Jegyzőkönyv
Készült a KESZI-ART Egyesület 2014. október 20-án 18-óra 20 kor megtartott ismételten
összehívott Közgyűlésén.
Helyszín: Budakeszi, Hotel Tanne (2092 Budakeszi, Esze Tamás utca 1-3.)
Jelen vannak: Dévényi János elnök
Dr. Darkó Jenő elnök helyettes
Dr. Giese Piroska leköszönő titkár
Tagok: Balassa Júlia, Bernáth Béla, Fehér Irén, Győrffy Katalin, Kerezsi Éva
Mária, Kósa János, Mészöly Zsófia, Nagy Imola, Soósné Kaippel Emília,
Lopusny Erzsébet Mariann, Szilágyi Özséb, Tarcsányi Ottilia, Vitkó Mőnika
Meghívott vendég: Fodorné Süvegh Júlia, és Dévényi-Győrffy Előd technikai
munkatárs
Levezető elnök: Dr. Darkó Jenő elnök helyettes
Mivel a közgyűlésen a tagok létszáma nem haladta meg az 50% + 1 főt, az elnök a közgyűlést
ugyanazon a napon és helyszínen 18 óra 20 perckor ismételten összehívta, amely az
alapszabály értelmében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes volt.
Dévényi János elnök köszönti a jelenlevőket, az egyesület könyvelőjét: Fodorné Süvegh
Júliát, és a tagokat. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Darkó Jenő javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az alábbi napirendet:
1. Pénzügyi beszámoló, Fodorné Süvegh Júlia könyvelő adószakértő
2. Beszámoló az elmúlt év egyesületi tevékenységéről, Dévényi János elnök
3. Elnökségi választás, szavazás
4. További tervek, Dévényi János elnök
A tagok egyhangúan elfogadták a napirendet.
1. Fodorné Süvegh Júlia könyvelő pénzügyi beszámolója
1,a Az egyesület bevétele 2013-ban tagdíjakból, a karácsonyi karitatív kiállításon történt
értékesítésből, adományok cégektől, és az Önkormányzati pályázaton elnyert támogatásból
adódott össze
Összes bevétel:
271 360 Ft volt
összes kiadása:
231 746 Ft
Pénzügyi eredmény:
42 664 Ft
Nyitó pénzállomány
78 386
2013-s évi pénzügyi eredmény 42 664
Záró pénzállomány
120 984
2,b Mivel több mint 2 év eltelt az egyesület megalakulása óta és a közhasznú jogállásnak is
megfelelünk, az egyesület jogosultságot szerezhet az adó 1%-ra. Ennek érdekében az
alapszabályunkat módosítanunk kellett a Ptk. módosítása, és a Civil törvény előírásai szerint
Az alapszabály módosítást a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, és hozzájárul
ahhoz, hogy benyújtsuk a bíróságnak.
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A tagdíj nyilvántartás kezelése Excel táblázatban történik.
Javaslata: A pénzügyi beszámoló megtartása a novemberi közgyűlésen már késő, célszerű
lenne egy tavaszi közgyűlés tartása is. Továbbá a közhasznúság elnyerése érdekében az
alapszabály átnézése javasolt.
A pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Dévényi János elnök úr köszönettel egy csokor virágot nyújtott át Fodorné Süvegh
Júliának.

2. Dévényi János elnök beszámolója az egyesület eddigi tevékenységéről, működéséről:
Az egyesület megalakulásának célja a Budakeszin és a környéken élő művészek összefogása,
évente két kiállítás megszervezése ill. az egyéni kiállításoknak közösségi háttér biztosítása.
Az egyesület minden csoportos kiállítása, ünnepi alkalom, amely mögött csapatmunka áll,
mindenkinek a támogatása és részvétele nagyon fontos.
2. 1 Honlap
Az egyesület honlapját Dévényi-Győrffy Előd a kezdetektől felajánláskánt létrehozta és
működteti, jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett közmunkási állásban.
 A honlap részletes szöveges, képgalériával kiegészített legtöbb esetben videós
beszámolót tartalmaz, minden jelentős egyesületi kiállításról.
 Kezdő lapján a zsámbéki kiállítás szórólapja szerepel, és egyesületünk szlogenjét
olvashatják
 A régebbi kiállítások az „archív” menüpont alatt érhetők el.
 A „taglista” címszó alatt, a művészek által beküldött önéletrajz és fotógaléria található.
2.2 Szponzorok:
 természetbeli támogatás: Andrész cukrászda, Hotel Tanne, Dekorprint Plusz Bt., Erkel
Müvelődési Központ, Református Egyházközség
 Egyesületi meghívók tervezése: Tongori Szilvia, és Dévényi János
 Pénzügyi támogatás: Tagdíjak, Önkormányzati pályázat, Variomedic kft.


