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Vállalkozási bevétel arányának megállapítása 
2013 

 
 

 

MEGNEVEZÉS VÁLLALKOZÁSI KÖZHASZNÚ 
Főkönyvi számla 

száma 
Összeg (e Ft) Főkönyvi számla 

száma 
Összeg (e Ft) 

Összes bevétel     A + B 
(9. Számlaosztály) 

 ezer forint 
140.300 

A.) Közvetlenül elszámolandó 
bevétel  

( kamat, rendkívüli nélkül!) 

 
140.290 ezer forint 

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

Alapítói támogatás  - . 64.251 
Önkormányzati támogatás    1.750  
Pályázatok    36.037 
Egyéb bevételek    1.877 
Közhasznú árbevétel     
Vállalkozási árbevétel  36.375   
A.)  Összes közvetlenül elszámolt 

bevétel 
36.375 103.915 

Vállalkozási bevétel aránya (%) 
(Közvetlenül elszámolt Vállalkozási bevétel / 
Összes közvetlen bevétel)   

 
36375/140290= 25,93 %        

 
-- 

Közhasznú bevétel aránya (%) 
 
(1 – Vállalkozási bevétel aránya) 

 
----------------- 

 
74,07 % 

B.) Megosztandó bevételek 
 

Kamat  10 
  Összes megosztandó bevétel  
 

10 

B.)  Bevétel megosztása 
(Vállalkozási, illetve a közhasznú 

bevétel arányában) 

(10x25,93 %  vállalkozási bevétel aránya) 
3 

(10x74,07%.közhasznú bevétel aránya) 
7 
 

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

Összes vállalkozási bevét 
(A + B) 

 

 
36.378 

---------------- 

Összes közhasznú bevétel 
(A + B) 

 

---------------  
103.922 

 
Egyeztetés 

  
Összes vállalkozási bevétel (A+B)  +  Összes közhasznú bevétel (A+B)  = 140.300 e forint 

 
 
 
 
 
 



 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
2013-12-31 

Számitási képlet : Vállalkozási bevétel/Össszes bevétel 
       36 375 171        140 290 631    25,93% 

 

Fökönyvi Összes Vállalkozási Közhasznu tev. 
szám költség költség költsége 
        
51 Anyag     23 068 542                 5 981 673               17 086 869     
52 Szolgáltatás     37 741 787                 9 786 445               27 955 342     
53 Egyéb.szolg       1 082 741                    280 755                    801 986     
54 Bérköltség     55 615 527               14 421 106               41 194 421     
55 Egyéb.sz.jel       2 917 873                    756 604                 2 161 269     
56 Bérjárulék     14 079 306                 3 650 764               10 428 542     
56 szakhj.          210 000                    210 000                            -       
57 Écs       4 436 920                 1 150 493                 3 286 427     
581 STK -        327 678     -              327 678                            -       
5 .szla.o    138 825 018              35 910 162             102 914 856     

814            70 244                      70 244                            -       
86       1 066 180                    276 460                    789 720     
87                            -       
88                            -       

     139 961 442              36 256 866             103 704 576     
  

Anyagjellegű     61 963 314               16 119 117               45 844 197     
Személyi jelleg     72 822 706               19 038 474               53 784 232     
Écs       4 436 920                 1 150 493                 3 286 427     
Egyéb ráford.       1 066 180                    276 460                    789 720     
STK -        327 678     -              327 678                            -       
Pénzügyi ráf.   
rendkív.ráf.   

 
   139 961 442              36 256 866             103 704 576     
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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 
A társaság közhasznú jogállása: Kiemelten 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. 
  
Felügyelő Bizottság tagjai 2012. február 15-étől: 
  Király Gábor 
  Lóránd Klára 
  Farkas Gábor 
 
 
Társaság ügyvezetője:  dr. Füzi 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.) Személygépjármű kölcsönzés 
EE.) Festék, bevonó anyag  gyártása 
FF.) Médiareklám 
GG.) M.n.s. egyéb oktatás 
HH.)  

  
2. 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 Eredménykimutatását a 
224/2000./XII.19./ Korm.rendelet  3 §./2/-ben megfogalmazott 6.sz.melléklete szerint készíti. 
 
A mérleg fordulónapja: december 31. 
 
A mérlegkészítés napja : január 15. 
 
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. 
 
Valós képet lényegesen befolyásoló hiba: a megállapítások következtében a hiba 
feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal 
változik (nő vagy csökken). 
 
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 

 
 

 
 
 



 

 
 

A kötelezettségek 3,1%-os növekedését a megnövekedett járulékterhek okozták. 
Vállalkozásunk a Népi Iparművészeti Gyűjtemény feladatkörét, és a dolgozókat 
2013.07.01-től vette át. 
 

Saját tőkearányos eredmény 
 

 
 

 
Az üzemi eredmény az előző évhez képest, 4.668 e Ft-tal csökkent. Ennek oka 
főképp az, hogy a bevételeinket kisebb mértékben tudtuk növelni, mint a 
költségeinket. Az év folyamán több, előre nem látható problémát kellett 
megoldanunk, aminek költsége az eredményesség terhére íródott. Ilyen volt például 
a Zománcművészeti Alkotóműhelyben az érintésvédelmi veszélyelhárítás, és az 
épület üvegezése, a Kerámia Stúdióban tervdokumentáció készítése a 
telekösszevonáshoz. Az összes bevételünk 114,6 % - kal magasabb volt a 2012. 
évinél, a ráfordítások viszont ettől  erőteljesebben növekedtek. 
 

Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása 
Árbevétel arányos nyereség 

 

 



 

 
 
 
A társaság árbevétele az előző évhez képest 6,4%-kal csökkent, a költségek aránya 
viszont 19.27%-kal növekedett. E két tényező együttes hatása okozza a fenti 
mutató visszaesését. 
 
 

Eszköz arányos nyereség 
 

 
 
 

A  mutató visszaesését alapvetően az határozza meg, hogy  a visszafogott 
gazdálkodás mellett meg kellett oldanunk néhány elengedhetetlen eszközbeszerzést.  
A befektetett eszközök nettó értéke csupán 0,8%-kal, ugyanakkor az adózott 
eredmény 93,1 %-kal csökkent. 
 

Likviditás és adósságállomány alakulása  
likviditási gyorsráta 

 
  

 



 

 
 

A likviditási mutató 88,3%-os csökkenését az okozza, hogy a rövid lejáratú 
kötelezettségeink 23,2 % - kal nőttek,  pénzeszközeink pedig 20.6%-kal csökkentek.   
 
 

Adósságfedezeti mutató 
  
 

 
 
 
A követelések 34,6%-kal csökkentek, a kötelezettségek viszont 23,2%-kal 
növekedtek a 2012.évihez képest, e két tényező együttes hatása okozza az 
adósságfedezeti mutató fenti értékét. A követelések a rövid lejáratú kötelezettségek 
93,45 %-át fedezik. 
 
 
II. MÉRLEGTÉTELEKHEZHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
 
1. TÁRGYI 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 0 
Ingatlanok     22914  0 0 22914 18195 
Műsz.berend. 
járművek. 

6394 1948 0 8342 3079 

Egyéb berend. 12703 126 0 12829 1450 
Beruházások      
Összesen: 42079 2074 0 44153 22724 



 

 
 
A következő táblázat a halmozott értékcsökkenés kimutatására szolgál: 
 

Értékcsökkenés Nyitó 
eFt 

Növekedés 
eFt 

Csökkenés 
eFt 

Záró 
eFt 

Immat. javak 68 0 0 68 
Ingatlanok 4032 687 0 4719 
Műsz. berend. járművek 4411 852 0 5263 
Egyéb berendezések 10658 721 0 11379 
Összesen: 19169 2260 0 21429 

 
A 100,- eFt egyedi érték alatti, a tárgyévben használatba vételkor egyösszegű 
értékcsökkenésként elszámolt eszközök értéke: 2.177 e Ft 
 
2. KÉSZLETEK:  2.577  e Ft 
 
3. KÖVETELÉSEK: 4.626 e Ft 
 
Vevőkkel szembeni követelés:  3.077 
Egyéb követelés: 1.549 
 ebből:  
NAV-val szembeni követelés:  1.524 
Szállítói túlfizetés: 25 
 
A vevő követelések teljes összege elismert teljesítés.  
 
 
4. PÉNZESZKÖZÖK: 
  
Házipénztár 128 
Elszámolási betétszámla: 7.799 
Összesen: 7.927 
  
5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS   
 
Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 1.450 
2013. évet érintő előfizetések, egyéb költségek: 361 
Összesen: 1.811 
 
6. SAJÁT TŐKE 
 
A cég saját tőkéje a mérleg szerinti eredménnyel, 338 e Ft-tal növekedett.  
Jegyzett tőke: 3.000 
Tőketartalék: 0 
Eredménytartalék: 12.781 
2013. évi mérleg szerinti eredmény                  338 
Saját tőke összesen: 16.119 
 
7. KÖTELEZETTSÉGEK: 4.951 e Ft 
 
A társaságnak hosszúlejáratú és hátrasorolt kötelezettsége nincs. 



 

 
A mérleg fordulónapján a társaságnak lejárt köztartozása nem volt.  
 
8. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS: 18.595 e Ft. 
 

 
 
 
 
 
III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

 
A társaság az összköltség eljárással elkészített eredmény kimutatása mellet a 
kiegészítő melléklet részeként elkészítette a közhasznú eredménykimutatást is, hogy a 
közhasznú és vállalkozási tevékenységet elkülönítetten is kimutassa. A költségek 
felosztása a közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételének arányában történik.  
 

 

Rövid lejáratú hitelek: 0 
Szállítói tartozások: 221 
Egyéb kötelezettség: 4.730 
 ebből:  
NAV-val szembeni kötelezettség: 3.813 
Helyi adók: 485 
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 0 
Egyéb kötelezettség: 432 
Rövid lejáratú kötelezettség: 4.951 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft 

Cash-flow kimutatás 2013.  
Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2013. év 
Tény 

            
  I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás   
     (Működési cash flow 1-13. sorok) 2 195 
         

1. Korrigált adózás előtti eredmény ± 339 
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás + 4 437 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő  ±   
  Elszámolt értékvbesztés és visszaírás CO2       
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±   
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±   
6. Szállítói kötelezettség változása ± -223 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 1 156 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± -4 474 
9. Vevőkövetelés változása ± 3 959 

10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)  ± -3 448 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 450 
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -  -1 
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -   

         
  II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás   
      (14-16. sorok) -4 250 

         
14. Befektetett eszközök beszerzése - -4 250 
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) -2 055 



 

Az egyéb ráfordítások összege: 1.066 e Ft 
 
Késedelmi kamat  60 
Költségvetéssel szemben elszámolt adók 426 
Helyi adók ( iparűzési adó építményadó, gépjármű adó ): 512 
Kerekítési különbözet 3 

Adomány:                            65 
 
A társaságnak 2013. évre helyi iparűzési adó fizetési kötelezettsége 485 e Ft volt. . 
 
A társasági adó fizetési kötelezettsége 1 e Ft az alábbiak szerint: 
 

Társasági adó kötelezettség levezetése 
 
Adózás előtti eredmény 339 
Adóalapot módosító tételek 
 Csökkentő tételek: 
 Előző évek elhat.veszteségéből az adóévi leírt összeg: 40 
 Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás  4.705 
 Csökkentő téltelek összesen: 4.745 
 Növelő tételek 
 Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás 4437 
 NAV késedelmi pótlék   10 
 Növelő tételek összesen: 4.447 
Társasági adóalap 41 
társasági adó    4 
társasági adómentesség közhasznúság miatt -3 
fizetendő társasági adó 1 
 
IV. BÉR, LÉTSZÁM ALAKULÁSA 
 
 Összes átlagos állományi létszám                                                                 21 fő 
 Összes munkabér           55.616 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 veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
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, 2014. február 17.  
   
    dr. Füzi László 
    



 

 
2.sz.melléklet 

 
 
 
 

 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 

Költségvetési támogatás felhasználása: 
2013. 

 
 
 
 
Alapítói támogatás működtetésre  

KMJV Önkormányzati támogatás 
működtetésre 

64.251.440.- 

 
 
 
Az alapítói támogatást a személyi jellegű kifizetésekre, és részben 
anyagjellegű költségeinkre használjuk fel, és arról részletes, számla 
szerinti elszámolást készítünk.  
A fenti 64.251 e Ft támogatás csak részleges fedezetet nyújt a Kft. 
működési költségeire, 2013. évben ez 45,91% -os működési támogatást 
jelentett. 
 
