Jegyzőkönyv
Készült a KESZI-ART Egyesület 2012. október 25-én 18-órakor megtartott Közgyűlésén.
Helyszín: Budakeszi, Szépítő Egyesület székháza (2092 Budakeszi, Fő u. 85.)
Jelen vannak: Dévényi János elnök
Dr. Darkó Jenő elnök helyettes
Dr. Giese Piroska titkár
Tagok, Aurell David, Bernáth Béla, Dalotti Tibor, Fehér Irén, Fodorné Süvegh
Júlia, Géczy Olga, Győrffy Katalin, Kerezsi Éva, Kiss Iván, Kósa János, Makk
Attila, Salamon László, Sarlós Györgyné, Somogyi Réka, Somos Éva, Soósné
Kaippel Emília, Szilágyi Dóra, Szilágyi Özséb, Tarcsányi Ottilia, Vágvölgyi
Attila, Vitkó Mónika, Tóth Gábor Sándor Dr., Tóthné Dr. Gr. Tasnádi Mátia
Az egyesület összlétszáma 39, a jelenl volt 26 fő, a közgyűlés határozatképes volt.
Dévényi János elnök köszönti a jelenlevőket, tagok, támogatók, új tagok. Bemutatja az
egyesület könyvelőjét: Fodorné Süvegh Júliát
Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az alábbi napirendet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keszi Art Egyesület megalakulásának tevékenységének rövid ismertetése
Karácsonyi karitatív kiállítás
2013. évi program
Keszi Art honlap
Thuronyi István tiszteletbeli taggá választása
2012. évi tagdíj beszedése

A tagok egyhangúan elfogadták a napirendet.
A közgyűlés 3.000 Ft tagdíjat szavazott meg, ennek beszedésére Dr. Darkó Jenőt bízta meg.
I. Dévényi János beszámolója az egyesület eddigi működéséről:
Az egyesület megalakítása előtt két karácsonyi karitatív kiállítás volt Budakeszin,
melyre sikerült sok művészt mozgósítani. 2012. március 9.-n volt az egyesület alakuló
közgyűlése, 27 taggal, azóta a július 2-i közgyűlés után a tagok száma 33-ra bővült.
Budapesti és a környékbeli településekről, majd az októberi közgyűlésen újabb belépések
eredményeként a jelenlegi létszám 39 fő.
Az alakuló közgyűlést a polgármester asszony nyitotta meg, aki támogatja és
figyelemmel kíséri egyesületünk munkáját.
A Keszi Art program lényege, hogy évente 2 csoportos kiállítást rendezünk, ehhez
kapcsolódnak egyéni és egyéb szervezett kiállítások. Elősegítjük a művészek kiállítási
lehetőségeit. 2012. június közepén megrendezésre került a Keszi-Art Kézjegy bemutatkozó
kiállítás. Az egyesületi tagok tájékoztatása, hírek, információk, alapvetően e-mail-ben
történik.
Az egyesület elnöke több egyéni kiállítás megnyitására kapott felkérést:
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Dr. Giese Piroska, Vitkó Mónika „Képzelet és Valóság” c.kiállítása az Országos
Mezőgazdasági Könyvtárban
Bernáth Béla asztalosmester, Életmű című kiállításának szervezése megnyitása
BUKET (Budai Képzőművész Egyesület) Festőverseny zsüri elnök, ill. a
kapcsolódó festőverseny kiállításának megnyitása a Klebelsberg kultúrkúriában.
Vágvölgyi Attila „Vonalak tánca „ című kiállításának megrendezésében
segítettünk, a Városi Polgármesteri Hivatalban
Keszi-Art Kézjegy egyesületi bemutatkozó kiállítás megnyitása a Kálvin teremben
Somogyi Réka és Zalai Károly kiállításának megnyitása a Polgármesteri
Hívatalban

