját, hangsúlyozzák a tényeket, anélkül, hogy külső megjelenésük szolgai utánzásává válnának. 
Visszatérő témáim a kutya, a ló, a madár, a birka és a kecske.”



A mesterkurzuson résztvevők megismerkedtek nagyméretű, üreges formák papírporcelánból való 
elkészítésével. A legváltozatosabb, gyors és izgalmas megközelítések kipróbálására került sor. A 
téma feldolgozásában fontos szerepet játszott a technika, ezek teljes körű alkalmazása, úgy, mint 
kiszedés, hurkából és lapból építés, csapkötéses eljárás, csappal rögzítés. Az elképzelések sikeres 
kidolgozása és megvalósítása érdekében külső vázat is kellett használni. Szó esett az állatanatómia 
alapvető kérdéseiről is, mindamellett nem szuper-realisztikus lények létrehozása volt a cél, inkább 
az ő lelkűk, az erejük és a természetük megragadása.

A kurzuson részt vettek: Michelle Fullam (Írország), Janice Haines (Kanada), Christine 
Nebosis (Ausztria), Karén Van Dér Pauw (Kanada), Szolanics Elvira (Magyarország)

Művészeti alkotótelep -  szimpóziumok

Éves programunk másik fő pillérét a nemzetközi kerámia szimpóziumok alkotják. A Kecskeméti 
Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Nemzetközi Kerámia Stúdiót a magyar szimpózium 
mozgalom egyik bölcsőjeként tartják számon. így a hely szelleme is jelentősen hozzájárul 
programjaink sikeréhez.

Muscle Memory II ./ Izommemória II. 
kanadai-magyar nemzetközi kerámia szimpózium
2018. május 2- május 28.

Mimi Kókai 2015 májusában keresett meg bennünket és ekkor mutatta be új művészeti 
projektjét, melynek a „Muscle Memory”, azaz az „Izom-emlékezet” címet adta. Az általa 
kialakított, a művészi alkotómunkán alapuló módszer megoldást keres a mentálisan vagy 
fizikálisán sérült művészek rehabilitációjára, a módszert a művésznő személyes életszakaszainak, 
művészi munkájának tapasztalataira alapozva alakította ki.
A „Muscle Memory” című nemzetközi kerámia szimpózium kanadai-magyar művészeti 
együttműködésre ad lehetőséget, a két nemzet művészeinek tapasztalatcseréjére, együtt 
gondolkodására és alkotására. A Nemzetközi Kerámia Stúdió kiválasztása a művésznő részéről 
tudatos és kizárólagos. Ily módon szeretné még ismertebbé tenni a jövőre 40 éves fennállását 
ünneplő, közel 4000 műtárgyat magában foglaló nemzetközi kortárs kerámiagyűjteménnyel 
rendelkező, a világon egyedülálló intézményt.
A tavaly megrendezett szimpózium sikerére alapozva idén rendeztük meg a sorozat második 
részét.

A szimpóziumon részt vettek: Mimi Kókai (CAN), Aneela Dias-D’sousa (CAN), Leslie 
Mcinally (CAN), Isabel Gomez (CAN), Annika Hoefs (CAN), Heidi Mckenzie (CAN), 
Susan Low-Beer (CAN), Kontor Enikő (HUN), Csávás-Ruzicska Tünde (HUN), Kovács 
Eszter (HUN), Várbíró Kinga (HUN), Dempsey Zsiri (HUN), Szabó Ádám Csaba (HUN), 
Boleman Bence (HUN).

Nemzetközi Kerámia Szimpózium
2018. augusztus 13 — szeptember 3.



A Nemzetközi Kerámia Stúdiót a magyar szimpózium mozgalom egyik bölcsőjeként tartják 
számon. Az a feltevésünk, hogy a hely szelleme jelentősen hozzájárul szakmai programjaink 
sikeréhez, mindig be is igazolódik, a résztvevő alkotók egy része azt az ifjú művészgenerációt 
képviseli, akik már csak visszaemlékezésekből, dokumentumokból ismerik a stúdióban rendezett 
egykori, legendás szimpóziumok világát. A nemzetközi szimpóziumot ismét a Kortárs 
Kerámiaművészetért Alapítvány szervezésével tudtuk megvalósítani.
Rendezvényünk rendkívül sikeres és kiemelkedően magas színvonalú volt. Úgy gondoljuk, hogy 
ez részben annak is köszönhető, hogy ebben az évben próbaképpen nem adtunk konkrét címet és 
ezzel együtt meghatározott tematikát sem. Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve arra a 
konklúzióra jutottunk, hogy vannak művészek, akikre a megadott téma inkább negatívan hat és 
korlátozza őket kreativitásukban. Úgy gondoljuk, hogy e teóriánk beigazolódott 2018-as 
szimpóziumunk alkalmával, ahol a meghívott művészek rendkívül kreatívan és igen termékenyen 
reagáltak arra a szabadságra, amit a nem meghatározott tematika biztosított számukra.

Résztvevő művészek: Andrási Edina (Magyarország), Boldizsár Zsuzsa (Magyarország), Diana 
Butucariu (Románia), Huszta Dóra (Magyarország), Lublóy Zoltán (Magyarország), Milán 
Pékár (Cseh Köztársaság), Rafa Perez (Spanyolország), Roger Coll (Spanyolország), Virginia 
Scotchie (Amerikai Egysült Államok), Zakar József (Magyarország)

A szimpózium nyüt napjai augusztus 31-én és szeptember 1-én kerültek megrendezésre, ahol a 
szimpózium résztvevői félóránkénti váltásokban mutatták be prezentációikat. A szimpózium záró 
kiállítása augusztus 31-én este 17 órakor nyüt meg a Kápolna Galériában Kecskeméten, melyet 
szeptember 21-ig láthatott az érdeklődő közönség. A Facebookon 
(www.facebook.com/ICSHUNGARYi rendszeresen tudósítottunk a szimpóziumról és egyéb 
programjainkról, több mint 12 000 eléréssel, a megosztásokkal együtt gyakorlatilag a világ 
keramikus közösségének jelentős része informálódott szakmai programjainkról.

További programok

Winter Residency III.
Téli Artist-in-Residence III.
2018.január 15- február 28.

Idén harmadik alkalommal hirdetjük meg speciális, kedvezményes feltételekkel elérhető Artist-in- 
Residence programunkat. A kerámiaművészeti alkotótelepek hagyományosan szezont megelőző 
időszakában rendkívül nyugodt, a művészi munkát elmélyítő környezetet biztosító ajánlatunkat 
egyre nagyobb nemzetközi érdeklődés kíséri. Résztvevők: Geraldine Williams (Nagy Britannia), 
Sally Hook (Ausztrália), Kontor Enikő és Rejka Erika.

Fatüzes égetési workshop osztrák résztvevőkkel
2018. február 21 -24.

Osztrák keramikusok intenzív fatüzes égetési kurzusa Matthias Schawerda vezetésével, melynek 
fókuszában a különleges, sómázas égetési technika szerepelt.

http://www.facebook.com/ICSHUNGARYi


A workshop-on részt vettek: Marié Janssen, Anna Steinhaeusler, Éva Anna Duemegger, 
Vanessa Hanzel és Matthias Schawerda.



Japán kerámia- és teaművészet
Bemutató és workshop a Nemzetközi Kerámia Stúdióban
2018. máráus 20.

2018. március 20-án „Japán kerámia- és teaművészet” címmel teabemutatót és workshopot 
rendeztünk a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Japán Alapítvány szervezésében.

A teafogyasztás és az aköré épülő szokásrendszer erőteljesen hatott a japán kultúra alakulására, 
illetve a különféle művészetekre, köztük a teához szükséges edényeket előállító 
kerámiaművészetre is. Rendezvényünkön két japán vendégelőadó adott bepillantást e két — 
látszólag teljesen különböző, egymással mégis szoros kapcsolatban álló — művészetbe. Délelőtt 
az Urasenke Teaiskola mestere, Matsui Souga mutatta be a tea elkészítését, felszolgálását és 
elfogyasztását, majd rövid workshopot tartott a résztvevők számára. Délután Maeda Naoki 
kerámiamester bemutatóját tekinthette meg közönségünk.

Fatüzes égetés a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium kerámiaműves hallgatói részvételével
2018. április 26-28.

Ráthonyi Kinga keramikusművész vezetésével a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium 8 fős 
csoportja fatüzes tanulmányi kurzuson vett részt.

Múzeumok Éjszakája
2018. június 23.

A kecskeméti Múzeumok éjszakájának évek óta állandó szereplői vagyunk. Programsorozatunkat 
a Forrás Kiadóval együttműködésben valósítjuk meg

Lásd: Kápolna Galéria

A Nemzetközi Kerámia Stúdió megjelenése a „Ceramics Ireland” Fesztiválon
2018. szeptember 7-9.

A „Ceramics Ireland” a kerámiaművészek és a fazekasok fő képviseleti szervezete az ír 
Köztársaságban és Eszak-Iroszágban.

A kétévente megrendezésre kerülő kerámia fesztivál ír és nemzetközi meghívott művészeket 
mutat be, közönsége 150 keramikusművészre tehető. 2018. szeptember 7. és 9. között rendezték 
meg, melyen a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásnak köszönhetően részt tudtunk 
venni.

A Nemzetközi Kerámia Stúdió nem csak a stúdiót és programjait, hanem a magyar 
kerámiaművészetet is képviseli, népszerűsíti és teszi ismertté egy szélesebb, nemzetközi közönség 
számára. A fesztivál egyik kiemelt eseményén, a bemutatók fő helyszínén tartottunk előadást 
stúdiónkról a fesztivál közönségének és a meghívott résztvevőinek, illetve személyre szabott, 
informális szinten minden érdeklődő számára.



Az előadást Steve Mattison, a Nemzetközi Kerámia Stúdió nemzetközi koordinátora tartotta 
angol nyelven. Az előadás lehetőséget nyújtott az interaktív tájékoztatásra, az érdeklődők azonnal, 
első kézből kaphatták meg felmerülő kérdéseikre a válaszokat.
Kecskeméti Kerámia Napok
2018. augusztus 31 -  szeptember 1.

A Kecskeméti Kerámia Napok címet viselő szakmai rendezvényt immár második alkalommal 
rendeztük meg 2018-ban. A rendezvénysorozatnak hagyományteremtő célja van, így kívánjuk egy 
magas szakmai színvonalú eseménnyel színesíteni a hazai és nemzetközi kortárs 
kerámiaművészetet, és népszerűsíteni azt városunkban és Magyarországon.

Az esemény egy kimagasló szakmai programhoz kapcsolódott. A Kortárs Kerámiaművészetért 
Alapítvány és a Nemzetközi Kerámia Stúdió által közösen megrendezett Nemzetközi Kerámia 
Szimpóziumnak stúdiónk biztosította a program helyszínét, és a szimpózium zárókiállítása, 
kiállítóhelyünkön, a Kápolna Galériában nyílt meg 2018. augusztus 31-én, pénteken, 17 órai 
kezdettel.

Az esemény a hazai és nemzetközi szakma kiválóságait vonzotta városunkba és intézményünkbe 
a fenti napon, mely indokolttá tette, hogy a várható, majd később tapasztalt nagy látogatottságra 
alapozva vetítéssel egybekötött szakmai előadásokat rendezzünk. Két egymást követő napon 
tekinthették meg az érdeklődők a szimpóziumon résztvevő művészek prezentációit.

Résztvevőink voltak: Andrási Edina (Magyarország), Boldizsár Zsuzsa (Magyarország), Diana 
Butucariu (Románia), Roger Coll (Spanyolország), Huszta Dóra (Magyarország), Lublóy 
Zoltán (Magyarország), Milán Pékár (Cseh Köztársaság), Rafa Perez (Spanyolország), Virginia 
Scotchie (Amerikai Egyesült Államok), Zakar József (Magyarország).

A hazai kerámiaművészet képviselőire és az az iránt érdeklődők részvétek szándékára számítva 
mindkét napon ingyenes autóbuszjáratot hirdettünk meg és indítottunk Budapestről 
Kecskemétre, majd vissza Budapestre. Rendezvényünket, az előadásokat, a kiállítás megnyitót 
több mint 120 fő látogatta meg ezen időszakban.