 
 
 

Anyagjellegű 61.963.314 
Személyi jelleg 72.822.706 
Écs 4.436.920 
Egyéb ráford. 1.066.180 
STK -327.678 
Pénzügyi ráford. 0 
rendkív.ráf. 0 
Összes költség: 139.961.442 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

3.sz.melléklet 
 
 
 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
Kimutatás a vagyon 2013.évi változásáról 

E Ft-ban 
 
 
 
 

 

Megnevezés 
Nyitó Záró Változás 

Befektetett eszközök 22910 22724 -  186 
       Ebből tárgyi eszközök 22910 22724 - 186 
Forgóeszközök összesen 17696 15130 - 256

6       Ebből: készletek 639 2577 1938 
                 követelések 7075 4626 - 244

9                  pénzeszközök 9982 7927 - 205
5 Aktív elhatárolás 2261 1811 - 450 

Eszköz összesen: 42867 39665 - 320
2 Saját tőke 15780 16119 339 

    Ebből: jegyzett tőke 3000 3000 0 
               Eredménytartalék  7832 12781 4949 
               Mérleg szerinti 

eredmény 
4948 339 - 460

9 Kötelezettségek 4018 4951   
933 Passzív időbeli elhatárolás 23069 18595 - 447

4 Forrás  összesen: 42867 39665 - 320
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.sz.melléklet 

 
 
 
 
 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 

Kimutatás 
A cél szerinti juttatásokról 

2013. 
 
 
 
 

 
 

 
Vállalkozásunk 2013.évben sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást 
nem fizetett. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juttatás 
megnevezése 

Előző évi 
összeg 

Tárgyévi 
összeg 

Változás Megjegyzé
s Ft Ft % Ft 

Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 

0 0 0 0  

- adóköteles pénzbeni 
támogatás 

     
- adóköteles nem 
pénzbeni támogatás 

     
- adómentes pénzbeni 
támogatás 

     
- adómentes 
természetbeni 

     



 

 
 
 
 
 
 

5.sz.melléklet 
 
 
 
 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
Kimutatás A kapott támogatásokról 2013. 

    
 
 
 
 

Sors Támogató megnevezése Tám.cél Támogatás összege, 
értéke 

Eltérés 

Előző évi  e Ft Tárgyévi e Ft %  E Ft 
1. Központi költségvetési 

szerv 
 
működés

    
2. Elkülönített állami 

pénzalap 
     

3.          NKA működés
re 

26504 28336 106,91 1832 
          NKA eszközfej

lesztés 
 4129  4129 

4.          MMA működés
re 

 2400  2400 
5.          TÁMOP működés

re 
 422  422 

6. Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 

működés
re 

880   - 880 
7. Bp.IX.ker. Önkormányzat működés

re 
700 500 71,43 -200 

 Debrecen Önkormányzat működés
re 

  250   250 
8. Helyi Önkormányzat 

KMJV 
működés
re 

2423 1750 72,22 -673 
 Helyi Önkormányzat 

KMJV 
működés
re 

50103 64251 128,24 14148 
9. Települési önkormányzat 

társulása 
     

10. Kisebbségi települési önk. 
És szervei 

     
11. Magánszemély működés

re 
    

12. Egyéni vállalkozó      
13. Jogi személyiségű 

gazdasági társaság 
működés
re 

643 50 7,78 -593 
14. Jogi személyiség nélküli 

szervezet 
     

15. Közhasznú szervezet       
16. Közhasznúként be nem 

sorolt 
     

 - közalapítvány      
 - alapítvány      
 - társadalmi szervezet      
 - közhasznú társaság      
 Összesen  81253 102088 125,64 20835 

 
 
 



 

6.sz.melléklet 
 
 
 
 
 
 

 
Kimutatás 

a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.  
vezető tisztségviselőinek  

2013.évben nyújtott juttatásokról 
e.Ft-ban 

 
 
 
 
 

Munkakör bér Szabads
ág 
megváltá
s 

Étkezési 
utalvány 

összesen 

Ügyvezető   4320  72 4392 
 
 
 
 
 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai bruttó 100 e Ft/év tiszteletdíjban  
részesültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7.sz.melléklet 
 

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 

címe:   6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1. 

Az ügyvezető: 
neve:   dr.Füzi László 

 
A Kft. jellege, működési köre: 

 
A társaság kiemelkedően 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, kerámia- és 
zománcművészetét, 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 ezzel Magyarország kultúrájának 
gazdagításához, sokszínűvé tételéhez. 
 
A társaság tőke, 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 kerámia művészeti , 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.)másrészt oktatási centrum, a Szilikátművészeti tanszék 

létrehozásával /Nyugat-Magyarországi Egyetem/. 
C.) harmadrészt a meglévő kortárs kerámia gyűjteménye, 

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 2013-as esztendőben a Kft. folytatta a szakmai programját, 
támogatást  szerzett művészeket fogadott, szimpozionokat tartott, 
és gazdag kiállítási  programokat szervezett. 
 
 



 

 
3./ A Zománcművészeti 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 2013-as évben tevékenységünk pénzügyi eredménye pozitív 
volt, mind vállalkozási, mind pedig közhasznú tekintetben csekély 
nyereséget hozott. 
 
A jelenlegi gazdasági helyzetben is arra törekszünk, hogy a jövőben is 
meg tudjuk tartani a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit 
Kft. működőképességét. 
 
  
 
 

 
 
 

Kecskemét, 2014.02.17. 

  
        dr. Füzi László 
        ügyvezető  
 

 
 
 



 

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről 

 
 
 A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta 
működik Kecskemét Megyei Jogú Város gazdasági társaságaként. A gazdasági társaság 
három korábban önálló művészeti műhely, a Forrás című folyóiratot megjelentető Forrás 
Kiadó, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
munkáját fogja össze. 2013 második félévének kezdetével Társaságunkhoz került az addig  
intézményi formában tevékenykedő Népi Iparművészeti Gyűjtemény, s ennek keretein 
belül a Katona József Emlékház is. Munkánkat alapvetően Kecskemét városa támogatta, 
ezen túlmenően fontos volt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, a Forrás kiadását az 
NKA 2013-ben 14,5 millió forinttal támogatta, a Kerámia Stúdió és a Zománcműhely 
egyes szakmai programjai szintén az NKA támogatásából valósultak meg. 
 

Az alábbiakban műhelyenként mutatom be 2013-ban végzett munkánkat.  
 

Forrás Kiadó 

 

A Forrás folyóirat 

A Forrás című folyóirat negyvennegyedik évfolyamát jelentettük meg 2013-ban. 
Folyóiratunkat a valóságirodalom és a szociográfiai törekvések támogatása jellemezte 
eddigi története során. Az elmúlt esztendőkben – szerkesztőségünk megítélése szerint – 
minőségi szempontokat érvényesítve igyekeztünk figyelemmel kísérni a teljes, így a hazai 
és a határainkon túli magyar irodalom főbb törekvéseit. Feladatunknak tartjuk a 
társadalom változásainak, átalakulásának írói, helyzetelemző esszékkel való nyomon 
követését. Munkánkat erős szellemi verseny keretei között végezzük, célul tűzve ki, hogy a 
szellem méltóságát is megőrizzük és képviseljük. Mindez tudatos szerkesztést követel 
meg, s egyre fontosabbá válnak a hosszú munkával előkészített összeállítások, elemzések. 
    
Egy immáron több mint negyven esztendős folyóirat egyetlen évfolyamáról nehéz 
beszámolót írni, többek között azért is, mert a különböző évfolyamok rejtett, és talán nem 
is annyira rejtett szálakon kapcsolódnak egymáshoz, előkészítik a következő évfolyamot, s 
vissza is utalnak egy korábbi összeállításra, számra, évfolyamra. A Forrás, szerkesztői 
megítélése szerint határozott arculattal bír, őrzi korábbi évfolyamainak a 
valóságirodalomhoz, tényirodalomhoz való elkötelezettségét, továbbra is teljes magyar 
irodalomban gondolkodik, s megítélésünk szerint követte-követi azokat a változásokat is, 
amelyek a magyar irodalomban lezajlanak, itt főképpen a közvetlen politizálás eltűnésére, 
és az újabb irányzatok, nemzedékek feltűnésére gondolok. 
  
 A Forrás 1989 óta a magyar társadalom életét a korábbiaknál áttételesebben, főképpen 
írói esszék és szépírói munkák közlésével igyekszik megragadni. Az írói igényesség 
önmagában is beszél a korról, ezért az egyik legfőbb törekvésünk az önmagában is 



 

megálló, a még lehetséges teljesség igényével fellépő művek közlése. Igyekeztünk 
tematikus összeállításokat megjelentetni, hiszen ezek egy-egy problémakör, jelenség 
megragadása kapcsán mindig csomópontot képezhetnek. Munkánkat 2012-ben is ezek az 
alapelvek, célkitűzések irányították, s a lap szerkesztése közben nagy örömöt jelentett, 
hogy a magyar irodalom olyan kiváló alkotói voltak a munkatársaink, mint Tandori Dezső, 
Sándor Iván, vagy a fiatalok közül Podmaniczky Szilárd, Darvasi László, a névsort 
természetesen még sokáig lehetne folytatni… 
   Mivel a szerkesztésben egyszerre kell érvényesülnie a szellemi jelenségek fentebb már 
jelzett természetéből következően a spontaneitásnak és a tervszerűségnek, 2013-ban is 
több tematikus számot, összeállítást jelentettünk meg. 

2013. januári számunkban a lap élén a Kossuth-díjas Sándor Iván prózája szerepel. 
Közöltük Buda Ferenc verseit. A szám szenzációjaként pedig a 90 éve született Schéner 
Mihály fesőművész hagyatékban maradt interjúját közöltük. 

2013. februári számunk szenzációjaként a lap élén Illyés Gyula hagyatékából kapott 
versciklusát közöltük. Közreadtuk Orosz László tőle nem megszokott 
irodalomtörténészi, hanem epikus írását Katona Józsefről. A szám képanyagát a 
kecskeméti származású Orosz István grafikusművész alkotásai képezik. 

2013. márciusi számunkban a Forrás szerkesztőjének, Pintér Lajosnak a 60. születésnapját 
köszönti több írás. Ugyanakkor közli a Forrás Pintér Lajos önéletrajzi esszéjét is. A 80 
éves Schrammel Imrétől Ménesi Gábor életút-interjúját közöltük, és színes 
mellékletben adjuk közre Schrammel Imre kerámiáit. 

2013. áprilisi számunk a Költészet Napja alkalmából az átlagosnál hangsúlyosabban 
közöltünk verseket, valamint a 100 éve született Jékely Zoltánról Alföldy Jenő és 
Vallasek Júlia emlékezett meg tanulmánnyal. 

2013. májusi számunkból a gazdag szépirodalmi anyag mellett (többek között Villányi 
László, Jász Attila, Markó Béla versei) a 90 éves Tóth István fotóművésszel készített 
interjú emelkedik ki, az interjút Rigó Róbert készítette. Tóth István elnyerte Az 
évszázad fotósa címet, így a tőle közölt képanyag is rangot adott a lapnak. 
 
2013. júniusi számunkban a száz éve született Weöres Sándorra emlékeztünk. Weöres a 
magyar irodalom kiismerhetetlen klasszikusa. A számban Pintér Lajos, Pethő Ildikó, 
Ócsai Éva, Szigeti Csaba, Bíró-Balogh Tamás, Tarján Tamás és Molnár Edit 
írásait, tanulmányait, emlékezéseit, elemzéseit közöltük, az összeállítást Kenyeres Zoltán, a 
Weöres-kutatás legnagyobb alakja kiemelkedőnek minősítette. 
 
2013. július-augusztus: Hagyományos nyári „dupla-számunk” ezúttal is tematikus volt, 
ezúttal a mai magyar pózának szenteltük ezt a számot. A számban olyan jelentős és 
elismert szerzők írásai kaptak helyet, mint Sándor Iván, Vári Attila, Sigmond István, 
Grendel Lajos, Zelei Miklós, Tandori Dezső, Buda Ferenc, Ferdinandy György, 
Balázs Attila, Podmaniczky Szilárd.  
 
2013. szeptember: Ebből a számból két tematikus összeállítás emelkedik ki. Az egyik Bálint 
Sándorhoz és Schreiber Sándorhoz kapcsolódik. A két, egyetemes mércével mérve is 



 

kiemelkedő tudós levelezését Barna Gábor közölte és látta el jegyzetekkel, illetve a 
leveleket kapcsolattörténeti tanulmányba illesztette. A másik nagy tömb Bahget 
Iskanderhez kötődik. A Forrás közelében tevékenykedő fotóművésszel hetvenedeik 
születésnapja alkalmából Kriskó János készített gazdag életút-interjút, s jelentős 
fotóanyagot is közöltünk Bahget Iskandertől. 
 
2013. októberi számunk egyik kiemelkedő anyaga Kántor Lajoshoz kötődik. Kántor Lajos 
Kolozsváron élő szerkesztő, irodalmár, most, meglepetésre a férfi – nő kapcsolatot  
elemző szépprózai munkát adott közre. A másik anyag Geszler Máriáé, a kiemelkedő 
jelentőségű keramikus-művész budapesti kiállítása alkalmából A virágos művésznő 
címmel interjút adtunk közre. Az interjút Hegyi-Füstös Zsuzsanna készítette, s a 
művész munkáit bemutató nagy terjedelmű színes reprodukciós tömb is megjelent a 
lapban. 
  