A Polgármesteri Hivatalban van kiállítási lehetőség, 3 hetes időtartamra bérleti díj fejében (20
ezer Ft)
Együttműködési szerződés az Erkel Ferenc Művelődési Központtal (EFMK):
 Keszi Art tavaszi közös kiállítása az EFMK első emeleti termeiben kerül
megrendezésre
 Évente 2 külső személyt javasolhat a Keszi Art a Mini galériában kiállítás tartására
 Nagy Sándor emlékházban 2 alkalommal felügyelet vállalással kiállítási lehetőség. Ezt
az egyesület nem tudja vállalni. A szerződés módosítást a közgyűlés egyhangúlag
megszavazta
2. Karácsonyi karitatív kiállítás
A Karácsonyi karitatív kiállítás a Kálvin teremben kerül megrendezésre november 18.tól
december 23-ig. A képek begyűjtésére november 13.-án 14-18 óra között kerül sor, a kiállítás
rendezése november 14-15.én lesz.
A kiállítás megtekinthető vasárnaponként az Istentisztelet után, további nyitvatartási igény
esetén az őrzés megszervezendő.
Értékesítésre mindenki 1-3 db. képet ajánlhat fel, kis képek (20x20 cm) esetén max. 6
darabot.
 Javaslat, hogy az eladott képek árának 60 %-a kerüljön a rászorultakhoz, 40%-a
maradjon az alkotónál a korábbi 80/20%-s megosztás helyett.
A javaslatot 2 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. Természetesen mindenki saját
belátása szerint további adományokat tehet.
 A nyitvatartásra, ill az őrzés szervezésére az elnök javaslatokat vár
 Javaslatok hangzottak el a kiállítás népszerűsítésére, (plakátok, e-mail hírdetés, sajtó:
Hírmondó, Iránytű …) Kósa János ajánlatot tett fénymásoló, nyomdai
szolgáltatásra
3. 2013. évi program
1. 2013. április végén/május elején: Tavaszi Tárlat a az Erkel Ferenc Művelődési
Központban
2. 2013. Karácsonyi karitatív kiállítás a Kálvin teremben
3. Dévényi János pályázatot adott be a Képző- és Iparművészeti Szövetséghez kiállítás
rendezésre a Táncszínház előcsarnokában – még nincs döntés.
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4. Dr. Darkó Jenő szervezése: a Kálvin teremben szentendrei magángyűjtő kiállítása
egyesületi meghívásra / Bernáth Béla felajánlotta a terembérlet költségét /
5. Kuchta Nándor és Samu Ferenc közös fotókiállításának támogatása
3.1, 3.2, 3.4.- pontok szavazásra bocsátása, egyhangú elfogadása
További tervek:
Földi Péter festőművész meghívása, önálló kiállítása a Kálvin teremben
Kiállítás a Töki Pajta Galériában
4. Keszi Art honlap
A Keszi Art honlap számára domain nevet, és tárhelyet kell igényelni. Szakaszosan elérhető
tárhely ára 3000 eFt/ év. Egy biztonságos, mindig rendelkezésre álló tárhely költsége 20
eFt/év lenne.
A közgyűlés a minőségi tárhelyet szavazta meg.
5. Thuronyi István festőművész tiszteletbeli taggá avatása
Dévényi János ismertette a festőművész életútját, majd a közgyűlés egyhangúlag megszavazta
a tiszteletbeli taggá avatását. Emléklap készül.
Hozzászőlások
Sarlós Györgyné javasolta ismerkedési est szervezését
Decemberben Biai Simon István kiállítása lesz a Polgármesteri Hívatalban.
Új belépők:
Aurell David
Dalotti Tibor
Géczy Olga
Kerezsi Éva
Szilágyi Dóra
KESZI-ART Egyesület e-mail címe: keszi.art@gmail.com

___________________________
Fehér Irén
jegyzőkönyvvezető

___________________________
Vágvölgyi Attila
hitelesítő tag

___________________________
Makk Attila
hitelesítő tag
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