Fatüzes égetés a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium kerámiaműves hallgatói részvételével
2018. október 11-13.

Ráthonyi Kinga keramikusművész vezetésével a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium 7 fős 
csoportja fatüzes tanulmányi kurzuson vett részt.

Művészeti felsőoktatás

Community College of Rhode Island hallgatóinak „study abroad” képzése Mazin Adam 
keramikusművész, adjunktus vezetésével
2018. március 1-14.

Mazin Adam keramikusművész korábban három alkalommal vett részt a Nemzetközi Kerámia 
Stúdió által szervezett mesterkurzuson. Az itt szerzett tapasztalok alapján határozott úgy, hogy



diákjai számára az európai képzési lehetőségek közül idén már második alkalommal 
intézményünket választja.

Résztvevők: Kaitlynn Callahan, Emily Huddle, Micheliné Giliotti Ardente, Chris Beaudoin 
és Mazin Adam.

UCLAN University of Central Lancashire (Nagy-Britannia) kihelyezett képzése
2018. március 17-31.

Az angliai főiskola 2016-ban első alkalommal látogatott a Nemzetközi Kerámia Stúdióba 
speciális, a „felnőttképzés a kerámiaművészetben” programjával, Dávid Binns, nemzetközileg 
ismert és elismert keramikusművész vezetésével. A stúdió által kínált lehetőségek és az előző év 
sikerei alapján idén ismét intézményünket választották az oktatás helyszínének.

Nyugat-magyarországi Egyetem AMI Sopron hallgatóinak tömbösített képzése
2018. április 3-17.

Szokásos félévi képzésüket töltötték nálunk a soproni egyetem BA III. évfolyam hallgatói művész 
tanáraikkal, Pólyák Jánossal és Kuzsel Gabriellával.

Fatüzes égetés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Tárgyalkotás — 
Kerámiatervezés Tanszék hallgatói részvételével
2018. április 23 -  27.

Kemény Péter keramikusművész vezetésével a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 
Tárgyalkotás — Kerámiatervezés Tanszék 15 fős hallgatói csoportja további 2 tanár részvételével 
fatüzes tanulmányi kurzuson vettek részt.

EWHA Women’s University (Dél-Korea)
2018. július 2-12.

Intézményünket, a Nemzetközi Kerámia Stúdiót, magasszínvonalú munkájának eredményeként, 
idén harmadik alkalommal választotta kihelyezett oktatási helyként a dél-koreai EWHA Női 
Egyetem Művészeti Kar Szobrász Tanszéke (11 növendék és professzorasszonyuk, Choi 
Eunkyong).

The Contemporary Austin /  Texas Group (Amerikai Egyesült Államok) 
kihelyezett felnőttképzése
2018. szeptember 24 -  október 7.

A nemzetközi hírű keramikusművész, James Tisdale 7 fős csoportja Texas-ból érkezett, hogy 
intézményünkben gyakorlati kerámiaművészeti felnőttképzésen vegyenek részt.

Résztvevők: Tanna Bennett, Negina Colesar, Lisa Fittpaldi, Keeshi Ingram, Tomoko 
Zemman, Konstantin Popov és Roher Harden.
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Nyugat-magyarországi Egyetem, AMI Sopron hallgatóinak tömbösített képzése
2018. november 6-20.

Félévi képzésüket töltötték nálunk a soproni egyetem BA II. és III. évfolyam hallgatói művész 
tanáraikkal, Pólyák Jánossal és Kuzsel Gabriellával.

Fatüzes égetés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Tárgyalkotás -  
Kerámiatervezés Tanszék hallgatói részvételével
2018. december 10-13.

Kemény Péter keramikusművész vezetésével a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 
Tárgyalkotás -  Kerámiatervezés Tanszék 9 fős hallgatói csoportja fatüzes tanulmányi kurzuson 
vettek részt.

Fatüzes égetés a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kar
Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet -  Kerámia Tanszék hallgatói részvételével
2018. december26-28.

Fusz György DLA dékánhelyettes (tudományos) intézetigazgató, keramikusművész vezetésével a 
Pécsi tudományegyetem (PTE) Kerámia Tanszék 17 fős hallgatói csoportja további 1 tanár 
részvételével fatüzes tanulmányi kurzuson vettek részt.

Kiállítások

Padlás Galéria

Egyedülálló kortárs gyűjteményünk darabjaiból rendezett, az új művekkel rendszeresen frissített 
állandó kiállításunk egész évben nyitva áll a látogatók előtt, bemutatva a stúdióban alkotott művek 
gazdagságát és a műfaj szinte hiheteden sokszínűségét. Két évvel ezelőtt tökéletesítettük a kiállítás 
vizuális megjelenését és kommunikációját. Újragondoltuk a kiállítás koncepcióját, létrehoztunk 
egy olyan tárlatot, amely tematikus csoportok szerint gyűjti egy csokorba a műalkotásokat, 
valamint a különleges technológiákat. így meggyőzően reprezentálják a stúdió szerepének 
fontosságát és a kerámiaművészeten belül tett innovatív lépéseket.

Továbbá lásd: Kápolna Galéria, Museion N o .l Galéria



Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény egy több mint kétszáz éves, barokk, műemléki védettséget élvező 
ipari műemlék épületben, az egykori Serházban működik. A hangulatos, igényes kiállítótereket 
tágas, virágos zöld udvar egészíti ki, ahol egyes szakmai programokat is meg tudunk valósítani. 
Minisztériumi besorolásunk: közérdekű muzeális gyűjtemény, ennek megfelelően gyűjtjük, 
nyilvántartjuk és bemutatjuk a néprajzi, népi iparművészeti tárgyakat. Alapvető feladatainkat 
kiegészítik a múzeumpedagógiai, közművelődési tevékenységeink.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény 2014-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

2013. július 1-től a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. keretein belül 
folytatjuk munkánkat a Katona József Emlékházai együtt. Ez a változás lehetővé teszi a szorosabb 
együttműködést a kortárs kultúra különböző területei, műhelyei között. Ennek keretében épült 
udvarunkban boglyakemence, ahol hagyományos fekete kerámia égetése zajlott. A Forrás 
folyóirattal is megkezdődött és ebben az évben is folytatódik az együttműködés.

Az év legelején elromlott a kazánunk, hosszú ideig nem volt fűtés, de sikerült a javítás, nem kellett 
kicserélni.

Az önkormányzat sikeres pályázata segítségével megújul az udvarunk. Júniusban elkezdődött a 
felújítás, így előre tervezett programjaink maradtak el, de az év második felében szép 
környezetben várhatjuk vendégeinket.

Az állandó kiállítás

A népi iparművészet fél évszázadát bemutató állandó kiállítás és a kalotaszegi népművészetet 
bemutató kamara kiállítás az időszak során folyamatosan látogatható volt.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó kiállításban a régi, öreg mesterek munkáinak 
bemutatása mellett helyet kapnak a fiatal, színvonalasan dolgozó alkotók is. A kiállított tárgyak -  
melynek egy része a Hagyományok Háza tulajdonát képezi és letétben van nálunk — a magyar 
lakta területek jelentős részének néprajzi, népi kézműves kultúráját felöleli.

• Szövés
A magyar parasztság gazdálkodásában jelentős szerepet töltött be a kender és a len finom 
rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná szövése. A hétköznap használt szőttesek 
egyszerűek voltak, de az ünnepi darabokat igyekeztek színessé varázsolni. A falusi élet minden 
egyes eseményének megszületett a maga jellegzetes szőttes darabja a bölcsőtől a sírig. A szövés 
területén jelentős központok (pl. Debrecen, Somogy, Sárköz, Baranya) mintakincse mellett a 
fonás, szövés eszközeiből is mutatunk be.

• F azekasság
A népi fazekasságot bemutató kiállításunk létrehozásával különleges, egyedülálló gyűjteményt 
tárunk a látogatók elé. A közel kétszáz alkotás bemutatása nem földrajzi rendben, hanem a 
használat helye és az egyes tárgycsoportok funkciója szerint történik, de a tárgyak a magyar lakta 
területek ismert fazekas központjainak többségét reprezentálják. A fazekas munkák kötődnek az 
emberi élet jelentősebb fordulóihoz (lakodalom, gyermekszületés), ünnepekhez, hétköznapokhoz.



Helyet kaptak a mezőgazdasági munkák során használt edények, a szabadidőhöz, ünnepekhez 
kapcsolódó tárgyak, bemutatjuk néhány speciális tevékenység, pl. a tejfeldolgozás, a 
gyertyakészítés edénykészletét, a vallási élet jelképeit és a céhes élet emlékeit, szerelmi ajándékokat 
és gyerekjátékokat.

A népi iparművészet kiemelkedő alkotóinak munkái mellett helyet kapnak a kiállításban 
autentikus, gyűjtésből származó néprajzi tárgyak is, melyek jelzik az utat hagyomány és újítás, 
múlt és jelen között.

• Faragás
A különböző szaru-, csont- és fafaragásokat zömmel pásztoremberek készítették. A kiállított 
tárgyakon a különféle díszítési technikák mindegyikét felfedezheti a szemlélő, a karcolást, 
domború faragást, a szaru- illetve fémberakásos technikát és a spanyolozást is. A geometrikus-, 
növényi- és virágornamentika, valamint a figurális ábrázolások egyaránt kedveltek voltak a 
faragásokon.

• N épi kism esterség
A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, olyan mesterségekről van szó, 
amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak 
létrehozásához tanult mesteremberekre volt szükség. A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a 
ruházkodást szolgáló iparágak képviselői, a fémmel dolgozó mesterek, a bőrművesek, a különféle 
szálas anyagokat - vessző, csuhé, gyékény, szalma - felhasználó alkotók, és egyéb szakmák 
képviselői is.

• H ím zés
A népi hímzés új formában, új felhasználásokban jelenik meg mai életünkben. Végleg kilépve a 
paraszti közösség határai közül, társadalmunk valamennyi rétegének szükségletévé, otthonának, 
környezetének díszévé vált. így lett a régi ruhadarabok díszéből városi, falusi otthonok díszes 
függönye, falvédője, térítője, díszpámája. Megújult külsővel és tartalommal várja a látogatókat az 
állandó kiállítás hímzés terme. Népviseletbe öltöztetett babák és további néprajzi tájegységek 
hímzései gazdagítják a tárlatot, hiánypótló leírások és térképek segítik a tájékozódást.

• K alotaszeg -  állandó kam ara k iá llítás
Zana Dezső (1920-1986), a városhoz erősen kötődő pedagógus, művész, aki lelkes gyűjtője volt 
a népi hagyományoknak, jelentős gyűjteményt hagyott Kecskemét városára. 1996-ban ezzel az 
archaikus kalotaszegi tárgyakat tartalmazó magángyűjteménnyel gyarapodott intézményünk. A 
Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás megtekintésével a 
hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködéskultúra egy részével ismerkedhetünk meg.

Ajándékba kapott néprajzi és népi iparművészeti tárgyakkal, dokumentumokkal gazdagodott 
intézményünk az elmúlt félévben. Ezek egy része a folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai 
programunkban is helyet kap.



Időszaki kiállítások

Időszaki kiállításainkkal a népi iparművészet öt fő szakágából (hímzés, szövés, faragás, fazekasság, 
népi iparművészet) minél változatosabb alkotásokat szeretnénk bemutatni. Kiállításainkon 
egyaránt helyet adunk a legismertebb és a még kevéssé ismert, helyi és országos jelentőségű 
alkotóknak, alkotócsoportoknak egyaránt. Igyekszünk a raktárban őrzött, ritkán látható saját 
gyűjteményünk egy részét is a látogatók elé tárni.

A fő gyűjtőkörünket jelentő népművészet, népi iparművészet bemutatása mellett tudatosan 
törekedünk a kortárs iparművészet, képzőművészet, fotóművészet időnkénti bemutatására és más 
népek művészetének megismertetésére is, ily módon egy szélesebb réteget szeretnénk 
intézményünkbe vonzani. Idei időszaki kiállítási tervünk megvalósítása függ az intézmény anyagi 
helyzetétől, az egyes pályázatok sikerességétől is.