2013. novemberi számunkból az Illyés Gyula hagyatékából közölt versek, Zelei Miklós, 
Tornai József írásai, Staar Gyulának a Simonyi Károly munkásságával foglalkozó 
tanulmánya, Vasy Gézának a kilencven éve született Kormos Istvánnal foglalkozó írása 
emelkedik ki. 
 
2013. decemberében a hetvenöt esztendős Tandori Dezsőt köszöntjük, emellett fontos 
tanulmányokat közlünk Iványosi-Szabó Tibortól, Lengyel Andrástól és Fekete J. 
Józseftől. 
 
 
Ódaroncs  
Balatonfüred – Debrecen – Kecskemét irodalmi antológia  
 
Az Ódaroncs című irodalmi antológiát a Balatonfüred – Debrecen – Kecskemét kulturális 
együttműködés jegyében az Ünnepi Könyvhétre, vagyis június első hetére adta ki 
Kecskemét város támogatásával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek. Az antológia 
szerzői mind ismert szépírók, akik erősen kötődnek valamelyik városhoz. Az antológiában 
Debrecen városából Aczél Géza, Borbély Szilárd, Korpa Tamás, Áfra János versei mellé Papp 
András és Bálint Péter prózái kerültek válogatásra. Balatonfüredet Géczi János, Fenyvesi Ottó 
és Szálinger Balázs versei képviselik, Kecskemétről pedig jól ismert nevek kerültek az 
antológiába: Dobozi Eszter, Buda Ferenc és Pintér Lajos versei mellé Füzi László szépirodalmi 
prózája került. Az antológia szépsége abban is rejlik, hogy az írások után egy-egy 
képzőművészeti alkotás is helyet kap. A publikáló képzőművészek: Balatonfüredről: Filep 
Sándor, Kovács Endre, Melocco Miklós, Debrecenből Fátyol Zoltán, László Ákos, László János, 
Papp Károly, Szilágyi Imre, Varga József, Kecskemétet pedig Benes József, Damó István, Molnár 
Péter, Orosz István és Ulrich Gábor képviselte.  
 
A debreceni Sesztina Galéria tárlatot rendezett az alkotók munkáiból, ami néhány nappal 
a debreceni könyvbemutató előtt nyílt meg, és a könyvben megjelent képzőművészeknek 
több munkáját is bemutatta. 
 
 



 

Rendezvényeink 
 
 
Magyar Kultúra Napja 2013. – Boško Krstič: Az azúr őrzőinek legendája 
Időpont: 2013. január 21. 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.) 
 
 
Magyar Kultúra Napja 2013. – Boško Krstič: Az azúr őrzőinek legendája 
Időpont: 2013. január 21. 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.) 
Lásd: Kápolna Galéria 
 
 
Beszélgetés Bodor Ádámmal – Forrás est 
Időpont: 2013. február 6. 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.) 
Lásd: Kápolna Galéria 
 
 
Forrás rendhagyó irodalomóra Kalocsán  
2013. február 28. 
Helyszín: Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár (Kalocsa, Kossuth Lajos u. 22.) 
 
A Tomori Pál Városi Könyvtár felkeresett minket azzal a kéréssel, hogy 
együttműködésben tartsunk a város középiskolásainak rendhagyó irodalomórát az 
érettségi vizsgák előkészítéseként. A Forrás szerkesztőségét Buda Ferenc, Füzi László 
és Pintér Lajos képviselte, akik nemcsak a saját írói illetve költői munkásságukról 
beszéltek, hanem a kortárs irodalom jeles alakjait is megpróbálták közelebb hozni a 
fiatalokhoz, akik nagy érdeklődéssel hallgatták történeteiket. Szó esett ezen kívül a Forrás 
folyóirat múltjáról, szerkesztési hagyományairól és jelenéről, a Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyekben betöltött szerepéről és az új szervezeti felállásról. 
 
 
Dülöngő félsorok – Kovács András Ferenc Forrás-estje 
Helyszín: Katona József Könyvtár (Kecskemét, Piaristák tere 8.) 
2013. március 5. 17 óra 
 
Kovács András Ferenc Kossuth-díjas erdélyi költőt közkedvelt költői jelnevén KAF-ot a 
világirodalmi rangú kortárs magyar líra rangos képviselőjeként tartja számon a kritika. A 
Forrás folyóiratnak a kezdetektől publikálta verseit, a folyóirathoz való hűsége a mai napig 
megmaradt, rendszeres szerzője a lapnak. Költészetét a hagyomány és történetiség 
modern megjelenítőjeként, az európai költészeti örökség és az újító szellem találkozásának 
egyedülálló változataként értékeli a kritika. Gyakran más személyiségek álarca mögé bújva 
szólal meg - ezek lehetnek hajdan-létezők vagy kitaláltak; néhány alteregót ő maga 
teremtett meg magának, mostanában például a Forrásban Lázáry René Sándor verseit teszi 
közzé. Illik rá azonban a "tudós költő" (poeta doctus) kategória is, de épp így nevezhetjük 



 

nyelvbűvésznek, szenvedélyes filológusnak is. Versei szerteágazó kultúrtörténeti és 
művészeti utalásrendszerük miatt felkészült, beavatott befogadót feltételeznek, de 
alapvető érzelmi és szellemi üzenetüket viszont minden olvasó ember be tudja fogadni, 
aki olykor engedi magát beleveszni a végletekig kifinomult képrendszerbe, máskor meg 
hagyja, hogy magával ragadja őt a sodró erejű lírai beszéd. Az ezredfordulótól kezdve a 
legnevesebb magyarországi kiadók, a Jelenkor, majd a Magvető adják ki köteteit. Jelenleg a 
Látó című marosvásárhelyi irodalmi folyóirat főszerkesztője. 
 
A költővel az alteregók jelentőségéről, szerepekről, költészetéről és a Forráshoz fűződő 
viszonyáról beszélgetett Füzi László, a Forrás folyóirat főszerkesztője. 
 

A Kecskeméti Tavaszi Fesztiválra rendezett programjaink 
 A forrás – Schrammel Imre kiállítása 

Megnyitó időpontja: 2013. március 12.  
A kiállítás 2013. március 12. és 2013. április 11. között volt megtekinthető. 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.) 

 Találkozás Schrammel Imrével 
2013. március 18. 17 óra 
Helyszín: Kápolna Galéria előadóterme (Kecskemét, Kápolna u. 13.) 

A Forrás és rendezvényeink összehangolásának példája a két program, melyet a 
Nemzetközi Kerámia Stúdióval együttműködésben rendeztünk meg. Lásd: Kápolna 
Galéria 

 
Költészet Napja  – Dobozi Eszter és Pintér Lajos estje 

2013. április 10. 17 óra 
Helyszín: Katona József Könyvtár előadóterme (Kecskemét, Piaristák tere 8.) 
 
A Költészet napja alkalmából a Forrás folyóirat szerkesztőségének két tagjával 
beszélgetett Füzi László főszerkesztő. Dobozi Eszter József Attila-díjas költő az 
Orpheusz Kiadónál megjelent Kötés című verseskötét mutattuk be,  valamint a hatvanadik 
születésnapját ünneplő Pintér Lajos József Attila-díjas költő a Forrás folyóirat 2013. 
márciusi számában megjelentő Tört/én/elem című önéletrajzi írásáról folyt a beszélgetés. 
Füzi László megállapította, hogy Dobozi Eszter legújabb versei sokkal intimebb 
hangvételűek, hiányzik belőlük a korábbi költészetére jellemző távolságtartás. Társalgásuk 
során a magánéleti indíttatásokban találták meg ennek az okát. A csongrádi származású, 
egyetemi tanulmányait Budapesten végző Pintér Lajos önéletrajzi írása kapcsán bejárt 
életútjáról, Kecskeméthez való kötődéséről folyt a beszélgetés, mely során kiderült, hogy 
„Kecskemét nagyon veszélyes város, könnyű itt ragadni”. A két költő ezer szállal kötődik 
Kecskeméthez, talán ennek is köszönhető, hogy a Könyvtár előadóterme megtelt és ennek 
ellenére mégis egy intim, ugyanakkor remek hangulatú beszélgetésnek lehetett hallgatója, 
aki jelen volt. 



 

Forrás-est a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben 
Helyszín: Szófiai Magyar Kulturális Intézet 
Időpont: 2013. május 22. 
 
Doncsev Toso, a Szófiai Magyar Kulturális Intézet vezetője hívta meg a Forrás folyóirat két 
szerkesztő munkatársát, Füzi László irodalomtörténészt és főszerkesztőt, valamint Buda 
Ferenc Kossuth-díjas költőt. A beszélgetés során a két szerző bolgárra fordított műveit 
olvasták fel, majd a mai magyar irodalom sajátosságairól, illetve a bolgár és magyar 
irodalom összehasonlításáról folyt a beszélgetés.  
 
 
A táj emléke - Molnár Péter kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. május 28.  
A kiállítás 2013. május 28. és 2013. június 14. között volt megtekinthető 
Helyszín: Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.) 
 
A kiállítást összehangoltuk a Forrás folyóirattal. 
Lásd: Kápolna Galéria 
 
 
Ünnepi Könyvhét Debrecenben – Ódaroncs című antológia könyvbemutatója  
2013. június 5. 17 óra 
Helyszín: Modem – Modern és Kortárs Művészeti Központ (Debrecen, Baltazár Dezső tér) 
 
A rendkívül reprezentatív kiadvány az Ünnepi Könyvhétre jelent meg, és mindhárom 
városban bemutatásra került.  A debreceni rendezvényen Buda Ferenc, Pintér Lajos, 
Füzi László, Aczél Géza, Papp András és Cserép László beszélt a könyvről. A 
rendezvényt Halász János kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg. Nagyszámú 
közönség várta a könyv bemutatóját, a felolvasásokból kiemelkedett Buda Ferenc és 
Pintér Lajos játékos verses labdaadogatása, amit a kecskeméti könyvbemutatón átalakítva 
újra eljátszottak. 
 
 
Ünnepi Könyvhét Kecskeméten – Ódaroncs című antológia könyvbemutatója  
Időpont: 2013. június 6. 17 óra 
Helyszín: Katona József Könyvtár előadóterme (Kecskemét, Piaristák tere 8.) 
 
A fentebb részletesen bemutatott Ódaroncs című irodalmi antológia bemutatásának 
következő állomása Kecskemét volt. A rendezvényen Buda Ferenc, Pintér Lajos, Füzi 
László, Aczél Géza, és Áfra János olvasta fel írásait. Az antológia a könyvbemutatón 
megvásárolható és keresett volt. 
 
 
Ünnepi Könyvhét Balatonfüreden – Ódaroncs című antológia könyvbemutatója 
Forrás Kiadó programja 
Helyszín: Kisfaludy Galéria (Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.) 
Időpont: 2013. június 7. 18 óra 



 

 
Az Ódaroncs bemutatásának utolsó állomása volt Balatonfüred. Ekkorra a könyv két 
szerkesztője, akik mindhárom eseményen részt vettek már alaposan el is fáradtak.  A 
rendezvényen Füzi László, Aczél Géza, Géczi János és Fenyvesi Ottó olvasta fel 
írásait, a könyvről és a három város kulturális együttműködéséről házigazdaként Cserép 
László beszélt. 
 
 
Grecsó & Grecsó: Szigorúan elenőrzött vágyak  
(Forrás Litera/túra programok)  
Grecsó Krisztián író és Grecsó Zoltán táncművész közös estje 
Helyszín: Népi Iparművészeti Gyűjtemény 
Időpont: 2013. szeptember 23. 19 óra 
 
Két Grecsó, ha találkozik… S ha ezt a színpadon teszik, az már aligha magánügy, s mióta 
a táncművész Grecsó Zoltán és a szépíró Grecsó Krisztián a színpadon is egymásra 
találtak, nemcsak külön-külön, de együtt is igény mutatkozik rájuk. Életpálya-egyesítő 
műsorukban tánc és irodalom, de mindenekelőtt a Mellettem elférsz című regény 
passzusai és a Szigorúan ellenőrzött vágyak című táncelőadás mozdulatai találkoztak 
egymással. Az érdeklődés rendkívül nagy volt, a sikeres programot érdemes folytatni, így a 
továbbiakban egyéb komplex rendezvényeket is szervezünk. 
(Kiváló, gyümölcsöző együttműködés a Népi Iparművészeti Gyűjteménnyel.) 
 
 
Kortárs Költészet – kortárs grafika 2013. programok – Katona József Napok 
Forrás Litera/túra programsorozat 
2013. november 8. 
 

 Vers/kép/ző kiállítás 
13:30 
Lásd: Népi Iparművészeti Gyűjtemény 
 

 Kortárs költészet – kortárs grafika kiállítás 
15:30 
Helyszín: Cifrapalota 
 
A kiállítást a Műhely Művészeti Egyesülettel közreműködésben szerveztük a kiírt 
pályázatra beérkezett munkákból. A kiállítást Füzi László, a Forrás főszerkesztője nyitotta 
meg. 
 