2.3. Az Egyesület szlogenje: „Budakeszi a művészek városa”

2.4 Kiállítások
 Az évente megrendezésre kerülő karitativ kiállítás helyszíne, hagyományosan a
Kálvin terem. Kiállításaink igényes, magas színvonalon megrendezett bemutatók,
városi és régiós szempontból is sikeres ünnepi programok. A városi művészetkedvelő
közönség köreiben is pozitív visszhangot váltott ki, egyre többen ismerik meg
rendezvényeinket egyesületünk kultúrális tevékenységét. Kiállításaink jelentőségét
emeli Polgármester asszony köszöntője és jelenléte, a Buda Környéki Televízió és a
Budakeszi hírmondó támogatása, a megnyilvánuló érdeklődés. A megnyitó beszédet
Dévényi János a Keszi-Art elnöke és Dr. Darkó Jenő tartotta. Zenei közreműködők
voltak: Dévényi-Győrffy Imola hegedűn, és Fóris Szilárd zongorán. A kiállításra
plakát és meghívó készült, Tongori Szilvia igényes tervezésével.
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Tavaszi Tárlat – Zsámbék 2014. Meghívott vendégművészünk Aknay János Kossuth
díjas festőművész volt. A kiállításra szórólap is készült az egyesület tagjainak
munkájáról, Dévényi János tervezésében. A kiállítást Óbis Hajnalka,
klasszikafilológus ókortörténész nyitotta meg, Lévai Mária hárfaművész zenei
közreműködésével. A kiállítást dr. Csutoráné dr. Győri Ottília köszöntötte. A plakátot
és a meghívót Tongori Szilvia tervezte.
Tavaszi Tárlat Budakeszin – Tanne Hotelben a zsámbéki kiállítás válogatott anyagát
állítottuk ki. A tárlatot Polgármester asszony köszöntése után
Vágvölgyi Attila
nyitotta meg. Dévényi-Győrffy Imola /hegedű/ és Nagy Boglárka /gitár/ zenei
közreműködésével. A kiállításra plakát és képeslap-meghívó készült, Dévényi János
tervezésében. . A Civil fórum eredményeként jött létre a kapcsolat. A Hotel kiállítási
lehetőséget ajánlott fel egyesületünk tagjai részére. Jelentkezés folyamatos, a
szállodában Zabó László ügyvezető igazgató úrnál és az egyesületben Dévényi
Jánosnál.
Fehéren Feketén – Erkel Galéria A kiállítást polgármester asszony köszöntője után,
Dr. Darkó Jenő történész kandidátus nyitotta meg. A kiállításon az igényes zenét, a
Járdányi Pál zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara szolgáltatta, Horváth Dénes
vezényletével. A kiállításra plakát, és képeslap-meghívó készült, Tongori Szilvia
tervezésében.

2.5 Régiós kapcsolatok
 Budapest - Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)
 Zsámbék - Zsámbéki Művelődési ház
 Tök –A Művészet és Kultúra Világa Egyesület – Pajta Galéria
 Biatorbágyi –Faluház / szervezés alatt/

Egyéni Kiállítások
Az egyesület tagjai egyéni kiállításokon is bemutatkoztak a nagyközönség előtt, melyek
szervezése, részben a Keszi-Art támogatásával történt, ill. az egyesület elnöke a kiállítások
megnyitására kapott felkérést. A kiállítási meghívókat körlevélben továbbítjuk, a meghívókat
s beszámolókat a Keszi-Art honlapjára feltesszük Az egyéni kiállítások és meghívók, az
egyesület honlapján megtekinthetőek.