Pólyák Ferenc fafaragó kiállítása
Látogatható: 2018. január - december

Pólyák Ferenc (1945-2013) földműves családból származott, Matkón az "öreg iskolába" és 
Kecskeméten a Piarista gimnáziumba járt. Gyermekkora óta foglalkozott fafaragással, először a 
mindennapi használati tárgyakat díszítette, később már szobrokat és domborműveket is faragott. 
Baltával és vésővel dolgozott, a keményebb fafajtákat kedvelte (diófa, szilfa, tölgyfa, vadkörtefa), 
témáit leggyakrabban a népi életből vette. Munkásságáról portréfilm is készült „Pusztai faragó 
ember” címmel. 1987-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet. Nagyméretű, baltával 
faragott szobrai a Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán megtekinthetők.

A hagyomány bűvöletében
65 éves a Kecskeméti Díszítőművész szakkör
Látogatható volt: 2018. február 23-ig

A jubileumi kiállításon a szakkör tagjainak munkáiból, a különböző néprajzi tájegységek 
hímzéseiből láthattunk válogatást.

Húsvéti tojások és hagyományos motívumok
Látogatható volt: 2018. március 1 3 - április 7-ig.

A kiállítás a Népi Iparművészeti Gyűjtemény hímes tojás kollekciójából nyújtott ízeh'tőt. A 
tojáshímzők munkáit bemutató tárlaton hazánk jeles néprajzi tájainak motívumkincseit a 
különböző technikákkal (karcolt, írott, viaszolt, maratott, drótozott, pingált, áttört és patkóit) 
díszített alkotásokon keresztül ismerhették meg a látogatók.

A kiállításhoz tojásdíszítő foglalkozások kapcsolódtak óvodás és iskolai csoportok, illetve 
családok részére. (Berzselés, írókázás, karcolás.)



Tárgyak és motívumok Kecskemét múltjából
A Tavaszi Fesztivál rendezvénye
Megnyitó: 2018. március 23. (hétfő), 15 óra
A kiállítást megnyitotta: Leviczky C irill önkormányzati képviselő, a Városstratégiai Bizottság elnöke 
Közreműködtek: A K odály Iskola citerazenekara, Bődé István és B öde-H arkai C silla táncosok 
Látogatható: 2018.június 30-ig

A kiállítás segítségével kívántuk ismertté tenni a város pedagógusának, Leviczky Józsefnek az 
intézményünknek ajándékozott több mint 200 darabból álló, Kecskemét múltját idéző néprajzi 
gyűjteményét. A reprezentatív gyűjtemény mellett a jellegzetes kecskeméti suba motívumát is 
bemutattuk az eredeti viselet kiállításával és a tovább élés, a megőrzés mai lehetőségeinek 
feltárásával.

Szülőföldünk Biharország
25 éves a Bihari Népművészeti Egyesület
Megnyitó: 2018. április 6. (péntek), 14 óra 
Megnyitotta: K olozsvári István etnográfus 
Közreműködött a Bajnóca N épdalkor 
Látogatható volt: 2018. április 28-ig

A Bihari Népművészeti Egyesület 1993 őszén alakult a bihari térségben élő népművészek, a népi 
kézművesség iránt érdeklődő alkotók kezdeményezésére, így 2018-ban ünnepelte fennállásának 
25. évfordulóját. Céljuk a bihari térség népi kultúrájának, kézműves hagyományainak, szellemi és 
tárgyi emlékeinek felelevenítése, megőrzése. Feladatuknak tartják fenntartani a még meglévő 
hagyományt és felkutatni a már feledésbe merülteket.

Gépszövet
Ragó Lóránt grafikusművész kiállítása
Megnyitó: 2018. május 4. (péntek), 17 óra 
Megnyitotta: Virág Ágnes művészettörténész 
Látogatható volt: 2018. május 26-ig

Ragó Lóránt grafikus művészi, illetve rajz és művészettörténeti tanári diplomáit a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen szerezte meg. Középiskolai tanárként dolgozott, később a 
Kecskeméti Főiskola Tanító és Óvóképzőjének karán a vizuális neveléssel kapcsolatos területeken 
kezdett tanítani.

Az én Afrikám
Válogatás dr. Jakkel Anna Afrikában készített fotóiból és gyűjteményéből
Kiállításmegnyitó: 2018. június 1. (péntek), 16 óra
Megnyitották: Raym ond Irambo, a Magyar Afrika Társaság (AHU) főtitkára és dr. F űzi László, 
irodalomtörténész} a Forrás főszerkesztője.
Látogatható: 2018. június 30-ig

A kecskeméti háziorvos hat alkalommal kelt missziós útra a fekete kontinensre önkéntesként. A 
gyógyítás mellett a környezet, az emberek megismerésére is lehetősége volt, az így szerzett



tapasztalatait fotóival tárta az érdeklődők elé. A megnyitó után tradicionális afrikai zene és tánc 
következett.

Walter 55 emlékkiállítás
A kiállítást megnyitotta: Szappanos István festőművész tanár 
Látogatható: 2018. december 15-ig

Walter Gábor festőművész (1963 - 2014), mesterének vallotta Bozsó Jánost és Jets Györgyöt. 
1990-től szerepelnek munkái hazai és külföldi kiállításokon. Festményei megtalálhatók magán-és 
közgyűjteményekben Magyarországon és külföldön egyaránt. Tájképeit elsősorban akvarellel és 
pasztellel készítette, de szívesen nyúlt az olajhoz is. Emlékkiállításán korai, kevésbé ismert 
alkotásait is láthattuk.

Illatos mézesek
Megnyitó: november 23. 16 óra 
Megnyitotta: Bognár Gabriella néprajzkutató 
Közreműködött: Tóth Viola -  ének 
Látogatható: 2018. december 15-ig

„Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot__Aki rácsodálkozott ezekre a süteményekre,
valami melegség, karácsonyi hangulat, békesség járta át, és a késztetés arra, hogy ő is 
hozzájáruljon valamivel az ünnephez.” (Ara Rauch)

Ehhez a karácsonyi hangulathoz kívántunk hozzájárulni mi is ezzel a kiállítással, melyen 
kecskeméti és környékbeli alkotók mutatkoztak be különleges mézeseikkel.

Egyéb programok

Viseletkészítők III. Országos Szakmai Konferenciája
Az autentikus népviselet színpadra állításának lehetőségei a XXI. században — 
Kalotaszeg
Időpont: 2018. május 24.

Az idei konferencián a korábban felmerült igényekhez alkalmazkodva egy határainkon túli, 
nagyon jelentős néprajzi tájegység — Kalotaszeg - népviseletét és annak színpadi lehetőségeit 
mutattuk be elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. A tájegység kiválasztásánál fontos 
szempont volt, hogy olyat válasszunk, ami a néptáncegyüttesek körében kedvelt terület, tehát 
szinte minden együttes találkozik vele. Határainkon túli tájegységet eddig nem választottunk, ezért 
most az egyik legkedveltebb, de viselet szempontjából az egyik legproblematikusabbra esett a 
választás.

A találkozó nagy sikerrel és nagy érdeklődés mellett zajlott, ahol a viseletkészítők és a 
táncegyüttesek vezetői mellett az elméleti szakemberek, néprajzkutatók is részt vettek. A 
konferenciát színesítette a bemutatott néprajzi tájegységek eredeti népviseleteinek kiállítása is. 
Ennek megvalósításában az előadók is közreműködtek.

Előadók, előadások:



• Tötszegi Tekla, néprajzkutató A mérai viselet váltóssá a XX. s^á^adban címmel egy átfogó, 
részletes, nagyon gazdag előadást tartott.

• Pitlik -  Sípos Eszter, néptáncpedagógus Kalotaszegi viseletek megjelenése a színpadon címmel 
tartott bemutatóval egybekötött előadást.

• Varga Erzsébet: A Mérai születésű (Kolozs megye, Románia) és ott is élő előadó mesélte 
el a hallgatóknak a mérai bujka varrásának minden csínját bínját. A kalotaszegi bujka 
varrása Mérában címmel megtartott előadásban e különleges ruhadarab varrása újra 
meghonosodásának története is elhangzott. Ez az egyedülálló előadás azért is volt 
különösen fontos, hiszen adatközlő előadása a leghitelesebb forrás, ami csak létezhet.

• Lovász Ibolya hímző, népi iparművész előadásával folytatódott a konferencia programja, 
aki Kalotaszentkirályi visszaemlékezés címmel saját gyermek és ifjúkori élményeit osztotta meg 
a konferencia résztvevőivel. Ibolya szintén adatközlő, hiszen ott született és felnőtt koráig 
ott is élt Kalotaszentkirályon.

• Bognár Gabriella néprajzkutató Egy kalotaszegi tánc színpadi öltözete — Szpcság címmel egy 
olyan jól sikerült színpadi példát mutatott be, mely különleges a színpadon megjelenő 
viseletét és táncát tekintve. Szucság település ugyanis Kalotaszeg Nádas-menti, azaz cifra 
vidékéhez tartozik, azonban kisnemesi településként hagyományos viseletét hamar 
elvesztette, kivetkőzött. Az előadásban azt mutatta be, hogyan is lehet fotók és egyéb 
források híján, az együttesben fellelhető eredeti viseleti darabok felhasználásával egy 
viszonylag semleges, de mégis kalotaszegi ízű, kivetkőzéshez közeli állapotot bemutatni.

• Kriskóné Dávid Mária néprajzkutató A Népi Iparművészeti Gyűjtemény kalotaszegi 
gyűjteménye című előadása zárta a konferenciát. A múzeum anyaga a 90-es évek elején egy 
kecskeméti gyűjtő több ezer darabos kalotaszegi gyűjteményével gazdagodott. A 
gyűjtemény jelentős része gyönyörű eredeti kalotaszegi népviseleti darabokból áll. Az 
előadás a gyűjtemény történetét, összetételét, és a kiállításban megjelenő tárgyakat is 
bemutatta.

Kihelyezett népi iparművészeti zsűri
Időpont: 2018. november 7.

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesülettel közösen helyszíni népi iparművészeti zsűrizést 
bonyolítottunk le a megmérettetést vállaló alkotók részére. Nagy volt az érdeklődés, több mint 
200 alkotás került a bírák szeme elé.

Hírős mesterek, hírős mesterségek
Időpont: 2018. november 15.

Kecskemét város fennállásának 650. évfordulója alkalmából szervezett ismeretterjesztő közösségi 
játék 3-4. és 5-6. osztályos csoportok számára novemberben kezdődött az Ifjúsági Otthon 
szakembereinek szervezésében. A Népi Iparművészeti Gyűjteményben négy csoport járt. A 
látogatók speciális tárlatvezetésen vettek részt, a több hónapon át tartó játéknak az itt hallottak is 
részét képezik.

Az önkormányzat sikeres pályázata segítségével megújult az udvarunk. Júniusban elkezdődött a 
felújítás, így néhány előre tervezett programunk sajnos elmaradt, de az év második felében ismét 
szép környezetben várhattuk vendégeinket.





Kézműves foglalkozások

A Népi Iparművészeti Gyűjteményben az elmúlt félévben is tartottunk kézműves 
foglalkozásokat, bemutatókat. Márciustól Vágó Piros vezeti a műhelyt és a foglalkozásokat.

Felújított foglalkoztató műhelyünkben óvodás kortól várjuk a gyermekeket különböző kézműves 
foglalkozásainkra. Az alkotni vágyó felnőtteket is szívesen látjuk. Népi és modem technikákat 
egyaránt kínálva, minden korosztály számára tudunk programot ajánlani.

Ízelítő a kínálatunkból:
• Agyagozásr. Kicsik és nagyok egyaránt szeretnek agyagozni. Kiélhetik kreativitásukat, 

fejleszthetik kézügyességüket. Tetsző-leges gyúrt formák, sodrott rudakból különféle 
tárgyak, nyújtott lapokból tálak, medálok, karácsonyfadíszek készülhetnek. Az alkotások 
kiégetésre kerülnek, később átvehetők. Minden korosztály számára ajánljuk.

• Álomfogó: Egy fém vagy műanyag karikát selyemszalaggal betekerünk, majd egy szál 
körkörös hurkolásával kialakítjuk a karikán belüli hálót. Gyöngyökkel, gombokkal 
díszítjük. A kisebbek előre betekert karikán dolgoznak, a nagyobbak és ügyesebbek 
minden munkafázist önállóan végeznek. Iskolás kortól ajánljuk.