 A 85 éves Juhász Ferenc köszöntése 
17:00 
Helyszín: Katona József Könyvtár 
 
A Kossuth-díjas költővel a Katona József Könyvtárban beszélgetett Füzi László, Buda 
Ferenc pedig köszöntőt olvasott fel. A beszélgetés előtt a Kovács-Műhely együttes 



 

(Kovács Levente, Kovács Lóránt, Várkonyi Zsolt) Juhász Ferenc versei alapján készült 
feldolgozásait játszotta el. A Könyvtár nagytermében kb. 200 fő gyűlt össze. 
 
November 11. 
 “Szeretem a színházat” 
10:00 
 

A Balatonfüred – Debrecen – Kecskemét diákja számára megrendezett esszéíró- és 
képzőművészeti pályázat eredményhirdetésének a Katona József Emlékházban adtunk 
otthont. A jelenlévőket Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 
köszöntötte, majd átadta a díjakat 
 
Farkas L. Zsuzsa kiállítása 
10:30 
 
A Kortárs költészet – Kortárs Grafika pályázat győzteseként Farkas L. Zsuzsa műveit 
állítottuk ki. A kiállítást Kovács Zita művészettörténészt nyitotta meg a Katona József 
Emlékházban. 
 
Ezek után került sor a Katona József Emlékházban, majd a Katona József téren a 
koszorúzásra. 
 
 
Metszéspontok 
Az Apokrif és a Forrás folyóiratok közös estje 
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky u. 13. 
 
A két folyóirat szerkesztői, Füzi László és Fráter Zoltán beszélgetett Mészáros 
Mártonnal a két folyóirat múltjáról és jelenéről, majd a szerkesztőség tagjai/szerzői 
olvastak fel műveikből. A Forrás részéről Pintér Lajos és Buda Ferenc, az Apokrif 
részéről Torma Mária. Az Apokrif budapesti egyetemisták lapja, ezért ez az est 
lehetőséget nyűjtott a Forrás folyóiratnak is bemutatkozni a fiatal budapesti 
egyetemistáknak. 

A 2013-as évet összefoglalva nem tudok mást mondani, csak azt, hogy a Forrás 
hagyományait őrizve igyekeztünk jó munkát végezni, remélem, hogy ez az igyekezet a 
lapon is érződött, és rendezvényeink légkörét is jó hangulat jellemezte. 

 



 

Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
 
 
Művészeti alkotótelep 
 
 
Vannak sajátos, jól körülírható kulturális gyökereink, s éppen a zománc területén 
rendelkezünk nagyon jelentős múlttal, elismertséggel. Többnyire királyok ajándékaként, 
nemesfémeken alkalmazva a mindenkori elit udvartartásához tartozott. Ez a rang 
visszaszerezhető, amennyiben a szakmai tudás igényességgel, megfelelő művészi és emberi 
morállal társul. A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely szakmai programjainak 
célja a technika elismertségének visszaállítása nemzetközileg elismert művészek 
segítségével. 
 
 
Tavaszi kis szimpózium  
2013. március18-tól március 30-ig 
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (Kecskemét, Bethlen krt. 16.) 
 
A Tavaszi kis szimpóziumon néhány napig a legkitartóbb zománcművészek együtt 
dolgoztak alkotóműhelyünkben. Legfőképpen azok, akik az előző akár több évtizedes 
munkájukat szerették volna felülbírálni, átértékelni. Az érdekfeszítő szakmai beszélgetések 
központi témája a kor kihívásainak, elvárásainak változása, a technológiai újítások 
alkalmazhatósága volt. Érvényesíthető-e a „képzőművészeti alkotás” megjelölés 
iparművészethez tartozó anyagokkal, eljárásokkal készült műre. Igen, ugyanis a 
szimpóziumon egyedi képzőművészeti alkotások jöttek létre. A válasz nem az anyagokban 
és az eljárások mikéntjében, hanem a témában és egyediségben rejlik, a létrejött 
műalkotásban. A szimpózium résztvevői: Morelli Edit, Koszta Zsófia, Hollósy 
Katalin, R.Török Mária voltak. 
 
 
Tavaszi Zománcművészeti Szimpózium 
2013. május 1-től május 31-ig 
Helyszín: Alkotóház (Kecskemét, Műkert 2.) 
 
Ez a május havi terminus azoknak a művészeknek kedvezett, akik konkrét, saját 
programmal érkeztek. Mivel az önálló műtermi munka, szállás, étkezés az Alkotóházban 
adott, a munkához a zavartalan elmélyülés lehetőségét biztosította. Az Alkotóműhely a 
felmerülő igények szerint művészeti és technológiai, technikai tanácsokkal, információkkal 
segítette az új eljárásokat nem ismerő, de azokat alkalmazni kívánó művészeket. A műkerti 
Alkotóházban a szükséges eszközök, gépek közül csak égetőkemence és az alapozáshoz 
szükséges kompresszor áll rendelkezésre, ezért Alkotóműhelyünk teljes felszereltségével 
biztosította a folyamatos és különféle technikai eljárásokat alkalmazó művészek munkáját 
– pl. lemezvágás, szitázás, maratás, csiszolás, stb… 
 A kisebb létszám lehetővé tette az elmélyültebb szakmai beszélgetéseket, szakmai fogások 
eltanulását. Nagy érdeklődéssel hallgatták a művészek Hollósy Katalin beszámolóját a 
kaliforniai NCEG XI. Nemzetközi Zománcművészeti kiállításról. A program résztvevői: 



 

Morelli Edit, Nikolay Rybakov, Koszta Zsófia, Kőrös Sára, Balanyi Károly, 
Hollósy Katalin, Váradi Anna, R.Török Mária voltak. 
 
 
XXXIX. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep 
Az idő 
2013. június 24-től augusztus 4-ig 
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (Kecskemét, Bethlen krt. 16.) 
 
Az idei Zománcművészeti Alkotótelep hívószava az idő volt. Művészeti vonatkozásban a 
legfontosabb feladat a műfaj jelenkori identitásának meghatározása. Meg kell neveznünk 
azokat a kritériumokat, amelyek megléte feltétel egy zománccal készült alkotás műtárggyá 
minősülésének. Leggyakrabban a megfogalmazni kívánt gondolat és az alkalmazott anyag, 
technika használatának egysége hiányzik. Mondhatni úgy is: a tartalom és forma 
összhangja. Avagy: az anyag eszközként való használata. Ha azt szeretnénk, hogy a 
képzőművész társadalom befogadja a zománcot, eleget kell tennünk a vele szemben 
támasztott elvárásoknak is. Meg kell próbálnunk egy időtállónak nevezett anyaggal a 
mulandóságról kommunikálnunk. 
A zománc nem a mulandóság anyaga. Ebből következik, hogy nagyon nehéz megtalálni 
azt a kifejezési formát, nyelvezetet, amit ma a fogyasztói társadalom és a kortárs „elit” 
művészet is elismer, befogadására is hajlandó. Nikolay Vdovkin (RUS), a szakma 
elismert mestere július 13-án előadást, workshopot tartott az érdeklődő művészeknek.  
 
Az alkotótelepre idén harminc művész látogatott el hosszabb- rövidebb időre: Antalfyné 
Cseppentő Éva, Balanyi Károly, Bessenyei Valéria, Bondor Zsuzsanna, Czóbel 
Mariann, Fehér Kornélia, Hernádi Paula, Dr. Koczkáné Brecska Éva, Oskóné Bódi 
Klára, R. Török Mária, Síkné Morelli Edit, Vassné Nagy Márta, Vörös Henriette, 
Dr. Tarnócziné Iszáj Gabriella, Egri András ,  Elekes Gyula,  Vidra Birtalan Éva, 
Natalia Abaeva (RUS), Olga Erokhova (RUS), Yana Lapina (RUS), Larisa Mahova 
(RUS), Mikhail Mantulin (RUS), Alisa Mantulina (RUS), Elena Sviataia (RUS), Tóth 
Szvetlána, Nikolay Vdovkin (RUS),  Ekaterina Vdovkina (RUS), Liudmila 
Zaichikova (RUS), Kopócs Tibor (SK) – Atelier szerkesztője, Oleksandra Barbalat 
(UKR) 
A munka végén az alkotásokat szakértő zsűri értékelte, melynek nemzetközi tagja 
Liudmila Zaichikova (RUS) volt. Az alábbi művészek kaptak kitüntetést: Balanyi 
Károly  – az NZA szakmai díját kapta, R. Török Mária – a zsűri elismerő oklevéllel 
méltatta, Natalia Abaeva (RUS) – zsűri elismerő oklevéllel díjazta, Olga Erokhova 
(RUS) – a zsűri Nagydíjasa, Alisa Mantulina (RUS) – a zsűri elismerő oklevelét kapta, 
Ekaterina Vdovkina (RUS) – a zsűri NZA nagydíjasa. A zsűri értékelése után a Kápolna 
Galériában kiállítást rendeztünk a legjobban sikerült művekből, mely 2013. augusztus 4. és 
23. között megtekinthető.  
 



 

Őszi Zománcművészeti Szimpózium  
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely  
2013. szeptember 1-től 30-ig 
 
Az alapanyaggyártáshoz újonnan megvásárolt őrlőmalom segítségével olyan 
zománcfestékek gyártásának kísérletezésére volt mód, melyeket a további években 
értékesítésre használhatunk. 
A résztvevő művészek (Tóth Szvetlána, Hernádi Paula, Nagy Márta, Kaposvári 
Kázmérné, Balanyi Károly, Ötvös Nagy Ferenc) ilyenkor már kész tervekkel érkeznek, 
melyeket a nálunk vásárolt alapanyagokból készítenek el 
 
 
Őszi kis szimpózium    
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
2013. november 18-tól 29-ig 
 
Morelli Edit, Nikolay Ribakov, Zoltán Győző, Elekes Gyula és Tóth Szvetlána 
részvételével ékszerzománcok használati technikáival kísérleteztünk és új 
alapozófestéteket próbáltunk ki. 
 
 
Rendezvények 
 
 
Múzeumok éjszakája 
2013. június 22. 
Helyszín: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (Kecskemét, Bethlen krt. 16.) 
 
…fia, lánya, anyósa, apósa... című időszaki kiállításunkat a Múzeumok éjszakáján nyitottuk 
meg. Ehhez kapcsolódóan Családfakutatás címmel tárlatvezetések és gyermekfoglalkozások 
zajlottak az alkotóműhelyben. 
Erre a jeles alkalomra újítottuk fel állandó kiállításunkat is, melyet megtekinthettek az 
érdeklődők, majd a késői órákban a felnőttebbeknek kedveskedtünk az ékszerkészítéshez 
alkalmazható zománctechnikák bemutatásával. A Csapolás sör nélkül, magas hőfokon!!! című 
program, mely színes ékszerzománcok olvasztása volt, látványossága  miatt nagy 
érdeklődő sereget vonzott az udvarra. A Múzeumok éjszakájára a Zománcművészeti 
Alkotóműhely megtelt. 
 
 
A hónap alkotója: Nikolay Vdovkin  
2013. július 1-től augusztus 31-ig 
Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 
 
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelephez kapcsolódóan a Kulturális és 
Konferencia Központ a hónap alkotója kiállítássorozatában Nikolay Vdovkin 
munkásságát mutatja be. A kiállítás ugyan csak júliusban nyílt meg, de anyagát a 
gyűjteményből júniusban válogattuk és rendeztük be. 



 

Nemzetközi Kerámia Stúdió 

 
Művészeti alkotólep 
 
 
Szakmai tevékenységünket immár tíz éve 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.  
 
Idei sorozatunk meghívottja Tim Andrews (Egyesült Királyság), Ilona Romule 
(Lettország) és Susan Halls (Egyesült Királyság) volt, valamennyien emblematikus figurái 
a kortárs kerámiaművészetnek. A programok indításaként a résztvevők előadás, 
prezentáció, illetve beszélgetés keretében ismerkedtek meg a kurzusvezető művész alkotói 
munkásságával, valamint egymással. Délelőtt és délután az „órarend” szerinti 
műhelygyakorlatokon vettek részt feszes tempóban, a fennmaradó kora délelőtti, késő 
délutáni, illetve éjszakai órákban pedig egyénileg folytatták munkájukat. 
 
 
Naked raku 
Mesterkurzus Tim Andrews (Egyesült Királyság) 
2013. április 24 – 30. 
 
Tim Andrews nemzetközi elismerést vívott ki magának füst égetésű és raku kerámiáival. 
Különleges raku alkotásai fekete-fehérek vonalas díszítéssel, vagy felcsiszolja őket és 
pasztellszínű engobot alkalmaz. Művei megtalálhatóak köz- és magángyűjteményekben, 
gyakran szerepelnek kiállításokon az Egyesült Királyságban és külföldön. A Craft Potters 
Association of Great Britain megválasztott tagja. A Raku című könyv szerzője (kiadója az 
A and C Black), a népszerű műnek már második kiadása van forgalomban. 
 