2013 novemberben , Fehér Irén festmény kiállítása nyílt meg Budapesten a Mercure Hotelben
M. Sarlós Erzsébet a Zene hullámai című kiállítása Budakeszin az EFMK mini galériájában.
Kisteleki Dóra , Golden Cage című grafikai kiállítása Budaőrsön a Jókai Műv. Házban
Géczy Olga és David Aurell Színrmónia című kiállítása Budapesten az Országos
Mezőgazdasági Könyvtár termeiben, és Tarcsányi Ottília festmény kiállítása nyílt meg
Budapesten.
2014-márciusban Balassa Júlia textilművész Teremtő képzelet című kiállítása nyílt meg
Budapesten a Mercure Hotelben.
2014 április Vágvölgyi Attila Vonaldalok című grafikai kiállítása Tökön a Pajta galériában
nyílt meg.
Nagy Imola, Az élet csodaszép című festmény kiállítása májusban volt látható Budakeszin a
Polgármesteri Hivatalban. Nagy Imola augusztusban Budapesten társkiállítóval a Suzuki
Házban állította ki műveit.
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2014. augusztus, Kovács István fotográfus Fénybe zárt pillanatok címmel kiállítása nyílt
Budakeszin az Erkel Galériában.
2014 szeptember. Vitkó Mónika és Giese Piroska keramikusok kiállítása nyílt meg
Pilisvörösváron a Műhely galériában.
2014. szeptember . Géczy Olga és Aurell David kiállítása a töki Pajta Galériában Kinyer
ma? címmel nyílt meg.
2014 .október Tarcsányi Ottília festményeiből nyílt kiállítás Zsámbékon a Művelődési Intézet
és Könyvtár kiállító termében.

Tervezett egyéni kiállítások







Október 31. Giese Piroska – Hangulatok c. kiállítása Budaörsi Helytörténeti
Múzeum
November 2-án Fejes Ferencné sz. Kerék Ilona és Eszlinger Melinda kiállítása a
Kálvin teremben
November eleje: Szilágyi Dóra kiállítása a Polgármesteri Hivatalban
November közepe, Nagy Imola kiállítása az Erkel Galériában
November 17-én Kósa János kiállítása – Hotel Tanne
Balassa Júlia kiállítása Budapesten .

A Buda Környéki TV a legtöbb keszii-art kiállításon jelen van videó filmet interjút készítenek,
a Budakeszi Hírmondó internetes honlap, és a nyomtatott helyi újság / Budakeszi Hírmondó/
is számos esetben beszámol az egyesület nagy kiállításairól ill. egyes tagjainak a
kiállításáról. A Buda Környéki Televízió igényes művész portré sorozatot készített az
egyesület tagjairól, amelyek adásba is kerültek. A sorozat jelmondata: Budakeszi a művészek
városa. Munkájukat ezúton is köszönjük.

2.5 Köszönetnyilvánítás
Az elnök megköszönte az egyesület minden tagjának létfontosságú munkáját, név szerint
megemlítve Dr. Giese Piroskának, Dr. Darkó Jenőnek, az elnökség tagjainak, továbbá
Bernáth Bélának, Vágvölgyi Attilának, és Tongori Szilviának a segítségét.
Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3. Elnökségi választás, szavazás
A leköszönő elnökség lemondását a tagság elfogadta,
A jelölőbizottság javaslatai:
Dévényi János – elnök
Darkó Jenő Dr. – elnökhelyettes
Vágvölgyi Attila – titkár
A jelölőlistát egyenként és együttesen, nyílt szavazással a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a
jelölteket megszavazta.
Dévényi János, egy csokor virággal megköszönte, az egészségügyi okok miatt leköszönő,
Dr. Giese Piroska titkár egyesületi munkáját.
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4. További tervek, Dévényi János elnök
 2014. évi Karácsonyi Karitativ kiállítás – a képek beadása (2 kép) november 25-én 1418 óra között a Kálvin teremben. Megnyitó november 30án 11: 30-kor, megnyitja
Dohy Anna – MKE III. éves egyetemi hallgató. Köszöntőt mond: dr. Csutoráné dr.
Győri Ottília polgármester asszony, zenei közreműködők: Dévényi-Győrffy Imola
hegedű- és Fóris Szilárd zongoraművész. A kiállítás zárása, december 21-én vasárnap
11 órakor. Pénzügyi elszámolás, és a kiállított művek visszaadása
 2015. január 21 Biatorbágyi – Faluház. Beadásra mindenkitől egy nagyobb méretű
munkát kérünk.
 2015. május Tavaszi Tárlat – Polgármesteri Hivatal / az időpont egyeztetés alatt/
 2015. ősszel Erkel Galéria – /tervezett, nem biztos/
Zárszó – Dr. Darkó Jenő: A sekélyes tömeg kultúra elterjedése idején, különös
jelentősége van itt Budakeszin, az igényes magasabb rendű kultúra támogatásának.

___________________________
Giese Piroska
jegyzőkönyvvezető

___________________________
Soósné Kaippel Emilia
hitelesítő tag

___________________________
Fehér Irén
hitelesítő tag
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