• B arátság karkötő: Fonással, csomózással készült gyöngyös, gombos karkötők. A 
kisebbek számára egészen egyszerű, de mutatós darabokat ajánlunk elkészítésre, a 
nagyobbak már több ügyességet és figyelmet igénylő technikát is választhatnak. Minden 
korosztály számára ajánljuk.

• B atiko lás: Pamutanyagon kötözéssel vagy viaszolással különböző nagyságú felületeket 
eltakarunk, itt nem fogja be a festék. Előjelzés esetén vászontáskát, kispámahuzatot vagy 
gyermekkötényt tudunk biztosítani beszerzési áron. Iskolás kortól ajánljuk.

• Fonalm andala: A korosztálynak és kézügyességnek megfelelően 2, 3 vagy 4 keresztezett 
fapálcikára színes fonalakat tekerünk. A pálcák számától és a fonal vezetési vonalától 
függően alakulnak ki a különböző minták. Már óvodás kortól ajánlani tudjuk.

• Gombfa, gom bos életfa: Kartonpapíron az előrajzolt vagy' önállóan rajzolt fatörzset 
kiszínezzük, majd színes gombokat ragasztunk rá, egy virágzó fát létrehozva. Végül 
akasztót és keretet ragasztunk a képre. Családfának is elkészíthető. Iskolás kortól ajánljuk.

• G yertyam ártás: A megolvasztott viaszba pamutszálat mártunk, melyre vékony rétegben 
feltapad a viasz, ami vízfürdőben lehűtve megszilárdul. A kanócot újra és újra a viaszba 
mártva hízik meg a gyertyánk. A foglalkozás során két, különböző színű gyertyát 
készítünk. Minden korosztálynak ajánljuk.

• G yöngyfűzés: Mindenkinek tudunk a kézügyességének megfelelő gyöngy-fűzés mintákat 
javasolni. A kicsik kétszálas fűzéssel, óriás gyöngyökből dolgoznak, a nagyobbak és 
ügyesebbek több szállal, kásagyöngyből, nagyobb figyelmet igénylő bonyolult darabokat is 
el tudnak készíteni. Minden korosztálynak ajánljuk.

• H úsvéti hím esek. Az egyszerűbb tojásdíszítő technikák elsajátítására nyújtunk 
lehetőséget a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan.

• K ifli- vagy kalácskészítés: Kelt, sós vagy édes tésztából megtanuljuk a kifli, zsömle, 
perec vagy a különböző kalácsok formázását. A teljes programban a gyerekek a dagasztást 
is végezhetik. A megformázott kiflit, kalácsot az udvarban épített kemencénkben sütjük 
meg. Foglalkozás időtartama kb. 3 óra. Szabadtéri program, májustól szeptemberig, csak 
jó idő esetén. Minden korosztály számára ajánljuk.

• K ötélverés: Különböző színű fonalakból több soron a kívánt kötél-hosszúság kétszeresét 
húzzuk ki és akasztjuk a kötélverő kampójára. A szerkezetet tekerve a kampók forogni 
kezdenek és a szálak összesodródnak. A gyerekek húzzák a szálakat és tekerik a szerkezet 
karját. Minden korosztálynak ajánljuk.



• K ukoricacsutka és csuhé: Kukoricamorzsolás után a csutkát vagy csuhát használjuk fel. 
5 éves kortól: csutkababa, 8 éves kortól: csuhévirág, 12 éves kortól: angyalka

• Levendula (szezonális): Levendulából számtalan dekoratív, illatos ajándék készíthető. 
Minden korosztálynak ajánljuk. 5 éves kortól: levendulabugyor. A legkisebbek a 
lemorzsolt levendulavirágot színes vászonba teszik, majd színes szaténszalaggal 
összekötve alakul ki a batyu. 8 éves kortól: levendulacsokor. A levendulacsokor a szálak 
megtisztítása, válogatása, majd formába rendezése után készül el, színes szaténszalaggal 
átkötve. 12 éves kortól: levendulaborona. Hosszú szálú, nagy virágú levendulából készül. 
A szálak hajtogatásával alakul ki a forma.

• N em ez: Kártolt gyapjúból meleg víz és szappan segítségével készül a nemez. A 
folyamatos dörzsölés, gyúrás hatására a gyapjú-szálak összegubancolódnak, tömör 
anyaggá válnak. 5 éves kortól: nemezlabda, 8 éves kortól: nemez karkötő vagy nyaklánc, 
12 éves kortól: nemezvirág.

• Pompon: Színes fonalakból sok-sok szálat tekerünk a sablonra, összekötve kialakul egy 
gombóc, melyből sok minden formázható. 5 éves kortól: similabda színes pomponból, 8 
éves kortól: hóember, pompon állatkák, 12 éves kortól: puli kutya marionett báb (csak 
varrni tudóknak)

• Va/köpülés sok m esével. A foglalkozás során a gyerekek egy régi technika 
felelevenítésével vajat készítenek tejszínből. A köpű egy cserépedény speciális pálcával. A 
pálca ütemes mozgatásának hatására a tejszínből kicsapódik a vaj. Ez egy hosszadalmas 
folyamat, a gyerekek egymást váltva köpülnek, és hogy közben ne unatkozzanak, a 
foglalkozás-vezető népmeséket mond, pl. a kisegérről, aki belepottyant a tejszínes 
csuporba. A készített vajat megkóstoljuk friss kiflivel. Minden korosztály számára 
ajánljuk!

A múlt év újabb tematikus foglalkozásai:
• Szüretelés

A foglalkozáson a gyerekek megismerkednek a szüreti munkákkal és eszközökkel, a kaláka 
munka szerepével a paraszti társadalomban, továbbá a szürethez kapcsolódó szokásokkal. 
A gyerekek maguk is részt vesznek a folyamatokban: szőlő szemezése, csumiszolása, majd 
préselés egy kisméretű szőlőpréssel. A kicsorgó must megkóstolása, a lopótök 
kipróbálása.

• Mézeskalács sütés
A tésztából különböző figurákat szaggatunk, magvakkal díszítjük és helyben megsütjük

• Kukorica hántás
A csöves kukoricáról lehántjuk a megszáradt takaróleveleket, a csőről lemorzsoljuk a 
szemeket. A csuhéból vagy a kukoricacsutkából babát készíthetünk. Bemutatásra kerülnek 
csuhéból készült használati tárgyak is, szatyor, kiskosár, alátét. Pattogatott kukorica 
készítése rostán, és egy kukoricadarából készült étel, a puliszka megkóstolása.

• Gyertek a fonóba!
Megismerkedünk a kender és a len feldolgozásának mozzanataival, eszközeivel, a 
fonáshoz kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal.
Ezután fonalból alkotunk valamit. A csoport ügyességének megfelelően készülhet karkötő 
csomózással, körmönfonással, körmöcskén vagy madzagszövőn. Készíthetünk babát 
bojtból vagy similabdát óriás pomponból, de a színes, isten szeme mandala és az indián 
álomfogó is fonalakból készül.



Nyári táborok

A nyár folyamán 5 alkalommal hirdettük meg az egyhetes Kézműves tábort 6-12 éves gyermekek 
számára. Rövid idő alatt minden hely betelt nagyon sikeresek voltak a foglalkozások.

Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel

Helyi intézmények

Együttműködünk a város oktatási és kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, különösen 
szoros az együttműködés a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület tagjaival.

Díszítőművész Kör

A több mint 65 éve működő, mintegy 30 tagot számláló Díszítőművész Kör heti 
rendszerességgel, kedd délutánonként tartja összejöveteleit az intézményben. Új kezdeményezés, 
hogy havonta egy alkalommal szombaton is tartanak foglalkozást. Vezetőjük Mucsi Jenőné népi 
iparművész.

Eredeti anyagot igényes szakmai munkájukhoz az elmúlt évben is több helyen gyűjtöttek, 
felhasználva a tájházak és múzeumok anyagát is.

Továbbképzés, szakmai programok

A múzeumi, múzeumpedagógiai képzéseken, találkozókon rendszeresen részt vettünk. 

Szeptember 17-én a Megyei Múzeumpedagógiai Évnyitónak adtunk helyet.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény épülete és gyűjteménye része a helyi értéktárnak. 

Munkánkat rendszeresen segítik középiskolás diákok a kötelező közösségi munka keretében.



Katona József Emlékház

Az Emlékház Katona József emlékének és hagyatékának ápolása mellett irodalmi, kultúrtörténeti 
és helytörténeti kiállításokat, előadásokat, egyéb programokat szervez. Az Emlékház szakmai 
vezetője Székelyné Körösi Ilona történész, főmuzeológus.

Állandó kiállítás

Katona József 1791-1830 című állandó kiállításunkhoz az eddigi hagyományoknak megfelelően 
tárlatvezetést, igény esetén előadást, filmvetítést, múzeumpedagógiai programokat biztosítunk. Az 
állandó kiállítással és a kapcsolódó programokkal segítjük a városban zajló vetélkedők, iskolai 
napok résztvevőit, a pedagógusok számára előzetes kérés alapján szakmai anyagot biztosítunk.

Időszaki kiállítások

"...Soha nem szerep volt, hanem az én ügyem"
Simándy József és a Bánk bán

Üdvözlet Kecskemétről.
A 650 éves Kecskemét képes levelezőlapokon

Bibliás Rákócziak
Alkalmi bemutató: II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc képes levelezőlapokon

Mátyás király és a Hunyadiak
Budapesti Városvédő Egyesület vándorkiállítása
Alkalmi bemutató: Mátyás király képes levelezőlapokon

Távol a világtól
Benke Márta festménykiállítása

Képek a 75 éve megrendezett szárszói konferenciáról

Szülőházból emlékház 
Ötven év dióhéjban
Katona József szülőháza 1968 - 2018



Programok, rendezvények, előadások

2018. január
• Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról.
• A REGI ISKOLÁK sorozatban megemlékezést tartottunk Bellosics Bálint tanár és 

néprajzkutató életútjáról és munkásságáról. Vendégünk volt Somos László, Bellosics 
Bálint dédunokája. Székelyné Körösi Ilona előadása: Egy néprajzi tankönyv és Bellosics 
kecskeméti kortársai. - Bezsenyi Adám előadása: Bellosics kortársai — Malomkutatás a 
20. század elején.- Korreferátumok — a Bellosics hagyaték tanulságai.

• A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület múzeumandragógiai munkacsoportja 
munkaértekezletet tartott az Emlékházban.

2018. február
• A Hazahívó című TV műsor kecskeméti forgatása részben az Emlékházban zajlott.
• Csadakoztunk a Magyar Széppróza Napja országos kezdeményezéshez. Előadást tartott: 

Bajtai Mária ny. tanár, Jókai műveiből felolvastak kecskeméti tanárok és diákok, és a 
közönség tagjai.

• Jókai és Kecskemét címmel Székelyné Körösi Ilona tartott előadást.
• A Simándy emlékkiállítás záró rendezvénye.
• Könyvbemutató: Emlékem Simándy Józsefről. (Kistarcsai Kulturális Egyesület 2017.) 

Vendégeink voltak: Simándi Péter előadóművész és Kereszti Ferenc szerkesztő.
2018. március

• Könyvbemutató: Különben magyar költő vagyok — Radnóti Miklós levelezése I. 
Vendégünk volt Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, vezette dr. Fűzi László.

• Régi Iskolák csoport és honismereti összejövetel
• Húsvét előtti zenés irodalmi műsor kecskeméti tanárok és művészek előadásában
• II. Rákóczi Ferenc Emléknap
• Értékőrzők - kutatók, gyűjtők, gyűjtemények című sorozat indítása
• Sebestyén Imre előadása: Képes levelezőlapok II. Rákóczi Ferencről
• Kenyeres Dénes előadása: Hadtörténeti gyűjtemény és kutatások.
• Ádám András előadása: Történeti dokumentumok kutatása, gyűjtése.
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Bél Mátyás és a honismeret

2018. április
• Bibliás Rákócziak c. kiállítás bemutatása
• M illisits M áté előadása: Bibliás Rákócziak
• Megemlékezés Katona József halálának évfordulójáról
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Katona József képes levelezőlapokon
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Üdvözlet Kecskemétről

2018. május
• Országos és nemzetközi múzeumandragógiai konferencia kihelyezett szekciójának ülése 

(emlékhelyek, emlékházak), dr. Fűzi László, dr. E. Csorba Csilla és Székelyné Körösi 
Ilona közreműködésével.