A résztvevőket arra kértük, hozzanak 950 ˚C fokon égetett zsengélt munkákat a kurzusra, 
hogy így több idő maradjon a tényleges technikai fortélyok megismerésére. A raku 
kemencében történt égetést követően a darabokat egy füstkamrában redukálták és hagyták 
kihűlni. A hűlő öntőmassza és máz megrepedezett és lehetővé tette, hogy a füst 
behatoljon alájuk és foltokat, pöttyöket, szabálytalan mintázatot hozzon létre. A „tojáshéj” 
réteg lehámozása fedte fel az agyagon megjelenő füst effekteket. Röviden, a résztvevő 
művészek ezt a – gyakran még ugyanazon a tárgyon is – végtelenül változatos 
eredményeket hozó eljárást vizsgálták elméleti és gyakorlati szempontból is.  



 

  
Porcelán A-tól Z-ig 
Mesterkurzusok Ilona Romule (Lettország) vezetésével 
2013. június 17 – július 5. 
 
Ilona Romule rigai (Lettország) stúdiókeramikus. Diplomáját (MFA) a Lett Művészeti 
Akadémián szerezte. Nemzetközi elismerést szerzett öntött porcelán figuráival. A figurát 
üreges edényként kezeli, amely a kifinomult festést követően egyszerre válik két és három 
dimenzióssá. Emberi és állatfigurái egyszerre jelennek meg aprólékosan megrajzolva az 
edények oldalán, miközben részben ki is emelkednek belőle, mint három dimenziós 
alakok.  
 
Ilona Romule ironikus és erotikus ábrázolásairól ismert, mind finom porcelán munkáinak 
formáját, mind pedig a felületek porcelánfestéssel való díszítését illetően. A kerámiában a 
három dimenziós ábrázolás érdekli, kihasználva grafika és a festészet szabad mozgásterét 
is. Három egymást követő mesterkurzusa az öntött porcelán tárgyak készítésének legfőbb 
elemeit foglalja magába. 
 

 Modell- és öntőformakészítés 
2013. június 17 – 21. 
 
Ilona Romule lépésről lépésre mutatta be a tervezéssel, a modell és öntőforma készítéssel 
kapcsolatos szemléletmódját, bevezette a résztvevőket azokba a megoldásokba is, 
melyekkel a gyári technológiát átteszi stúdió környezetbe egyedülálló porcelán alkotásai 
készítése során. Különös figyelmet fordított a precizitásra és a hatékonyságra. 
 

 Öntés és összeállítás 
2013. június 24 – 28. 
 
A résztvevők megismerkedtek azzal az eljárással, amit Ilona Romule a jó minőségű, 
áttetsző porcelán öntésénél, valamint az öntött formák összeállításánál alkalmaz. A kurzus 
végén a legjobban sikerült tárgyakat magas tüzű porcelán kemencében égették ki. A 
művészek öntőformákat kaptak, illetve ha az előző kurzuson részt vettek, a sajátjukat 
próbálták ki. Többen első alkalommal kísérleteztek több darabból öntött porcelán 
elemekből épített objektek építésével. 
 

 Porcelánfestés 
2013. július 1 – 5. 
 
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, illetve saját elkészült munkáikat 
használták. A résztvevők elsajátították a porcelánfesték megfelelő konzisztenciára történő 
kikeverését, valamint különböző felületképző és grafikai technikákkal is megismerkedtek.  



 

Termények – papírporcelán állatfigurák  
Mesterkurzus Susan Halls (Nagy-Britannia) vezetésével 
2013. augusztus 1. – 7. 
 
Susan Halls a The Royal College of Art-on (London, Egyesült Királyság) szerzett 
mesterdiplomát (MA) kerámiából. 1990 és 1991 között Banff Center for the Arts-ban 
alkotott (AiR). Széles körben szerepel kiállításokon, önálló tárlatokon szerte a világon. 
 
A mesterkurzuson olyan nagyméretű, üreges formák papírporcelánból való elkészítésével 
ismerkedtek meg a résztvevők, amelyek elég erősek ahhoz, hogy akár egy évet is kibírjanak 
a szabad ég alatt. A legváltozatosabb, gyors és izgalmas megközelítéseket próbálták ki. 
Mivel a téma feldolgozásában kulcsszerepet játszik a technika, a kiszedés, a hurkából és 
lapból építés, a csappal rögzítés stb., mind alkalmazásra került. Az elképzelések sikeres 
kidolgozása és megvalósítása érdekében elsajátították a külső váz építésének fortélyát is. 
 
Szó esett az állatanatómia alapvető kérdéseiről is, mivel ebben az esetben ez a tudás 
támasztja alá magát a gondolatmenetet. Mindamellett nem szuper-realisztikus lények 
létrehozása volt a cél, inkább a lelkük, az erejük és a természetük megragadása. 
 
Mesterkurzusaink megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
 
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdiót a magyar 
szimpózium mozgalom egyik bölcsőjeként tartják számon. Így a hely szelleme is 
jelentősen hozzájárul programjaink sikeréhez.  
 
 
Az agyag hangja  
nemzetközi szimpózium Bán Mariann Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész 
vezetésével 
2013. április 9 – 30. 
 
A Nemzetközi Kerámia Stúdióban 2002 óta rendezzük meg Az agyag hangja nemzetközi 
szimpóziumot azoknak a művészeknek, akik kerámia hangszerek – síp, furulya, dob, 
okarina, húros hangszer stb. – készítése iránt érdeklődnek. A programnak mindig sajátos 
színt ad a külföldi (eddig tizenegy különböző országot képviselő) művészek 
bekapcsolódása. A szimpóziumot a kezdetektől fogva Bán Mariann Ferenczy Noémi-
díjas keramikusművész, a kerámia sípok specialistája vezeti. Az idei szimpóziumhoz 
csatlakozott három török egyetemi előadó is, Dilek Alkan Özdemir, Lale Demir 
Oransay és Ezgi H. Martinez az Erasmus Teacher Staff Mobility program keretében. 
 
A Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány már egy évtizede szervez nemzetközi 
szimpóziumokat a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia 
Stúdióban. A megvalósítás sikere ugyanis nagyban múlik a stúdió szakmai tapasztalatain és 
korszerű technológiát felvonultató infrastruktúráján. Alapvető fontosságú a témák 
megválasztása, a tervezésénél a változatosságra törekszünk, valamint arra, hogy olyan 
elismert művészeket hívjunk meg, akik művészetükkel inspiráló hatást gyakorolnak a 
többi résztvevőre. A Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány 2013-ban három 



 

szimpóziumot és egy szakmai konferenciát rendezett a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával.  
 
 
Élő lények 
nemzetközi szimpózium Christy Keeney (Írország) és Susan Halls (Egyesült 
Királyság/USA) vezetésével 
2013. augusztus 9 – 30. 
 
Az utóbbi évtizedben a nem realisztikus figuratív kerámia nemzetközi újjászületésének 
lehetünk tanúi. Szimpóziumunk vezetésére a téma két prominens külföldi képviselőjét 
hívtuk meg. Christy Keeney figuratív kerámiái a legváltozatosabb emberi állapotokban 
mélyednek el, alakjai addig a pontig feszülnek, ahol a plasztika és a rajz átfedi egymást. 
Legtöbb alkotása arról szól, miként viszonyul a figura saját magához, és a bennünket 
körülvevő tárgyakhoz. Formázott lapból épített büsztjeire és figuráira, még a nedves 
agyagfelületre rajzolja a részleteket, csodálatos rajzkészségéről is tanúbizonyságot adva. 
Susan Halls szobraiban egy-egy állati, de még inkább emberi igazságot ragad meg. A direkt 
ábrázolás helyett, mintegy újraértelmezi az állatok alakját.  
 
A szimpóziumon alkotó művészek a legkülönfélébb anyagokat és technikákat alkalmazták 
(terra sigillata, engobe, színezett engobe, oxidok stb.), de a legjellemzőbb mégis a 
papíragyag használata volt, mivel optimális a nagyméretű figurák elkészítéséhez.  
 
A szimpózium befejezéseként 2013. augusztus 29-én nyílt napot rendeztünk a keramikus 
szakma képviselőinek és városunk polgárainak. Délelőtt Susan Halls azokat a technikákat 
mutatta be, amelyeket páratlanul eleven állatfiguráinak készítésénél alkalmaz. Felfedte 
annak a különleges módszernek, a „külső váznak” titkát is, ami a szobrait a készítés alatt 
megtámasztja. Vázlatfüzeteibe is be lehetett tekinteni. Christy Keeney demonstrációja 
során egy nagy fejet készített a lapból építés és a hurkatechnika kombinálásával. Úgy 
hajlított meg két nagy agyaglapot, hogy maguktól megálljanak, majd összeillesztette őket. 
Az edényforma peremére helyezett hurkával zárta a fej felső részét, majd mintázó 
szerszámmal rajzolta meg az arcvonásokat. A délután a szimpóziumon készült művekből 
rendezett kiállítás megnyitójáig a művészek prezentációinak megtekintésével és 
beszélgetéssel telt. Az eseményről cikkben számolt be a Petőfi Népe megyei napilap, és 
riportfilmet készített a Kecskeméti Televízió. 
 
 
A Föld felé – tájkép a kerámiában  
nemzetközi szimpózium Jeroen Bechtold (Hollandia) és Craig Underhill (Egyesült 
Királyság) vezetésével 
2013. szeptember 3 – 24. 
 
A szimpóziumunkat azzal a céllal hirdettük meg, hogy a kortárs kerámiaművészetben 
alkalmazott, a táj inspirálta ábrázolások és formák széles skálájának vizsgálatára 
ösztönözzük a művészeket. 
 



 

Szimpóziumunk vezetésére a téma két prominens külföldi képviselőjét hívtuk meg. Jeroen 
Bechtold például egy egész sorozatot szentelt a klímaváltozás természeti és fogalmi 
tényeinek a transzcendentálisban történő egyesítésének. Minden munkája roppant 
expresszív, felvilágosító, de nem didaktikus, egyszerre világít rá a földöntúlira és a 
kézzelfoghatóra. Szimpóziumunkon készített alkotásaiban főszerepet játszott a véletlen. 
Alumínium-oxid tömbre folyatta a mázat, majd az égetés után eltávolította az alumínium-
oxidot, ennek következtében a máz, mint a tóba fröccsent víz maradt ott. 
 
Craig Underhill valamennyi munkáját lapból építi, a felületi mintázatot a még lágy az 
agyagon alakítja ki, munkáinak jellemzően felületi mélységet ad. Alkotásai ismerős 
helyekről és tájakról szólnak, a nem oda tartozó leíró részleteket mellőzve, a hely és az idő 
szellemére és lényegére fókuszálva. A stúdióban készült edényeihez saját receptjeit és 
egyedi technikáját alkalmazta, a munkákat 1100 °C fokra égette, a további engobe 
rétegeket az oxidok és a fényes mázak előtt alkalmazta, a részletek hangsúlyozása 
érdekében. Hasonló formákkal dolgozott, az ötletet a rajzolás és festés során dolgozta ki. 
 
A résztvevő művészek, a kerámia stúdió kínálta változatos technológiai lehetőségeket a 
legmesszebbmenőkig kihasználták. Karsai Zsófia például elektromos kemencében égetett 
munkái mellett raku, olajraku és naked raku kísérleteket végzett. Kádasi Éva tovább 
dolgozott üvegszövetből (fiberglass) készült, az épített környezet geometrikus formáit 
megjelenítő munkáin. Janisch Kornélia táljainak, tálkáinak színvilága a Föld színeire 
reflektált, ehhez saját receptjei szerint készült mázakat használt. F. Orosz Sára a lágy 
samottos agyagba karcolt, spirálisan és ritmikusan ismétlődő mintáiba dörzsölt oxidokat, 
mázakat, engobokat, egyedi, átírt tájképei a fatüzes égetést követő visszacsiszolás után 
tárultak föl. Antal András különleges, egyedi technikáját élénk érdeklődés övezte. A lágy 
agyaglapból egy saját készítésű faszerkezet segítségével alakította ki táljait, melyeken a raku 
és olajraku égetések hatására mintegy kráterekként jelentek meg a meghökkentő színű, 
vörös(!), rézszínű, türkiz és fehéres mázak. 
 
 
Design Network – Kerámiák kisméretű stúdióban 
nemzetközi szimpózium 
2013. október 1 – 30.  
 
A hagyományteremtő szándékkal, immár másodízben rendeztük meg egyhónapos design 
szimpóziumunkat fiatal formatervező művészeknek. Célunk az, hogy a tehetséges 
designereknek lehetőséget adjunk arra, hogy létrehozzanak egy tárgysorozatot kreatív és 
kölcsönösen támogató stúdió környezetben. Az idei téma a home design, a lakáskultúrába 
illeszkedő nem étkezési porcelán tárgyak (lámpa, váza, fogantyú, akasztó, kínáló stb.) 
készítése volt. 
 
A művészek egyebek mellett anyagában színezett porcelánmasszát (Strohner Márton), a 
legváltozatosabb dekorokat festés, matrica, plasztikai dekorok (Monori Anita), idegen 
anyag applikációkat, gumi (Botos Balázs), állati szőrme, patent (Sütő Erika) alkalmaztak, 
olykor egészen meghökkentő munkáikhoz. Kihasználták a legfejlettebb technológia 
vívmányait, így a LED-et, mely lehetőséget ad a legmerészebb lámpatestek 
megálmodására is. Erős jelenlétéről tanúskodott a re-design gondolat is. Így Strohner 



 

Márton muffin félformákból és kuglófsütőből újrafogalmazott egész formáiban, 
virágvázáiban és bonbonierjeiben. Andrási Edina dekonstrukcióval hozott létre tárgyakat, 
Szegedi Zsolt gyümölcsös tálja két fél tojás egymásba történő elforgatásából, és a forma 
erőszakos áttöréséből született. Petró Zsuzsa vízkultúrás növényeknek alkotott 
díszcserepeket és díszedényeket, Lublóy Zoltán pedig egyebek mellett egy orrszarvú fejet 
értelmezett újra fogasként. 
 
 
Design vízió – Az önálló stúdió termék jövője  
nemzetközi konferencia 
2013. október 5. 
 
Szorosan kapcsolódva design szimpóziumunkhoz, ennek tartalmát is erősítve egy napos 
nemzetközi konferenciát rendeztünk Design vízió – az önálló stúdió termék jövője 
címmel a kecskeméti Katona József Könyvtár előadótermében szinkrontolmácsolással. A 
Design vízió a Budapest Design Week 2013 hivatalos programja volt, a két vidéki 
helyszín közül Kecskemét volt az egyik.  
 
Már klasszikusnak számító, világszínvonalú design márka (Modus Design), valamint a 
magyar feltörekvő generáció sikeres törekvése (Lubloy) mutatkozott be, bepillantást 
kaptunk a design gyakorlat új modelljeinek kutatásába (Autonomatic Research Group), és 
mindezt tágabb kontextusba helyezte a teoretikus. 
 
Konferenciánkat Fusz György DLA habil., a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, 
Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke nyitotta meg. 
 
Dr. Szentpéteri Márton eszmetörténész és designteoretikus, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem docense A craft reneszánsza címet adta előadásának.  A gazdasági válság 
következményeképpen különösen hangsúlyossá vált a fenntartható tervezés szerepe a 
kortárs designkultúrában. Ez a hangsúlyeltolódás pedig új megvilágításba helyezte a 
kortárs kézműves kultúrákat is, sokan egyenesen a craft reneszánszáról beszélnek immár. 
Dr. Szentpéteri Márton előadásában erről a vélt vagy valós reneszánszról szólt, s tisztázott 
néhány témába vágó fogalomtörténeti kérdést is annak érdekében, hogy lássuk, milyen 
kulturális kisajátítások áldozata volt a közelmúltban a kortárs kézműves kultúra. 
 
Átfedés – Művészet és design, ezzel címmel tartotta meg előadását Marek Cecula 
(Lengyelország) keramikusművész, designer, a Modus Design alapítója, aki a művészet és 
a design határterületét elfoglaló kerámia design kreatív teljesítményét vizsgálta. Ma számos 
művész és designer gyakorolja ezt a posztindusztriális mesterséget, többnyire ipari 
módszerekkel és anyagokkal dolgozva feszegetik a kerámia tárgy határait, saját 
kategóriájuk megalkotása érdekében. Megállapította, hogy a tárgy valahol a művészet és a 
design között elhelyezkedve, inkább a koncepcióról, mint a használhatóságról szól, 
művészi jelentést ad a háztartási terméknek, és egy új fúziót hoz létre a kortárs kultúrában. 
 
Tavs Jørgensen (Dánia/Egyesült Királyság) a Royal College of Art tanára, a Falmouth 
University tudományos munkatársa, a Tavs Jorgensen Design tervezője előadásában 



 

(Digitális gyártás – Új eszközök az alkotóknak) azt vizsgálta, miként lehet a design új 
modelljeit és a gyártást a legújabb digitális gyártó eszközök segítségével fejleszteni. 
Érzékletes példákat mutatott be saját gyakorlatából, valamint áttekintést adott erről az 
izgalmas és gyorsan fejlődő területről. 
 
A Lubloy porcelán egy ma már egyre ismertebbé váló kis porcelánkészítő design műhely, 
ahol főként használati tárgyak nyerik el kortárs újraértelmezésüket. Lublóy Zoltán 
porcelántervező művész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa tárgyait több 
ponton lehet kapni Magyarországon és külföldön, számos kiállításon és vásáron láthatták 
a design iránt érdeklődők. Legsikeresebb terméke, a tollaslabda sószóró története, és egy 
kelet-európai tervező lehetőségei, azok a buktatók, amelyekkel szembesülni kényszerült, 
valamint eddig elért sikerei képezték  előadásának gerincét. 
 
Szakmai konferenciánkat élénk érdeklődés kísérte a hazai egyetemek, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
tanárai és hallgatói részéről. A konferenciát követő kötetlen beszélgetésen pezsgő szakmai 
vita is kialakult. Marek Ceculának és Tavs Jørgensennek néhány napos itt-tartózkodása 
alatt volt alkalma betekinteni a Design Network szimpózium munkájába is, éjszakába 
nyúló beszélgetéseket folytatva a résztvevő művészekkel. Körvonalazódtak jövőbeli 
együttműködésünk lehetőségei is. 
 
 
Művészeti felsőoktatás 
 
 
Az egyetemi képzés – a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 
Alkalmazott Művészeti Intézet keretén belül – a 2012/2013-as tanév tavaszi és a 
2013/2014-es tanév őszi szemeszterében is zavartalanul folyt Polyák János egyetemi 
adjunktus és Kuzsel Gabriella keramikusművész közreműködésével.  
 
Valamennyi formatervező művész hallgató a BA 2. és 3. szemeszterében kötelezően 
nálunk vesz részt az intenzív Formatervezési ismeretek 2. – 3. című kurzuson (25 + 11 
fő), választható tárgyként pedig az Üveg és kerámia anyag- és gyártásismeret 1. – 2. tárgyat 
tanulják a stúdióban. Az 5. és 6. szemeszterben a szakirányos hallgatók az Üveg és 
kerámia formatervezés 1. – 2., nagy óraszámú tárgyakban mélyülnek el a stúdió 
műtermeiben. Ugyancsak hozzánk tartozik az alapképzésben a Kerámia és üvegtörténet 
oktatása. Több hallgató szerez engedélyt egyéni tanrend szerinti tanulásra, hogy ezzel a 
lehetőséggel élve gyakorlatilag az egész szemesztert a kerámia stúdióban tölthesse 
munkájára koncentrálva. 2013-ban a tavaszi és az őszi szemeszterben is 4 – 5 hallgató élt 
ezzel a lehetőséggel. Ez főleg a harmadéves BA hallgatókra, valamint a mesterképzésben 
résztvevőkre jellemző. A nyári szakmai gyakorlat is a szokásokhoz híven rendben lezajlott 
augusztus végén 7 fő részvételével. 
 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a jeruzsálemi Bezalel Academy of Arts and 
Design, valamint a Kansas City Art Institute (USA) közötti kétoldalú szerződés 
keretében a tavaszi szemeszterben nálunk végezte tanulmányait a két egyetem egy-egy 
hallgatója, David Wolf és Kahlil Irving. 



 

 
A Kansas City Art Institute (USA) évek óta rendszeresen Kecskemétre hozza hallgatóit 
a kötelező egy hónapos külföldi képzésre (Study Abroad). A diákok és vezető tanáraik 
mellett tavaly óta már korábban náluk végzett művészek is csatlakoznak hozzájuk saját 
artist-in-residence programjukkal. A stúdióban készült munkáikat Köszönöm című 
kiállításukon mutatták be Kis Kápolna Galériánkban. Az ugyancsak USA-beli Arizona 
State University művésztanárai közül már számosan alkottak a stúdióban, az idén 
megszervezték saját „tanulás külföldön” programjukat és néhány nap híján egy hónapra 
jöttek hozzánk dolgozni. 2013-ban az Ohio University (USA) két tanára és kilenc 
hallgatója is a stúdióba szervezte nyári tanulási programját, beiktatva egy erdélyi 
tanulmányi kirándulást is. 
Már kezdettől fogva bekapcsolódtunk a négy éve indult Erasmus Work Placement 
gyakornoki programba. Júliusban Matthew Boyd, a University of Ulster (Egyesült Királyság) 
hallgatója kezdte meg három hónapos munkáját. Szeptembertől pedig Kossack Laura, a 
l’Ecole nationale supèrieure des arts visuels de La Cambre (Belgium) hallgatója töltött 
több hetet gyakornokként a stúdióban.  
 
2013-ban is több hazai és külföldi művész választotta saját projektje megvalósítása 
színhelyéül a stúdiót, ami azt jelenti, hogy akár több hetet, hónapot is nálunk dolgoztak, 
úgynevezett artist-in-residence (AiR) program keretében. Így például Debra Sloan 
(Kanada), Mary Daniel (Kanada), Ming Chu Bloodworth (Tajvan), Sarah Williams 
(USA), Colin Hope (Új-Zéland), Jessica Ing (Kanada), Diane Kempler (USA), Joyce 
Jablonski (USA), az ArtsLink Foundation ösztöndíjával Yinka Orafidiya (USA), 
valamint Wendy Gingell (USA). Hosszabb-rövidebb időre visszatért Schrammel Imre, 
Ráthonyi Kinga, Neil Wolstenholme, Roswitha Geyer (Ausztria) és Roskó Gábor. 
Benkő Ilona másfél hónapot töltött a stúdióban Szakrális edények, táblaképek című, a 
Magyar Művészeti Akadémia által támogatott projektjének megvalósításával, csakúgy mint 
Monori Anita Kozma Lajos ösztöndíjas porcelántervező. A Magyar Üvegművészeti 
Társaság májusban a kerámia stúdióban rendezte meg Szobrász – üvegművész 
szimpóziumát, júliusban pedig a TERRA Kerámiaszobrászati Egyesület a TERRA és 
vendégei című szimpóziumát. Geszler Mária Munkácsy-díjas keramikusművész 2013-ban 
is a kerámia stúdiót választotta mesterkurzusa helyszínéül. A programon a különféle 
agyagokból készült tárgyak szitatechnikával történő díszítésének legváltozatosabb 
lehetőségeit vizsgálták. A mesterkurzusra Németországból és Ausztriából érkeztek 
művészek. 
 
 
További programok, kiállítások 
 
 
Asuurkeraamika térben és időben utazik 
2013. április 5. 18.30 
 
2013-ban a tallini Asuurkeraamika stúdió 20 éves évfordulóját ünnepelte az 
„Asuurkeraamika térben és időben utazik” című művészeti projektjével. Tallinból 
kiindulva három hét alatt utaztak keresztül különböző európai országokon egy különleges, 
hordozható, könyv alakú raku kemencével. Egyik állomásuk, 2013. április 5-én a 



 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió volt, ahol egy 
interaktív performansz keretében fűtötték föl a kemencét, középpontjában egy szív alakú 
tárggyal, melyet a vendéglátók kaptak ajándékba.  
 
 
14. Kerámia triennálé  
2013. május 11.  
Helyszín: Belgrád – Szerbia 
 
A 14. Kerámia triennálé kiállításán a tavaly Szabadkán díjazott és bemutatott műtárgy 
kollekció szerepelt. Az eseményt kísérő programként itt is megrendezték a Nemzetközi 
Kerámia Stúdió gyűjteményében őrzött tárgyak bemutatóját. A műtárgyakat ismét Gerle 
Margit DLA, a triennálé zsűri elnöke ajánlotta a vendégek figyelmébe. Alkalmat kaptunk 
arra is, hogy egy prezentáció keretében bemutassuk a stúdió tevékenységét.  
 
 
Művészet az agyag kolostorából kiállítás 
Iparművészeti Múzeum, Budapest 
2013. május 17 – szeptember 1. 
 
Művészet az agyag kolostorából címmel került megrendezésre a Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének kiállítása az 
Iparművészeti Múzeumban 2013. május 17-e és szeptember 1-je között. A kiválasztott 
mintegy 270 tárgy kétharmada az elmúlt két évtizedben született munkákat képviselte, és 
helyet kaptak a kollekció legkiválóbb, emblematikus magyar és külföldi alkotásai is, 
alkalmat teremtve arra, hogy a 20. század végén és a 21. század elején a világ 
kerámiaművészetében jelentkező legkülönfélébb stílusokat, tendenciákat nyomon 
követhessük. 
 
A kiállítás megnyitójára 2013. május 16-án 5 órakor került sor az Iparművészeti Múzeum 
Üvegcsarnokában. Ezt megelőzően a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek és a 
múzeum vezető munkatársai, valamint a kurátorok sajtótájékoztatón és kiállítás bejáráson 
fogadták a média képviselőit. A mintegy 200 egybegyűlt vendéget Takács Imre, az 
Iparművészeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. Megnyitó beszédet Halász János 
kultúráért felelős államtitkár és Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város 
alpolgármestere mondott.  
 
A kiállítást kísérő magyar és angol nyelvű katalógusban 264 műtárgyfotó szerepel 
szakszerű tárgyleírásokkal, így a kiállítás apropóján készült album egyúttal bepillantást 
enged a gyűjtemény rendkívüli gazdagságába azoknak az érdeklődőknek is, akiknek nem 
volt alkalmuk budapesti bemutatkozásunkat megtekinteni, illetve nem szerezhetnek 
személyes benyomásokat kecskeméti állandó kiállításunkon. Az Iparművészeti Múzeum 
8666 látogatót regisztrált. 
 