• Megemlékezés a Múzeumi Világnapról
• 650 év művelődéstörténete témakörhöz kapcsolódó honismereti programok.

2018. június
• Gazda József: A Golgota útján című könyvének bemutatója
• Palotás József előadása: Kecskemét zeneoktatásának vázlatos története



• Múzeumok Éjszakája kecskeméti programjaiban részvétel. - 650 év művelődéstörténete, 
előadások

• Tárlatvezetés Sebestyén Imre kiállításában
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Üdvözlet Kecskemétről
• Horváth Zoltán előadása: A modem képes levelezőlapok
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Virtuális séta a 650 éves Kecskeméten
• Műveltségi vetélkedő eredményhirdetése
• Tarapcsik Sándor könyvkötészeti bemutatója
• Honismereti és Emlékház baráti köri összejövetel, köszöntések 

2018. július
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Petőfi és Kecskemét Petőfi emlékhelyek városunkban
• A 650 éves Kecskemét képes levelezőlapokon 

Sebestyén Imre kiállításának zárása
• Székelyné Körösi Ilona előadása: A 650 éves Kecskemét képes levelezőlapokon.

2018. augusztus
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Fesztiválok a 650 éves Kecskemét történetében.
• Benke Márta Távol a világtól című kiállításának megnyitása
• Dr. Lovas Dániel előadása Benke Márta festészetéről
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Katona József kultusz és a Hírős Hét 

2018. szeptember
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Kertek a régi Kecskeméten.
• Mártonfi Benke Márta tárlatvezetése a Távol a világtól című kiállításban
• Mártonfi Benke Márta előadása nagyanyáink kertjéről 

2018. október
• A Szárszói konferencia című rendezvény: megemlékezés a 75.évfordulóról, időszaki 

kiállítás megnyitása, dr. Fűzi László főszerkesztő előadása az 1943-ban rendezett 
konferenciáról és a Forrás folyóirat 1983/8. számáról

• Ötven év a hatszázötvenből. Katona József szülőháza és a Katona-kultusz ötven éve 
1968-2018. Székelyné Körösi Ilona történeti áttekintése.

• Tárlatvezetések az időszaki kiállításban
• Művelődéstörténeti és honismereti előadások a 650 éves Kecskemétről:
• Mesznéder Klára előadása: Madarassy László, a Kecskeméti Lapok alapító szerkesztője.
• Székelyné Körösi Ilona előadása: Az első kecskeméti újság 

2018. november
• Varga Istvánné Fajszi Mária előadása Fajszi Károly eszperantista, könyvgyűjtő, 

bibliográfus. Epizód a 650 éves Kecskemét történetéből.
• Megemlékezés és koszorúzás Katona József születésének évfordulója alkalmából az 

Emlékházban. Köszöntő: Székelyné Körösi Ilona, ünnepi beszéd: Csizmadia Ilona.
A városi megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Székelyné Körösi Ilona

• Megemlékezés a Katona József Emlékház megnyitásának 50. évfordulójáról.
• Az Emlékház a Katona-kultusz szolgálatában. Dr. Fűzi László előadása
• Székelyné Körösi Ilona vetítettképes bemutatója: Katona József szülőháza 1968 - 2018 

között.
• Honismereti előadások a 650 éves Kecskemét és környéke történetéből (Ádám András, 

Balogh Mihály, Kállainé Vereb Mária, Kenyeres Dénes, Laczkóné dr. Szabó
Klára,Mesznéder Klára, Péterné Fehér Mária ,Székely Gábor Attila, Székely Gábor, 
Székelyné Körösi Ilona, Tajti Erzsébet,Varga István, Varga Istvánné előadásai).



Szülőhá2ból emlékház (1968-2018) című időszaki kiállítás megnyitása (Az Ötven éves a 
Katona József Emlékház című programsorozat támogatója: Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata)

2018. december 
Mesélő házak
A CédrusNet Egyesület és a Katona József Emlékház közös rendezvényei 
Előadások:

• Vetéssy Katalin előadása: A volt református bérház és egy tanár-dinasztia története 
(Katona József tér 6.)

• Ács Imre előadása: Egy felújított ház titkai és lakóinak története (Czollner tér 2.)
• Hoksza Ildikó előadása: Az Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeum épülete és 

korábbi lakóinak története (Kölcsey u. 3.)
• Dr. Torma Mária előadása: Egy belvárosi polgárház és korábbi lakóinak története 

(Batthyányi u. 7.)



Kápolna Galéria

Szilágyi Zsolt: Föld és hatalom  (M ezővárosi e lit Kecskem éten 1920-1939) című könyvének 
bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Időpont: 2018.február 21. (szerda), 17 óra

Szilágyi Zsolt történész a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének adjunktusa. Kutatási 
területe a dualizmus kori és a két világháború közötti magyar társadalom története, a Kárpát
medence történeti földrajza. Hosszú évek óta foglalkozik Kecskemét 20. század eleji 
szociológiájával, gazdaságával és történelmével. Legújabb könyvében eddigi kutatási eredményeit 
összegzi, erről, illetve a további kutatásokról beszélgetett vele Fűzi László, a Forrás 
főszerkesztője, valamint Gyáni Gábor és Rigó Róbert történészek.

Generációk
Mesterek és tanítványaik
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 
A Nemzetközi Kerámia Stúdió rendezvénye 
2018. március 13 - 29.

Melyek azok a részletek, a kerámiák mögött rejtőző titkok, amik a tárgyakat művészetté emelik? 
Mi az, ami ebben a mesterségben átadható és megtanulható? Mit köszönhet mesterének a 
tanítvány? Kiállításunkon a magyar kortárs szilikát művészetek nagyjai, példaképei, mesterei és 
egykori tanítványaik szerepeltek együtt. A kiállításon kilenc-kilenc neves magyar alkotóművész 
tizennyolc munkáját mutattuk be. A meghívott mesterek és tanítványaik: Fusz György — Kontor 
Enikő, Háber Szilvia -  Vértessy Dorottya, Kádasi Éva -  Néma Júlia, Kemény Péter -  
Nagy-György Ágnes, Kuzsel Gabriella -  Andrási Edina, Nagy Márta -  Lantos Tímea, 
Pázmándi Antal -  Simon Zsolt József, Pólyák János -  Bánó Zsófia, Szalai László -  L. 
Molnár Zsuzsanna.

A kiállításról több fórumon is hírt adtak:
https://hiros.hu/kultura/mesterek-es-tanítvanyok-a-kapolna-galeriaban
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/egymas-mellett-allitotta-ki-muvet-mester-es-
tanitvanya-1238073/
https://www.facebook.com/events/381316578945104/
https: / / mkisz.hu/tagjaink-kiallitasaí/generaciok-mesterek-es-tanitvanvaík/
http: / /keszin.hu/wp-content / uploads /2018/02 /tavaszi-fesztival.pdf
https: / / artbrigad2.blogspot.com/2018/03 /201811 -marcius-harmadik-hete.html

Teaedények /  Tea bowls
A Nemzetközi Kerámia Stúdió rendezvénye
Helyszín: Kis Kápolna Galéria 
2018. március 20-28.

A Japán kerámia- és teaművészet - Bemutató és mrkshop a Nemzetközi Kerámia Stúdióban című 
rendezvényhez kiállítást is készítettünk elő a Kis Kápolna Galériában, amely a szertartás után még 
egy hétig megtekinthető volt.

https://hiros.hu/kultura/mesterek-es-tan%c3%adtvanyok-a-kapolna-galeriaban
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/egymas-mellett-allitotta-ki-muvet-mester-es-
https://www.facebook.com/events/381316578945104/


Csipkeangyal 
Maurits Ferenc kiállítása
A Forrás áprilisi számának bemutatója a megnyitón
Forrás Litera/túra rendezvény 
Megnyitó: 2018. április 18. (szerda), 17 óra 
Megtekinthető: 2018. május 4-ig

Régóta kötődik lapunkhoz Maurits Ferenc festő, grafikusművész. Az újvidéki Iparművészeti 
Középiskola grafikai szakán tanult 1960-1965 között. Az Új Symposion grafikai szerkesztője 
1966-1983 között, majd 1983-ban a Fórum Kiadó műszaki szerkesztője. A Híd grafikai 
szerkesztője 1984-től. Rajzai az Ifjúság Szava mellékletében jelentek meg. 1970-ben jelent meg 
Piros Frankenstein című kötete versekkel és rajzokkal. 1997-ben Balkáni mappa című albuma három 
rajzsorozatát mutatja be. Illusztrálással is foglalkozik. Egyéni kiállításai Szabadkán, Újvidéken, 
Belgrádban, Zágrábban, Budapesten és több magyarországi városban voltak. Csoportos 
tárlatokon Berlinben, Pozsonyban is bemutatta munkáit.

A Forrásban nem csak jellegzetes grafikái, hanem versei is többször megjelentek az évtizedek 
során. Idei áprilisi számunkban színes képmelléklete jelent meg, ami remek alkalmat kínált arra, 
hogy a kiállításmegnyitón a lapszámot is bemutassuk. A vendégeket Fűzi László, a Forrás 
főszerkesztője köszöntötte, s ő mutatta be a Forrás áprilisi számát is. A tárlatot Faragó Kornélia 
irodalomkutató, az Újvidéki Egyetem oktatója nyitotta meg, aki a májusi Forrásban is méltatta 
Maurits Ferenc művészetét, http://forrasfolyoirat.hu/1804/

A kiállításról és munkásságáról interjú készült Maurits Ferenccel a Gong Rádió Mozaik című 
műsorában, s a tárlaton a sajtó is megjelent.
https: //hiros.hu/kultura/kepzomuveszet/csipkeanvgyal—a-kapolna-galeriaban
https://www.baon.hu/kulmra/helyi-kultura/maurits-ferenc-muveibol-nyilt-kiaüitas-a-kapolna-
galeriaban-1290697 /
http: / /kecskemetitv.hu/musorok/hiros-hirek/hiros-hirek-83 
https: / / www.lokal.hu/2018-04-csipkeangyal-a-kapolna-galeriaban/
https://www.vaima.info/cikk/ku1tura/12515/Maurits-Ferenc-kialIitasa-Kecskemeten.html

Muscle Memory II.
Nemzetközi Szimpózium kiállítása
A Nemzetközi Kerámia Stúdió rendezvénye 
2018. május 23 -  26.

A Muscle Memory /Izom emlékezet szimpózium eredményeit bemutató kiállítás.

https://hiros.hu/programok/kiallitas/a-muscle-memory-international-residency- 
szimpoziumanak-zarokiallitasa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Icr6mAvbYGYT:www.iranykecskemet. 
hu /hu /programok+&cd=4&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

http://forrasfolyoirat.hu/1804/
https://www.baon.hu/kulmra/helyi-kultura/maurits-ferenc-muveibol-nyilt-kia%c3%bcitas-a-kapolna-
http://www.lokal.hu/2018-04-csipkeangyal-a-kapolna-galeriaban/
https://www.vaima.info/cikk/ku1tura/12515/Maurits-Ferenc-kialIitasa-Kecskemeten.html
https://hiros.hu/programok/kiallitas/a-muscle-memory-international-residency-szimpoziumanak-zarokiallitasa
https://hiros.hu/programok/kiallitas/a-muscle-memory-international-residency-szimpoziumanak-zarokiallitasa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Icr6mAvbYGYT:www.iranykecskemet


Parallel Realities in a New Container 
Ráthonyi Kinga keramikusművész kiállítása
A Nemzetközi Kerámia Stúdió rendezvénye
Helysen: Kis Kápolna Galéria 
2018. május 25 -  június 15.