 

Kerámiavárosok Nemzetközi Találkozója 
 
2012. május 18-án Hódmezővásárhelyen megalakult a Magyar Kerámiavárosok Szövetsége 
tíz település – Gödöllő, Hollóháza, Karcag, Kecskemét, Magyarszombatfa, Mezőtúr, Pécs, 
Sárospatak, Zalaegerszeg és Hódmezővásárhely – önkormányzatának részvételével.  
 
Hódmezővásárhely után a szövetség soros elnöki tisztjét 2013-ban Kecskemét töltötte be. 
Mivel városunk a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia 
Stúdió kis híján négy évtizedes fennállása és tevékenysége apropóján került be a 
szövetségbe, magától értetődő volt, hogy az elnökség szakmai feladatait magunkra 
vállaltuk, egyúttal igyekeztünk a programot úgy szervezni, hogy Kecskemét, mint 
kerámiaváros polgárai is részesei lehessenek az érdeklődésükre számot tartó 
eseményeknek.  
 
Annak érdekében, hogy a szövetség eddigi és csatlakozni szándékozó tagjai még jobban 
megismerjék egymás munkáját, meghatározzák az elkövetkező évek taktikai és stratégiai 
lépéseit, valamint megteremtsék a nemzetközi kapcsolataik alapjait, a Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió nemzetközi konferenciát és találkozót 
szervezett a magyar kerámiavárosok és a külföldi szövetségek képviselőinek. Részletes 
programunkat a pontos dátummal (2013. szeptember 17.) meghirdettük a 
Hódmezővásárhelyen 2013. május 30-án megtartott találkozón, és meghívtuk, illetve már 
előzetes együttműködésre kértük a kerámiavárosok jelen lévő önkormányzati és szakmai 
képviselőit.  
 
2013. szeptember 11-én sajtótájékoztatót tartottunk a Városházán, ahol Mák Kornél, 
kultúráért felelős alpolgármester mellett kérdezni lehetett dr. Füzi Lászlót, a Kecskeméti 
Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. igazgatóját és a műhelyek képviselőit. Az 
MTI és a helyi média újságíróinak köszönhetően a rendezvénysorozat széles 
nyilvánosságot kapott az írott és az elektronikus sajtóban, hosszabb interjút készített a 
Kecskeméti Televízió. Erre az eseményre már elkészült a találkozó A1-es méretű plakátja, 
amit a város leglátogatottabb pontjain helyeztünk el, valamint a részletes programot 
tartalmazó szórólap is. 
 
Abban a szerencsében volt részünk, hogy a konferenciát, még a komplett felújítás 
megkezdése előtt, a Városháza Dísztermében rendezhettük meg, ezzel is jelezve a 
rendezvényünknek tulajdonított rangot és fontosságot. A konferencián mintegy 50 fő vett 
részt, a kerámiavárosok közül Gödöllő, Hódmezővásárhely, Hollóháza, Karcag, 
Zalaegerszeg, Mezőtúr és Kecskemét képviselte magát, valamint a csatlakozni szándékozó 
Szentendre/Verőce, hiányzott Pécs, Magyarszombatfa és Sárospatak. A külföldiek közül 
ezúttal az olaszországi és a romániai szövetség igazgatói érkeztek Kecskemétre. Dr. 
Zombor Gábor polgármester, a Magyar Kerámiavárosok Szövetségének soros elnöke 
távolléte miatt Mák Kornél, városunk kulturális alpolgármestere köszöntötte a 
megjelenteket és mondott megnyitó beszédet.  
 
A felszólalók közül többen immár az egyes önkormányzatok helyét keresték a 
szövetségben, illetve eddigi tapasztalataikat foglalták össze, felvillantva a továbblépés 
perspektíváit is (Pecze Dániel alpolgármester, Gödöllő; Koleszár Sándor polgármester, 



 

Hollóháza; Cseri Tamás önkormányzati képviselő, Hódmezővásárhely; Szegedi Zsolt, a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője, 
Kecskemét). A szövetség missziójára hivatkozva kerültek terítékre olyan kérdések, mint a 
fazekas utánpótlás képzésének ellehetetlenülése (Dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy 
István Nagykun Múzeum igazgatója, Karcag), és a vállalkozóvá válás, ezzel együtt a 
megélhetés mostani esélyei egy múlt század eleji vállalkozó példáján keresztül (Pusztai 
Zsolt, a Túri Fazekas Múzeum igazgatója, Mezőtúr). Képviseltette magát az ipar is Dr. 
Szabó Miklós, a Magyar Kerámia Szövetség elnöke személyében, aki a kerámiaipar 
aktuális tendenciáit vizsgálta európai kontextusban, de rávilágított az ipar és a szövetség 
lehetséges kapcsolódási pontjaira is. 
 
A Magyar Kerámiavárosok Szövetségének legsürgetőbb megoldandó feladata a kitűzött 
célok megvalósítását szolgáló gördülékeny működés szervezeti és jogi hátterének 
megteremtése. Ehhez, és a nemzetközi vérkeringésbe történő bekapcsolódáshoz adott 
rengeteg hasznos ötletet, megfontolásra érdemes javaslatot gazdagon illusztrált 
prezentációjában Guiseppe Olmeti, az Olaszországi Kerámiavárosok Szövetségének 
igazgatója, immár több mint 10 éves tapasztalattal a háta mögött. Hozzá csatlakozott, a 
lehetséges megoldások sokszínűségét is érzékeltetve az ugyancsak több éves múltra 
visszatekintő Romániai Kerámiavárosok Szövetségének elnöke, Ilie Fartat (Horezu 
polgármestere) és Eugen Savulescu technikai igazgató, akinek prezentációjában már külön 
oldalon a magyar szövetség tagjainak romániai meghívása is szerepelt. 
 
A konferenciát követő rövid pihenő és ebéd után a Kecskeméti Kortárs Művészeti 
Műhelyekben kezdődött a kerekasztal beszélgetés. Ennek a programnak már előzetesen is 
nagyon kedvező visszhangja volt, mivel a szövetség megalakulása óta még nem volt 
alkalom az egymás közti eszmecserére, ötletelésre, többen előre jelezték, hogy 
mondandójukat nem a konferencián, hanem a felvetések megvitatását is felkínáló 
fórumon óhajtják elmondani. A kerekasztal beszélgetés célja elsősorban a szövetség 
működéséhez szükséges szervezeti kérdések, a tagok közötti gördülékeny kommunikáció, 
a következő találkozó helyszínének meghatározása, megtárgyalása volt.  
 
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió által szervezett 
idei programot több résztvevő is nagyra értékelte, különös tekintettel a szokásos 
konferenciát kísérő kerekasztal beszélgetés és a kísérő szakmai programok miatt. A 
konferenciáról és az eszmecseréről hangfelvétel készült. 
 
A további 10 nap során a magyar és a külföldi keramikusoké, fazekasoké volt a főszerep. 
A jó hangulatban eltelt időszakban az egyéni munkák készítése mellett jutott idő az 
ismerkedésre, beszélgetésre, az egyéni prezentációk bemutatására. Időközben befejeződött 
az erre az alkalomra készült hagyományos boglya-, más néven katlankemence építése is a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán. 
Számos kísérő programot is szerveztünk, és szerencsés egybeesésként éppen ekkor 
rendezték meg a 24. Kecskeméti Népzenei Találkozót is. Szeptember 19-én nyitottuk meg 
Mestereink – a Népművészet Mesterei Kecskeméten címmel, a Kecskeméten és közvetlen 
környezetében élő és alkotó mesterek, köztük fazekasok munkásságát és munkáit 
bemutató kiállításunkat a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Népi Iparművészeti 



 

Gyűjteményben. Másnap a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban lehetett 
beszélgetni Ifjabb Fazekas István népi iparművésszel ott látható kiállítása alkalmából. 
 
Programsorozatunk csúcspontja volt a szeptember 21-én, szombaton a Kecskeméti 
Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió hangulatos, tornácos öreg 
házzal övezett udvarán megrendezett nyílt nap. Délelőtt a magyar népi fazekasság 
jellegzetes díszítőtechnikáit, valamint az edénykészítés legkülönfélébb fortélyait mutatták 
be a résztvevő, illetve a meghívott mesterek: a csurgatott engób technikát Csuti Tibor 
(Zalaegerszeg), az írókázott és rátétes díszítést Magyar Zita (Debrecen), a festett díszítést 
Szénási János (Hódmezővásárhely), áttörtest készített Bánföldi Ferenc (Kecskemét), a 
polírozást (más néven sikálást) pedig Ifj. Fazekas István (Nádudvar). A fazekaskorong 
olyan virtuózai is bemutatkoztak, mint Farkas Gábor (Békéscsaba), Domonkos László 
(Somlóhegy), Takács István (Kecskemét) és Antonio Bonaldi (Olaszország). Az ugyancsak 
Olaszországot képviselő Stefano Bertoncello Collanega felrakásos technikával készült 
figuráival ámította el a közönséget.  
 
A délutáni fazekas olimpián a legszebb nagyméretű tál versenyszámban indultak a 
versenyzők, a kecskeméti polgárok buzdítása fokozta a hangulatot. A név nélkül kiállított 
tárgyakra adta le szavazatát a közönség. A titkos szavazás végeredményét F. Orosz Sára 
DLA és Szegedi Zsolt keramikusművészek hirdették ki: a legtöbb szavazatot sorrendben 
Csuti Tibor, Antonio Bonaldi és Domonkos László kapta.  
 
A találkozó programjának sokszínűségét jelzi, hogy gondoltunk az irodalom és a 
táncművészet rajongóira is, szeptember 23-án, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
– Iparművészeti Gyűjteményben élvezhette a közönség Grecsó Krisztián író és Grecsó 
Zoltán táncművész Szigorúan ellenőrzött vágyak című közös estjét.  
 
Kedvezett az időjárás a másnapi boglyakemence égetésnek. A hagyományos nádudvari 
feketekerámia fatüzeléses égetését lehetett figyelemmel kísérni. Az égetés csúcspontja és 
egyben leglátványosabb része késő délután következett be, amikor is elkezdődött a belül 
izzó kemencetérben a redukálás (füstölés), amitől a bennlévő tárgyak feketévé váltak. Jó 
másfél nap múltán került sor az égetett tárgyak kiszedésére. Mivel a kemence csak felülről 
nyitott, be- illetve kirakása is csak itt végezhető. A több embert, és nem kis ügyességet is 
igénylő művelet után a kormos edények tisztítását lehetett látni. 
 
Szakmai rendezvényünkkel Kecskemét részéről sikerült mozgásba lendíteni és 
tartalommal megtölteni a Magyar Kerámiavárosok Szövetségének tevékenységét. 
Meggyőző jelek utalnak arra, hogy elkezdődött a szövetség nemzetközi kapcsolatainak 
kiépítése. A több száz fős közönség érdeklődését felkeltő rendezvénysorozatunkkal 
hozzájárulhattunk a hagyományok megőrzéséhez, a kerámiaművészet népszerűsítéséhez, 
valamint annak tudatosításához, hogy aki kecskeméti polgár, az egyben az egyik 
magyarországi kerámiaváros polgára is.  



 

 
Víziók  
Válogatás a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió 
gyűjteményéből 
Kölcsey Központ, Debrecen 
 
2013. december 5. és január 5. között első alkalommal szerepeltünk kortárs 
gyűjteményünkkel Debrecenben, ezért a legszélesebb skálán próbáltunk ízelítőt adni a 
kollekció rendkívüli gazdagságából. A 60 alkotótól kiválasztott 91 műtárgy bepillantást 
nyújtott a legkülönbözőbb stílusokba és alkotói témakörökbe, a figurális plasztikától a 
design edényekig, de a kerámia hangszereket is beleértve, 1978-tól 2013-ig. 
 
A megnyitón köszöntőt mondott Halász János kultúráért felelős államtitkár és dr Füzi 
László, Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek igazgatója, megnyitó beszédet Szegedi 
Zsolt, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője 
mondott. A kiállítást 1200 látogató tekintette meg. 
 
 
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió állandó 
kiállítása 
 
Egyedülálló kortárs gyűjteményünk darabjaiból rendezett, az új művekkel rendszeresen 
frissített állandó kiállításunk rendes körülmények között egész évben nyitva áll a látogatók 
előtt, bemutatva a stúdióban alkotott művek gazdaságát és a műfaj szinte hihetetlen 
sokszínűségét. 2013 e tekintetben kivételesnek számított, mivel az előző év októberében 
elkezdődött az Iparművészeti Múzeumban idén májusban nyílt kiállításunkra válogatott 
műtárgyak fotózása, így az állandó kiállításunkat kénytelenek voltunk megbontani és 
ideiglenesen bezárni.  
 