Adatok Ráthonyi Kingáról: 1992: Magyar Iparművészeti Főiskola, kerámia-porcelán szak, 
mestere: Nagy Márta, Szirtes János; 1993-94: Edinburgh, College of Art; 1995: Kecskemét, 
Mesterképző, mestere: Kádasi Éva. 1990-91: Köztársasági ösztöndíj; 1991: Tempus ösztöndíj, 
Párizs; 1993-94: British Council, Fellowship award; 1995-96: Soros-ösztöndíj. 1999-től 
Brüsszelben él és dolgozik. Skóciai tartózkodása alatt nagyméretű kerámiaszobrokat készített, 
majd építészeti feladatokkal foglalkozott, főként szilikát alapanyagokból megvalósítva terveit.

http://www.art.pte.hu/parallel realities ráthonyi kinga porcelán installációja kecskemeten 
https: / /hiros.hu/rathonyi-kinga-porcelan-installacio

„Fekete országot álmodtam én ...”
Benes József Emlékkiállítás 
A Forrás májusi számának bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Megnyitó: 2018. május 31. (csütörtök), 17 óra 
Megtekinthető: 2018. június 16-ig

2007 novemberében, életének 87. évében elhunyt Benes József. A vajdasági származású 
festőművész nem csak a kortárs magyar festészet egyik kiemelkedő alakja volt, de munkássága 
szorosan kötődött a Forrás folyóirathoz is. O készítette a lap borítóján lévő grafikát, illetve 
többször szerepelt lapunkban képeivel, ahogy a Kápolna Galériában is többször volt kiállítása.

Ez év májusában Benes Józsefre emlékeztünk. Emlékkiállítást nyitottunk a Kápolna Galériában, 
ahol bemutattuk a Forrás májusi számát is, amelybe nem csak életművéből válogattunk képeket, 
hanem rá emlékező írásokat is közöltünk.

A tárlat kurátora a képzőművész özvegye, Gerle Margit keramikusművész volt, megnyitotta 
Virág Zoltán irodalomtörténész, a Szegedi Egyetem oktatója, a vendégeket Fűzi László 
köszöntötte, aki bemutatta a Forrás májusi számát is. http: / /forrasfolyoirat.hu/1805 /

https://hiros.hu/kultura/kepzomuveszet/benes-iozsef-emlekkiallitas-a-kapolna-galeriaban 
https://hiros.hu/kultura/benes-jozsef-emlekkiallitas-nyilt-a-kapolna-galeriaban 
http://kecskemetitv.hu/musorok/muzsa/muzsa-26
https://www.baon.hu/galeria/emlekkiallitas-nyilt-benes-jozsef-tiszteletere/ 
https: //www.lokal.hu/2018-06-benes-iozsef-emlekkiallitas-a-kapolna-galeriaban/

89. Ünnepi Könyvhét
Balaskó Ákos és Fehér Renátó könyvbemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Időpont: 2018. június 4. (hétfő), 17 óra

A Forrás jövőbeni célkitűzései közt szerepel, hogy egyre inkább nyisson a fiatal alkotók felé, ezért 
az idei Könyvhétre két fiatal költőt is meghívtunk, akiknek új kötetei a Magvető Kiadó 
gondozásában jelentek meg 2018-ban. A két alkotó személyisége és alkotómunkássága azonban

http://www.art.pte.hu/parallel_realities_r%c3%a1thonyi_kinga_porcel%c3%a1n_install%c3%a1ci%c3%b3ja_kecskemeten
https://hiros.hu/kultura/kepzomuveszet/benes-iozsef-emlekkiallitas-a-kapolna-galeriaban
https://hiros.hu/kultura/benes-jozsef-emlekkiallitas-nyilt-a-kapolna-galeriaban
http://kecskemetitv.hu/musorok/muzsa/muzsa-26
https://www.baon.hu/galeria/emlekkiallitas-nyilt-benes-jozsef-tiszteletere/
http://www.lokal.hu/2018-06-benes-iozsef-emlekkiallitas-a-kapolna-galeriaban/


nagyon különböző. A beszélgetést két fiatal szerkesztőnk Pál-Kovács Sándor és Fűzi Péter 
vezette. Kérdéseik mentén ezekre a különbözőségre is fény derült.

Fehér Renátó Szombathelyen született 1989-ben egyetemi tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte irodalom- és kultúratudomány szakon, majd 2014-től 
ugyanitt volt doktorandusz. 2012-2013-ban és 2015-ben a prágai Károly Egyetem 
vendéghallgatója. 2016 őszén a prágai Václav Havel Könyvtár ösztöndíjas kutatója volt. 2017-től 
a Hévíz folyóirat munkatársa, majd 2018-tól a lap szerkesztője. 2017-től a Litera.hu szerkesztője 
is. Díjazott volt a Kárpát-medencei diákírók, diákköltők sárvári találkozóján vers és tanulmány 
kategóriában. 2007 óta publikál. Verseit angol, cseh, francia, lengyel, német, orosz, román és 
szlovák nyelvre is fordították. Alapító tagja a 2008-ban alakult Körhinta Körnek. Az ELTE BTK- 
n működő Apokrif irodalmi folyóirat körének tagja. 2010 óta a József Attila Kör tagja. Első 
verseskötete 2014-ben jelent meg a Magvető Kiadónál Garápsmenet címmel, amelyért Zelk Zoltán- 
díjat kapott. Második verseskötete jelent meg 2018-ban Holtidény címmel. Ahogy az életrajzából is 
kiderül, egész eddigi életútja az irodalom köré szerveződik, költőként és szerkesztőként is aktív.

Balaskó Ákos egészen más karakter. Az 1984-ben Dombóváron született költő 2008-ban 
programtervező matematikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, jelenleg is 
programtervezőként dolgozik, a költészet inkább tágabb értelemben vett szabadidős tevékenység 
számára. Ez természetesen nem csak alkotó-tevékenységet takar, facebook-oldalán alkotótársai 
munkásságát is igyekszik népszerűsíteni. Mindemellett ő is a rangosabb hazai szépirodalmi 
folyóiratokban publikál, s több irodalmi díjat is magáénak tudhat. 2012-ben és 2013-ban is Petri 
György-díjat kapott, jelölték Horváth Péter irodalmi díjra, s 2016-ban Móricz Zsigmond- 
ösztöndíjas volt. Első kötete A gépháp üpen 2014-ben jelent meg. 2018-ban Tejsav című kötete 
látott napvilágot.

https: / / moly.hu/esemenyek/balasko-akos-es-feher-renato-konyvbemutatoia

Múzeumok Éjszakája
Forrás Litera/túra rendezvény és a Nemzetközi Kerámia Stúdió programja
Időpont: 2018. június 23. (szombat) 17—24 óráig 
Helysein: Kápolna Galéria, Nempetköpi Kerámia Stúdió udvara

A kecskeméti Múzeumok Éjszakájának évek óta állandó szereplői vagyunk. A Forrás Kiadó 
irodalmi és zenés műsorok szervezésével, a Nemzetközi Kerámia Stúdió pedig alkotási 
lehetőségekkel várja a vendégeket. Az alkotás öröme felkínálásának kevesen tudnak ellenállni, 
nem csoda, hogy szinte percek alatt gazdára találnak az előre elkészített, zsengéit vázák, melyeket 
a vendégek saját elképzelésük szerint festenek ki. Ezek az edénykék kerülnek a raku kemencébe, 
meg lehet csodálni a narancsszínben izzó tárgyakat, majd a redukció és a tisztogatás után 
következik a saját művek mustrája. Az udvaron zsíroskenyeret és bort fogyaszthatnak vendégeink. 
A Forrás Kiadó idén Slam Poetryre invitálta a fiatalokat, este pedig az AlemDaLemda zenéjét 
haliga thattuk.

Kiállítás:

Figuratív alkotások
Műtárgyak a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből
Megtekinthető volt: 2018. július 20.-ig



Programok:

17.30
Figuratív alkotások kiállításmegnyitó 
Megnyitja: Strohner Márton
18.00 -19.00
Saját vázám hazaviszem
Vendégeink saját kézzel festett vázákat vihetnek haza és részesei lehetnek az égetés élményének. 
A festésre előkészített vázák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.
18.00 -19.30  
Gyermekprogram 
19:30 -  21:00
Slam Poetry a Hírős Slammel
A Csion bölcsei, azaz Pion István és Csider István Zoltán bevezető slamje után a Hírős 
Slammel közösen egy igazi slam poetry versenyre invitáljuk a közönséget.
19.15
A raku kemence berakása, égetés
20.15
A kemence nyitása 1000 fokon!
21.15
A raku kemence berakása, égetés 
22:00
Alem da Lemda koncert
Az Alem da Lemda több éves angliai zenei kalandozás után, újra itthon! A koncert, a most 
megjelenő Funkpartizan album turné előtti nulladik előadás. Tagok: Sebestyén László 
(basszusgitár, ének), Fiilöp Ákos (gitár, ének), Sebestyén Péter (dob, ének)22.15 
A kemence nyitása 1000 fokon!

XLIV. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep zárókiállítása
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely rendezvénye
2017. július 27 -  augusztus 11 -ig

A kiállítás összképe igazolta ismét, hogy előző évi döntésünk programjaink változtatásáról helyes 
volt. A művek érett alkotások voltak, érzékelhetően a kortárs képző- és iparművészet jegyeit 
hordozva. Nagyon magas szakmai igényességgel találkoztunk, mely magas szakmai tudásról 
tanúskodott. A kiállított alkotások zöme gyűjteményünkbe került.

A díjakat tanúsító okleveleket itt adtuk át az alkotóknak: Lomror Kana (IN), Potrogosh Jan 
(UA), S. Minichmar Isabella (AT), Michail Beketov (RU)

Funkcionális -  alkotások a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből
A Nemzetközi Kerámia Stúdió rendezvénye 
2018. augusztus 16-28.



A Nemzetközi Ketámia Szimpózium kiállítása
A Nemzetközi Kerámia Stúdió rendezvénye 
2018. augusztus 30- szeptember 14.

Az elmúlt évek során a hagyományosan, az adott év kiemelkedő nemzetközi szakmai 
programjaként megrendezett nemzetközi kerámia szimpóziumok zárókiállítását Kecskeméten, a 
Kápolna Galériában mutattuk be.

Juhász Tibor: Salgó blues című kötetének bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény
Időpont: 2018. szeptember 25. (kedd), 17 óra

Juhász Tibor az egyik legígéretesebb fiatal magyar költő, író. 1992-ben született Salgótarjánban, 
jelenleg a Debreceni Egyetem magyar szakos hallgatója. 2012 óta publikál, novellái és versei 
többek között az Alföld, a Bárka, a Csillagszálló, a Forrás, az Irodalmi Szemle, a Műút, a 
Palócföld, a Prae, a Tiszatáj, valamint az Új Forrás folyóiratokban jelentek meg. Első verseskötete 
2015-ben látott napvilágot Ez nem az a környék címmel.

Juhász Tibor a KULTer.hu online kulturális portál szépirodalmi rovatának szerkesztője, a 
KULTerdő rendezvénysorozat főszervezője. Tavaly elnyerte a Móricz Zsigmond Irodalmi 
Ösztöndíjat valamint az NKA Szépirodalmi Kollégiumának támogatását, munkásságát 
ugyanebben az évben Bezerédj-díjjal jutalmazták. Jelenleg a lyukóvölgy című szociográfiáján 
dolgozik, melyből a Forrás már több részletet is közölt. Fontos témán és egy fontos, mára 
elfeledett műfaj feltámasztásán dolgozik tehát Juhász Tibor, melyből további részletek várhatók a 
jövőben a Forrásban.

A szerző első prózakötete, egyben második könyve, a Salgó blues önéletrajzi ihletésű, 
szociografikus novellaregény. A fiatalkori emlékek és rögzített interjúk mozaikkockáiból összeálló 
történetek egy idegenségében is ismerős világot tárnak elénk, felvillantva Salgótarján múltját és 
jelenét, anekdotáit, magán-hiedelemvilágát, esendőségükben is szerethető arcait.

A rendezvény házigazdája Pál-Kovács Sándor, a Forrás folyóirat szerkesztője volt.

A rendezvényt a sajtó is meghirdette, és beszámolót készített a Kecskeméti Televízió.
https://hiros.hu/kultura/iuhasz-tibor—salgo-blues-cimu-kotetenek-bemutatoja
https://www.evensi.com/juhasz-tibor-salgo-blues-iu-otetenek-bemutatoia-apolna-ll-kecskeme-
6000/269316114
http: / / trendalelke.hu / index.php /bestof-blog/item /2678-gozerovel-dolgozik-a-kecskemeti- 
programgyar-ime-a-kinalat-szeptember-21 -23-kozott 
https://kecskemetitv.hu/musorok/muzsa/muzsa-42

https://hiros.hu/kultura/iuhasz-tibor%e2%80%94salgo-blues-cimu-kotetenek-bemutatoja
https://www.evensi.com/juhasz-tibor-salgo-blues-iu-otetenek-bemutatoia-apolna-ll-kecskeme-
https://kecskemetitv.hu/musorok/muzsa/muzsa-42


Barkácsflamingó
Flaminkomis vs. Uningó
Kun-Sebők Kata és Pongrácz Márta kiállítása
A Forrás Kiadó rendezvénye
Megnyitó: 2018. október 4. (csütörtök), 18 óra 
Megtekinthető: 2018. október 19-ig

Nem volt átlagosnak nevezhető ez a kiállítás a Kápolna Galériában. Kun-Sebők Kata színpompás 
kollázs képein különböző anyagok, egymáshoz nem feltédenül illő figurák és élőlények alkotnak 
fantáziadús, harmonikus egységet, míg Pongrácz Márta műalkotásai a falusi élet jellegzetes tárgyait 
ruházzák fel új, művészi értelemmel. A műalkotások némelyike mozgó, zenélő kütyüként 
varázsolta el még a közönség felnőttebb tagjait is, nemhogy a gyerekeket, akik kihasználták azokat 
akis interaktív alkotósarkokat is, amiket számukra hoztak létre.

A két fiatal kecskeméti művész négykezes kiállítása nem is hagyományos módon nyüt meg, 
ugyanis nekik nem volt kedvük a protokollhoz, nem is jelentek meg a Kápolna Galériában a 
kiállításmegnyitón. Maguk helyett „követeket” küldtek, akik egy zenés, írásvetítős prezentációval 
köszöntötték és nevettették meg az egybegyűlteket, majd mindenkit meginvitáltak a Tudósok 
koncertre a Kilele Caféba.

A megnyitót és a kiállítást a sajtó sem hagyta figyelmen kívül, több beszámoló is megjelent az 
eseményről:
https: / / www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/barkacsflamingo-cimmel-nyilt-kiallitas-a-kapolna- 
galériában-1532993 /
https://hiros.hu/kultura/kepzomuveszet/barkacsflamingo-a-kapolna-galeriaban 
http://www.lakitelekma.hu/index.php/lakitelek-hirei/2434-2018-10-05-14-01-21

Krusovszky Dénes: A kik m ár nem leszünk sosem  című kötetének bemutatója
Forrás Litera/túra rendezvény 
Időpont: 2018. október 10. (szerda), 17 óra

Krusovszky Dénes nemzedékének egyik legjelentősebb költője.
Középiskolásként 1998 és 2000 között háromszor nyert arany oklevelet vers kategóriában a 
sárvári Diákírók és Diákköltők Országos Találkozójának versenyén. Egyetemi tanulmányait 2000- 
ben kezdte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar 
szakán, majd 2003-tól összehasonlító irodalomtudomány, 2004-től pedig esztétika szakon is a kar 
hallgatója volt.

2004-ben készülő első kötete anyagával a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 
meghirdett Édes anyanyelvűnk című pályázaton megosztott harmadik díjat kapott vers kategóriában. 
Alapító tagja volt 2005 és 2009között a Telep Csoportnak, továbbá korábban a Puskin Utca és 
az Ex Symposion irodalmi folyóiratok, illetve a József Attila Kör világirodalmi sorozatának 
szerkesztője volt. Első verseskötete A * összes nevem címmel jelent meg 2006-ban a Széphalom 
Könyvműhely gondozásában. 2008-ban Móricz Zsigmond-ösztöndíjat, illetve Junior Príma 
díjat kapott magyar irodalom kategóriában. Második verseskötete E írom la ni milyen címmel 
a Kalligram Könyvkiadó gondozásában 2009-ben látott napvilágot. 2010-ben Artisjus- 
díjat kapott.

Harmadik verseskötete A felesleges part címmel a Magvető Könyvkiadó kiadásában jelent 
meg 2011-ben, ami után 2012-ben munkásságáért József Attila-díjjal tüntették ki, ezzel az egyike

http://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/barkacsflamingo-cimmel-nyilt-kiallitas-a-kapolna-gal%c3%a9ri%c3%a1ban-1532993
http://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/barkacsflamingo-cimmel-nyilt-kiallitas-a-kapolna-gal%c3%a9ri%c3%a1ban-1532993
https://hiros.hu/kultura/kepzomuveszet/barkacsflamingo-a-kapolna-galeriaban
http://www.lakitelekma.hu/index.php/lakitelek-hirei/2434-2018-10-05-14-01-21


volt a legfiatalabb alkotóknak, akiket az utóbbi évtizedekben e rangos állami elismeréssel 
jutalmaztak. Ugyanebben az évben elnyerte az Örkény István drámaírói ösztöndíjat. 2013- 
ban Mindenhol ott vagyok címmel gyermekverskötettel jelentkezett, és ugyanebben az évben elnyerte 
az elsőként átadott Horváth Péter irodalmi ösztöndíjat. 2014-ben A. fiúk országa címmel látott 
napvilágot novelláskötete, illetve Kíméletlen s^entimentali^mus címmel a L'Harmattan gondozásában 
megjelentek esszéi és kritikái.

2014-től alapító főszerkesztője a Versum külföldi költészettel és műfordítással foglalkozó online 
világirodalmi folyóiratnak. Tagja a József Attila Körnek és a Szépírók Társaságának. Idén 
megjelent első regénye generációkon és országhatárokon átívelő történet.

1990-ben Iowa City határában egy férfi halálos autóbalesetet szenved. 2013-ban egy fiatalember 
egy veszekedés utáni hajnalon hirtelen felindulásból elindul Budapestről kamaszkora kisvárosa 
felé. 1986-ban egy tüdőbénult beteg és ápolója egy vidéki szanatóriumban magnóra veszi a férfi 
vallomását gyerekkora sorsdöntő pillanatáról. 1956. október 26-án egy kisváros forradalmi 
tüntetése váradanul pogromba fordul. 2013 nyarán egy lakodalmi éjszaka különös fordulatot vesz, 
2017-ben pedig a mozaikkockák mintha összeállni látszanának, még ha a kép, amit kiadnak, nem 
is feltédenül az, amire szemlélői számítanak.

Az Akik már nem lesfiink sosem nemcsak a személyes és a társadalmi emlékezetről, de a 
továbbélésről is szól. Hogyan határozzák meg jelenünket a talán nem is ismert múltbeli 
történetek, és hogyan tudunk velük együtt felelős, szabad felnőtteké válni.

A rendezvény házigazdája: Fűzi Péter, a Forrás folyóirat szerkesztője volt.

https: / / www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/az-emlekezetet-es-az-idot-vizsgalja-elso-regenyeben- 
1544585/

Tiszatáj
Vendégeink a Tiszatáj folyóirat szerkesztői: Hász Róbert, Annus Gábor, Tóth Ákos
Forrás Látera/túra rendezvény
Időpont: 2018. október 19. (péntek), 17 óra

A Tiszatáj irodalmi folyóirat munkatársaival, Hász Róbert főszerkesztővel, Annus Gábor és 
Tóth Ákos szerkesztőkkel Fűzi László, a Forrás főszerkesztője beszélgetett.

A Tiszatáj 1947. márciusa óta Szegeden megjelenő irodalmi, művészeti, társadalmi és tudományos 
folyóirat, amely a mai szépirodalmi folyóiratok között a legöregebb. Elsősorban a szegedi 
irodalmi hagyományok feltárásához járult hozzá, de közölték Szeged és a város körük települések 
szociográfiai leírásait is. A helyi élő szépirodalom, a magyarországi élő szépirodalom, illetve a 
környező országok magyar nyelvű irodalmának bemutatására is folyamatosan törekedett és 
törekszik. Ez utóbbi főleg lka Mihály, az egykori legendás főszerkesztő érdeme.

Márai: N aplók
Vendégünk Mészáros Tibor irodalomtörténész
Forrás Litera/túra rendezvény 
Időpont: 2018. november 6. (kedd), 17 óra

http://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/az-emlekezetet-es-az-idot-vizsgalja-elso-regenyeben-1544585/
http://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/az-emlekezetet-es-az-idot-vizsgalja-elso-regenyeben-1544585/


Mészáros Tibor bibliográfus, könyvtáros, irodalmi muzeológus, Márai Sándor hagyatékának 
gondozója. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa. Szerkesztése, kutatómunkája nyomán 
jelenhetett meg többek közt Márai Sándor naplóinak eddig legteljesebb kiadása. A kiadás 
munkálatairól és a Naplók jelentőségéről a házigazda, Fűzi László, a Forrás főszerkesztője 
kérdezte vendégünket, aki rengeteg érdekességről számolt be a teljes Naplókkal kapcsolatban, 
melyeket a szerző nem összegészében szánt kiadásra. A rendezvény nagy érdeklődésre tartott 
számot, a Kápolna Galéria előadóterme majdhogynem kicsinek bizonyult.

A beszélgetésről a sajtó is beszámolt:
https:/Avww.baon.hu/galéria/marai-sandor-naploiban-orokitette-meg-a-20-szazadot/ 
https://kecskemetitv.hu/musorok/muzsa/muzsa-47

Karácsonyi vásár
Időpont: 2018. november 27 — december 12-ig

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő 
Karácsonyi vására idén újra a Kápolna Galériában került megrendezésre. A vásárban a 
Nemzetközi Kerámia Stúdióban és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyben készült 
alkotások mellett a Forrás Kiadó kiadványai is árusításra kerültek.

https://kecskemetitv.hu/musorok/muzsa/muzsa-47


MUSEION No. 1. Galéria

A MUSEION No. 1 Galéria a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. - 
Nemzetközi Kerámia Stúdió saját üzemeltetésű bérelt galériája Budapesten. Kiállításai által 
igyekszik hozzájárulni a kortárs szilikátművészetek népszerűsítéséhez, a műfaj társadalmi 
elismertségének növeléséhez. 2018 első félévében alábbi szakmai programjaink valósultak meg:

Fatűz most
csoportos kiállítás
2018. március 8 — 30.

Az elmúlt években a fatüzes égetési technika reneszánszát éh külföldön és hazánkban is, 
nagymértékben köszönhetően a new craft mozgalom globális hatásainak. Ezen tendenciákra 
reflektálva mutattuk be a technika legkiválóbb hazai képviselőit, ezen csoportos kiállításunkon.

A kiállító művészek névsora: Kemény Péter, Néma Júlia, Lakatos Ábel, Kontor Enikő, 
Ruzicska Tünde, Szabó Ádám Csaba, Steve Mattison, Boleman Bence

Generációk
Mesterek és Tanítványaik
csoportos kiállítás
2018. április 12 — 27.

Ezen kiállításunk anyaga már látható volt 2018. március 13-29. között Kecskeméten, a Kápolna 
Galériában, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál részeként. A kiállítás nagy sikerére való tekintettel úgy 
döntöttünk, hogy az anyagot Budapesten is bemutatjuk Museion No.l Galériánkban.

Melyek azok a részletek, a kerámiák mögött rejtőző titkok, amik a tárgyakat művészetté emelik? 
Mi az, ami ebben a mesterségben átadható és megtanulható? Mit köszönhet mesterének a 
tanítvány? Kiállításunkon a magyar kortárs szilikát művészetek nagyjai, példaképei, mesterei és 
egykori tanítványaik szerepelnek együtt. A kiállításon kilenc-kilenc neves magyar alkotóművész 
tizennyolc munkáját mutattuk be.

A kiállító művészek névsora (a meghívott mesterek és tanítványaik): Fusz György -  Kontor 
Enikő, Háber Szilvia -  Vértessy Dorottya, Kádasi Éva -  Néma Júlia, Kemény Péter -  
Nagy-György Ágnes, Kuzsel Gabriella -  Andrási Edina, Nagy Márta -  Lantos Tímea, 
Pázmándi Antal -  Simon Zsolt József, Pólyák János -  Bánó Zsófia, Szalai László -  L. 
Molnár Zsuzsanna.

Black Spot
Varga Dóra üvegművész kiállítása
2018. május 3 -  31.

„Varga Dóra munkáinak visszatérő motívuma a különböző művészeti területek összekapcsolása 
és a folyamatszerűségek ábrázolása - legyen szó narratív ábrázolásról vagy éppen zenei 
motívumok megragadásáról. A környezetszennyezésre és természeti folyamatokra reflektáló Black 
Spot kiállítási anyag fókuszában a mozgóképek és szobrok kapcsolatának ábrázolása áll. Az



üvegalkotásokhoz gyakran készülnek az egyes kompozíciók kiegészítéseként vagy 
dokumentációjaként videómunkák, melyek lehetővé teszik az alkotás időbeliségének 
rögzíthetőségét is. A kiterjesztett valóság dimenzióival, vetített képi és zenei elemekkel is 
felruházott üvegszobrok így multimédiás installációs elemekké alakulnak.” - írja Kovács Andrea

Rendszerek körülöttünk és bennünk 
Budán Miklós Zoltán szilikátművész kiállítása
2018. június 7 —29.

„Az elmúlt években munkáim inspirációs terét különböző, egymáshoz közelálló lélektani témák 
tanulmányozásával teremtettem meg. Ez a kutatás elsősorban arra irányult, hogy melyek azok a 
bennünk és körülöttünk működő rendszerek, amelyek által kialakul és formálódik a minket alkotó 
nem látható belső struktúra. Szobraim létrehozásában központi szerepet töltött be az anyagokkal 
és a formaalkotási eljárásokkal történő kísérletezés valamint a talált formák bevonása. 
Tárgyaimban többek közt a puha- kemény, organikus-mesterséges, külső-belső, zárt és nyitott 
ellentétpárok alkalmazásával határoztam meg a belső rendszert alkotó szerkezet és a külső formát 
meghatározó héj viszonyát. Megalkotásukban a legnehezebb és egyben legizgalmasabb kérdés az 
volt, hogy hogyan lehetséges egy olyan élő rendszert mozdulatlan tárgyként megfogalmazni, 
amelynek a fő tulajdonsága az átalakulás és a változás.” - írja Budán Miklós

Visszatekintés
Szalai László keramikusművész kiállítása
2018. július 5 —27.

„Szabályos és szabálytalan, egész és töredék, ép és sérült, új és régi, természeti és művi. Sok 
esetben rendkívül nehéz a határvonalat meghúzni közöttük, mint ahogy nem lehet a klasszikus és 
a romantikus szemlélet között sem értékrendi sorolást végezni. Szalai sem választ, bár e döntése 
(a nem választása) mégis inkább romantikus lélekre vall. Azt, hogy uralkodhatna, jelzi. De túlmegy 
ezen a ponton, s a már megszelídített, birtokolt formát szabadon engedi — látszólag. ízig vérig 
művész.”- írja Sárkány József

Landscapes
Steve Mattison keramikusművész kiállítása
2018. augusztus 2 2 -3 1 .

Steve Mattison több mint 25 éve professzionális keramikusművész, aki a fatüzes, sómázas és a 
raku technikákra specializálódott. Elkötelezett híve az oktatásnak, az 1980-as évek közepe óta 
aktívan tanít, erőfeszítései arra irányulnak, hogy a keramikusok új generációjának átadja 
lelkesedését és tudását. Számos egyetemen és főiskolán vezet kurzusokat Angliában és a 
kontinensen. Munkái megtalálhatóak több múzeumban és magángyűjteményben, Európában és 
az Egyesült Államokban. Szakfolyóiratokban és könyvekben publikál, szerzője a bestsellernek 
számító, The Complete Potter című kerámiakönyvnek.

„A hely, ahol szellemünk leginkább otthon érzi magát, lehet egy adott, fizikai értelemben vett 
helyszín, ahová bármikor visszatérhetünk; de lehet az otthon iránt érzett nosztalgia, amely nem 
egy helyhez kötődik, hanem a múltba tűnt idő olyan pillanatához, amelyet csak emlékeink 
felidézésével próbálhatunk meg újra átélni. Olyan sóvárgás ez, amit akkor érzünk, amikor átlépjük 
azt a küszöböt, amely szüléink, nagyszüleink, dédszüleink lépteinek nyomát is őrzi. Ez az az érzés,



amely belénk nyilall, amikor a gyerekkori utca egyik ajtaján kopogunk, és ez a hang egyszerre csak 
a gyermekkorból visszhangzik. Ez az érzés annak a biztos tudata, hogy mindegy merre jársz - az 
otthon, ahonnan elindultál mindig ott vár.” -  írja Steve Mattison

Acélgrafikák
Ulrich Gábor képzőművész, Balázs Béla-díjas mozgóképművész kiállítása
2018. szeptember 5 —21.

Felsőfokú tanulmányait a Kecskeméti Főiskola Vizuális Nevelés Szakán, a Iparművészeti 
Egyetem tipográfusképzőjén, valamint az Eötvös Loránd
TudományegyetemBölcsészettudományi Karának Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében 
és a Budapesti Metropolitan Egyetem Médiaművészeti Intézetében végezte. Több felsőoktatási 
intézményben meghívott előadó. 1992 óta szabadfoglalkozású képzőművész. Első, önálló tárlata a 
Magyar Fotográfiai Múzeumban volt, alkotásai megtalálhatók több hazai és külföldi, magán- és 
közgyűjteményben. Munkáinak középpontjában az emberi test organikus struktúrái állnak, a 
formanyelvi kísérletek képzőművészeti látásmóddal párosulnak. Szerzői filmjeit több mint 
negyven ország filmfesztiváljai -  köztük az annecy, hiroshimai, rio de janeiro-i, kijevi, zágrábi, 
espinho-i, lipcsei- válogatták be versenyprogramjukba. Mielőtt című filmjét 2005-ben jelölték a 
szakma egyik legnagyobb elismerésének számító Cartoon d'Or díjra. Vezetőségi tagja a Magyar 
Filmművészek Szövetsége Animációs Szakosztályának, 2011-ben Balázs Béla-díjat kapott.

„...kriptoorganizmusok, imaginárius látszatentitások, bordakosár-analízisek, experimentumok ir- 
és szürreális vascsontkreatúrái, enigmatikus, művi élőlények sosemvolt apparátusai, metafizikus 
tesztek mutánsai, hamisított fajok absztrahált gerinctotemei...” — írja prof. dr. Fekete Ernő 
organoeszjéta

Felsejlő hagyomány
Koszta Zsófia tűzzománcművész kiállítása
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely programja 
2018. szeptember 27 — október 12.

Koszta Zsófia 1955-ben született Berettyóújfalun. A Kirakatrendező és Dekoratőr Szakiskolát 
végzett 1976-ban, rajzi tanulmányait a Dési Huber István Képzőművész körben egészítette ki. 
1986-ban művészeti oktatói engedélyt szereztt népművészeti szövő szakkör vezetésére. 1977 óta 
tűz zománcozik. 1997-ben vették fel a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe (volt 
Művészeti Alap). 2004-től pedig tagja a Tűzzománcművészek Magyar Társaságának. 
Rendszeresen részt vesz a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
szimpóziumain. Jellemző művészeti területei, technikái: festett zománc, ötvös zománc, 
kéziszövés, temperafestés. Műveiben ősi korok hagyományait és a magyar népművészet örökségét 
élteti saját, egyéni átdolgozásban.

Tűzpróba
Hévízi Éva tűzzománcművész kiállítása
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely programja 
2018. október 16 -31.

Hévizi Éva festő- és tűzzománcművész, a budapesti Iparművészeti Főiskola textil szakán végezte 
tanulmányait. Mestere: Rákosy Zoltán, Szilvitzky Margit, Eigel István. Tanulmányúton járt az



USA-ban, több nyugat-európai országban. Finnországban ösztöndíjas volt. A fővárosban és 
Kecskeméten dolgozik, miután bekapcsolódott a kecskeméti Zománcművészeti Alkotótelep 
munkájába. Több kiállításon mutatta be munkáit. Egyéni: Ferencvárosi Pincetárlat, Vigadó 
Galéria, Csók Galéria, Hamburg, Buffalo, csoportos: Olaszország, Toronto, Hamburg. Díjak: 
Stúdió- díj, a Nemzeközi Zománcművészeti Szimpózium MAOE nagydíja (Kecskemét). Munkáit 
őrzi egy kecskeméti és egy győri múzeum.

Alkotásaiban is folyamatosan kísérletezett, az anyagok megszokott felhasználásán változtatva új 
hatás elérésére és felmutatására törekedett.

„Nem maradt meg a gyönyörű anyag szépségeinek öncélú felhasználásánál, az emberi létet örökre 
meghatározó jelenségekről benne megszületett víziók bemutatásának szolgálatába állította. 
Életműve egyben igazolása annak, hogy a kortárs zománcművészet nem sorolható kizárólagosan 
sem az iparművészethez, sem a képzőművészethez tartozónak. Az alkotónak mindkét területet 
lehetőleg a legmagasabb szinten birtokolnia kell, hogy izgalmas, jó művek szülessenek a keze alatt. 
A kiállításon látható alkotások ezt igazolják.” — írja Hollósy Katalin

Zománcról másképp -  találkozó
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely programja 
Időpont: 2018. október 30-án (kedd), 15 óra

Bevezető: Hollósy Katalin képző- és iparművész, NZA stúdióvezető 
Beszélgetés: Hévízi Éva Ferenczy-díjas képzőművésszel
Vetítés: Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikusművész rövidfilmje a kiállító művészről és 
alkotásairól

Origó
Nagy Márta keramikusművész kiállítása
2018. november 8 — 30.

Nagy Márta DLA, Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész 1979-ben diplomázott a Magyar 
Iparművészeti Főiskola porcelán szakán. 1989-1996 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán 
tanított. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen DLA fokozatot szerzett, mint kerámiaszobrász. 
Több éve egyetemi tanárként dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán. Számos 
alkalommal dolgozott a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió, a Baranyai Alkotó telepek 
ösztöndíjasaként, valamint Finnországban, Olaszországban, Kínában és az USA-ban meghívott 
művészként. Tagja minden jelentős hazai szakmai szervezetnek továbbá a Nemzetközi Kerámia 
Akadémiának (AIC), és a holland Galerié Terra Delfinek.

„Munkáimra mindig is jellemző volt, hogy egy-egy életszakasz fontos személyes történéseiben 
gyökerező gondolatokat szerettem volna megfogalmazni a lehető legabsztraktabb módon. Most 
sincs ez másképp. Úgy érzem, életem új korszakához értem. Külső és belső történések 
metszéspontjában, egy a határvonalon állok. Mindezt a kiállításon egy installációs munkával 
szeretném elmondani az értő, érző közönségnek.” -  írja Prof. Nagy Márta



Térey János: Káli holtak című kötetének bemutatója
Forrás Litera/ túra program
Időpont: 2018. november 21. (szerda), 18 óra

Térey János színházi regénye csípős szatíra és kíméletlen kritika. Játszódik Budapesten, a Káli
medencében, Rómában, Athénban, Szentpéterváron és Kolozsváron. Térey olvasói ismerős 
alakokkal is találkozhatnak a szerző első regényében, de bármilyen hasonlóság a kortárs magyar 
kultúra alakjaihoz és eseményeihez csupán véleden. Egészen más a helyzet a tájjal. A regényről 
Fűzi Péter, a Forrás szerkesztője beszélgetett a szerzővel budapesti galériánkban. A 
rendezvényre folyamatosan érkeztek az érdeklődők, a galéria felső szintje megtelt a beszélgetésre 
érkezőkkel.

A 2018-as év új műtárgyai
A Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményi kiállítása
2018. december 6 —12.

A Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítása óta gyűjt kortárs kerámia alkotásokat. E töretlen 
elkötelezettség eredményeként a kollekcióban jelenleg 500 művész mintegy 4000 alkotása 
szerepel. A művészek 5 kontinens 45 különböző országát reprezentálják. Idei kiállításunkon az 
érdeklődő közönség első alkalommal láthatja, a gyűjtemény legújabb darabjait, a 2018-as év 
legkiválóbb műtárgyait.

dr. Fűzi László 
ügyvezető

Kecskemét, 2019. január 29.