2013 nyarán 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. A következő témák szerint mutatjuk be 
az egyes tárgycsoportokat: 
 
1. A korongozás egyedi útjai 
2. Kerámia hangszerek 
3. Figuratív kerámia 
4. Absztrakt kerámia 
5. Grafikai eljárások a kerámia műfajban 
6. Beton 
7. Design 
 
Mind a hét témához készült egy-egy információs tabló magyar és angol nyelvű leírással és 
képekkel illusztrálva, közérthető módon magyarázva az adott témát. A visszajelzések 
alapján a tablók nagy sikernek örvendenek, számos olyan információhoz juthatnak a 



 

látogatók, ami tágítja a kerámiaművészetről való ismereteiket. Újítottunk a kiállítás 
installálásán is, ami így sokkal esztétikusabb látványt nyújt, valamint segíti a témák 
megfelelő bemutatását. 
 
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió 
gyűjteményéből rendezett kiállítás egész évben megtekinthető, rendszeresen látogatják a 
szakma részéről és a városba látogató turisták. Mivel a tárlat a stúdió belső épületében 
foglal helyet, az utcafrontról nem látható, ezért a Kápolna utcai homlokzaton elhelyeztünk 
egy, az állandó gyűjteményt hirdető, figyelemfelkeltő, nagyméretű zászlót. 
 
 



 

Kápolna Galéria 
 
 
Magyar Kultúra Napja 2013. – Boško Krstič: Az azúr őrzőinek legendája 
2013. január 21. 17 óra  
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából olyan rendezvényt szerettünk volna megvalósítani, 
ami összeköti művészeti ágainkat, irodalommal és vizuális művészetekkel – jelen esetben a 
kerámiaművészettel – is kapcsolatban áll. Nem lehet méltóbb alkalom irodalom és 
kerámiaművészet találkozására ennél a jeles ünnepnél. 
 
Nemrégiben jelent meg Boško Krstič Az azúr őrzőinek legendája. Krstič szerbiai író, 
újságíró, irodalomtörténész, aki felfigyelt és „nyomozásba kezdett” a palicsi fürdő 
bejáratánál álló kék vázák eredete után. „A Zsolnay kék vázák története tele van homályos 
részletekkel, relytélyes elemekkel, országokat, városokat összekötő szálakkal. Alkotók 
sorára voltak jelentős hatással. A vajdasági származású Sibrik Attilánál például a 
hiperintenzízfestészeti jelek egyikévé, Tolnai Ottó versébenkultikus edényekké váltak, 
„melyekből még az adria számára is ebből merik / az azúrt/ ha fakulni (szennyeződni) kezd.”  A 
Pécsi Íróprogram résztvevőjeként irodalmi riportkönyvében erről vall az Szabadkán élő 
író, újságíró: Palicsot, Bécset és Pécset kötve össze a kék vázáknak a huszadik század 
egészét átfogó, átívelő történetének bemutatásával.” 
 
A könyvről és a nyomozásról beszélgetett Füzi László, a Forrás folyóirat főszerkesztője 
és a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek ügyvezetője Boško Krstič-csel és Tolnai 
Ottó  Vajdaságban élő Kossuth-díjas költővel a Kápolna Galériában előadótermében. A 
vetítéssel egybekötött élménybeszámolót és beszélgetést körülbelül nyolcvan ember 
hallgatta végig. 
 
 
Beszélgetés Bodor Ádámmal 
Forrás est 
2013. február 6. 17 óra 
 
Bodor Ádám (1936. febr. 22.) erdélyi származású Kossuth-díjas magyar író. Apja, Bodor 
Bertalan banki tisztviselő volt, akit 1950-ben a Márton Áron katolikus püspök elleni 
koncepciós perben öt év börtönre ítélték. Bodor Ádámot 16 éves korában szintén 
elítélték, mivel kommunistaellenes röplapokat terjesztett. 1952-1954 között 
a szamosújvári börtönben ült. Szabadulása után egy évig gyári munkásként dolgozott, 
majd 1955–1960 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tanult. Utána az 
Erdélyi Református Egyházkerület levéltárában, illetve egy másoló-fordító irodában 
dolgozott. 1982-ben Magyarországra települt, a Magvető Könyvkiadó szerkesztője volt. 
Jelenleg a Holmi c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 
 
Művei megjelentek román, angol, német, francia, norvég, dán, olasz, lengyel, bolgár, szerb, 
horvát, szlovák, észt nyelven is. Regényei alapján több film is készült. Jelenleg a kortárs 
magyar irodalom megkerülhetetlen alakja, életútja, személyisége, művei egyedisége miatt 



 

érdekes és nagy kihívást jelentő beszélgetőpartner. A múlt évben sajnos nem tudta 
elfogadni meghívásunkat, ezért a beszélgetést ebben az évben tudtuk megrendezni.  
 
Az esten Füzi Lászlóval, a Forrás főszerkesztőjével beszélgetett. A körülbelül 80 fős 
hallgatóság egy értő életútinterjút hallgathatott végig, ami végig reflektált az elkészült 
alkotásokra is, bár jellemzően a szerző nem önéletrajzi indíttatású író. 
 
 
A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjai 
 

 A forrás – Schrammel Imre kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. március 12. 17 óra 
A kiállítás 2013. március 12. és 2013. április 11. között volt megtekinthető. 

 
Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikusművész 2013-ban ünnepli 80. születésnapját. 
Ebből az alkalomból, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál ünnepi hangulatával is emelve az 
esemény jelentőségét, mutattunk be válogatást az utóbbi három évben készült munkáiból. 
A Forrás 2013/3. számában, a kiállításhoz kapcsolódóan jelent meg a „Művészet nem más, 
mint nyomhagyás” című, Schrammel Imrét bemutató interjú 
(http://www.forrasfolyoirat.hu/1303/menesi.pdf) Ménesi Gábor, az egyik legsokoldalúbb 
irodalomtörténész tollából. A folyóirat történetében ritkaságszámba menően, az írást színes 
műtárgyfotók kísérték. (http://www.forrasfolyoirat.hu/1303/schrammel.pdf) 
A nagy érdeklődésre számot tartó kiállítást Füzi László, a Kecskeméti Kortárs Művészeti 
Műhelyek ügyvezetője nyitotta meg. 
 

 Találkozás Schrammel Imrével 
2013. március 18. 17 óra 

 
A kiállítás időtartama alatt egy estet szerveztünk, ahol a mester avatott beszélgetőtársa az 
interjú készítője, Ménesi Gábor  volt. Ménesi Gábor a Forrásban megjelent interjúból 
kiindulva, az ott kapott válaszokra reflektálva nagyon jó hangulatú bennsőséges 
beszélgetést vezetett le a művésszel. Schrammel Imre megkerülhetetlenségét és 
jelentőségét a kortárs kerámiaművészetben az is mutatja, hogy az eseményre vidékről 
(Budapestről is) nagy számban érkeztek szakmabeli érdeklődők.   
 



 

A betűk költészete 
Roswitha Geyer osztrák keramikusművész kiállítása 
2013. április 16 – május 15. 
 
Roswitha Geyer szoros szálakkal kötődik a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nemzetközi Kerámia Stúdióhoz, évente többször is visszatér. „…az egyes betűk önállóan 
állnak a lábukon, törekszenek felfelé, és kontúrvonalaik vezetik a szemünket körbe-körbe 
a betű teste körül. A térből kirajzolják tömegük foltját és a belső áttörések feleselnek a 
befoglaló formának. Az egésznek zenei hatása lett azáltal, hogy a finom csavarodások a 
természet formáit idézik. Ehhez társulnak még a finom színek, melyek gyengéden követik 
a felületek domborzatát, és csak az éleken erősödnek fel, hogy hangsúlyozzák a kontúrok 
rajzát.” Így ír az alkotásokról Schrammel Imre a művész katalógusának ajánlásában. 
 
 
A táj emléke  
A 70 éves Molnár Péter Munkácsy-díjas grafikusművész kiállítása  
Megnyitó időpontja: 2013. május 28.  
A kiállítás 2013. május 28. és 2013. június 14. között volt megtekinthető 
 
Molnár Péter Munkácsy-díjas festőművész a budapesti Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumban tanult. Mesterei: Göllner Miklós, Barta Lajos, Bálint Endre. 
Tanulmányúton járt Párizsban, Firenzében, Angliában, valamint több alkalommal az 
USA-ban. Festészettel, grafikával, emellett illusztrációval, könyvborítók és animációs 
filmek készítésével foglalkozik. 1964-től hazai és külföldi egyéni kiállításokon, csoportos 
tárlatokon szerepelt a Vigadó Galériában (1995), gyűjteményes kiállítása pedig Győrben 
volt 1999-ben. A Műcsarnokban 1981-ben, a Magyar Nemzeti Galériában 1983-ban vett 
részt csoportos kiállításon. Több hazai és nemzetközi szakbiennálén nyert jelentős díjat. A 
Soros Alapítvány ösztöndíjasa (1986). Magángyűjtemények mellett hazai 
közgyűjteményekben, többek közt a Magyar Nemzeti Galériában, a Kecskeméti 
Képtárban és a győri Városi Művészeti Múzeumban is megtalálhatók művei.  
 
Az idén hetvenéves művész életútja előtt tisztelegve rendeztük meg a kiállítást, és 
jelentettünk meg a Forrás folyóirat 2013/2. számában egy képanyagot 
(http://www.forrasfolyoirat.hu/1304/molnar.pdf), illetve Jász Attila József Attila-díjas 
költő tollából egy „hangulatfestést” (http://www.forrasfolyoirat.hu/1304/jasz.pdf) 
alkotásairól. A kiállítás megnyitóünnepségén jelen voltak az animásiós filmszakma 
kiválóságai, festőművészek Budapestről és vidékről is a kialakult vendégkörünk mellett, 
így méltó módon megünnepelhettük a művészt. A köszöntőt Füzi László, a Forrás 
főszerkesztője, a nyitóbeszédet pedig Jász Attila mondta el. 
 
 



 

40 év animáció 
Cakó Ferenc kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. június 18. 17 óra 
A kiállítás 2013. június 18. és június 28. között volt megtekinthető 
 
A 11. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál alatt, ehhez szervesen illeszkedve mutattuk be 
Cakó Ferenc Kiváló és Érdemes Művész, animációs filmrendező és grafikusművész 
képeit, bábinstallációit, gyurmafiguráit. 40 évet átívelő animációs filmes és képzőművészeti 
alkotásaiból rendezett válogatás rávilágított a művész pályájának jellegzetes állomásaira. A 
kiállításon a báb-, gyurma- és homokanimációs filmtervek, az ikonikus bábfigurák mellett 
a kulisszák mögé bepillantva feltárulkoztak a látogatók előtt a Cakó-stúdió műhelytitkai, 
egyúttal megismerkedhettek az animációs rendező grafikusi és festészeti munkásságával is. 
 
A kiállítást a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál is felvette a programjai közé, vélhetően 
ennek köszönhető, hogy sok külföldi és magyar érdeklődő jött el a nyitóünnepségre, a 
szakma művészei és a fesztivál civil vendégei közül. A művészt Füzi László, a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek igazgatója köszöntötte, a kiállítást Féjja Sándor 
filmpszichológus nyitotta meg. 
 
 
Múzeumok éjszakája 
2013. június 22. 
 
A kecskeméti Múzeumok éjszakájának évek óta állandó szereplői vagyunk. 2013-ban az 
előtte néhány nappal nyílt Cakó Ferenc-kiállítást tekinthették meg vendégeink a Kápolna 
Galériában. Buda Ferenc Kossuth-díjas költő Doromboló című friss gyermekvers 
kötetéből olvasott föl nagyszámú közönség előtt a Kápolna utcai épületegyüttes 
udvarában, sokan kihasználták a költővel való személyes találkozás, és a dedikálás 
lehetőségét is. A készítés, az alkotás öröme felkínálásának kevesen tudnak ellenállni, nem 
csoda, hogy szinte percek alatt gazdára találtak az előre elkészített, zsengélt tálkák, 
melyeket a vendégek saját elképzelésük szerint festettek ki. Ezek az edénykék kerültek a 
raku kemencébe, meg lehetett csodálni a narancsszínben izzó tárgyakat, majd a redukció 
és a tisztogatás után következett a saját művek mustrája. A kisebb gyerekek előre 
elkészített gipsz negatívokba agyagot nyomkodva elkészíthették saját kis plasztikáikat, 
amiket ki is égettünk számukra. A jó hangulatban telt éjszakán a Tétova sejtések 
(Kovács Levente, Csekő Sándor és Ulrich Gábor) zenéjét élvezhette a vendégsereg. A 
Kápolna Galéria és a Nemzetközi Kerámia Stúdió udvara a Múzeumok Éjszakájának 
közkedvelt helye, így mint minden évben, most is legalább kétezer vendég járt nálunk, 
akiknek nagy része végighallgatta a színpadon zajló valamelyik programot. A rendezvény a 
Forrás Kiadó és a Kerámia Stúdió közös rendezvénye volt. 
 
 
Köszönöm szépen 
2013. június 28 – július 1. 
 
A stúdióban készült munkáikat mutatta be az a kilenc amerikai keramikusművész, aki a 
Kansas City Art Institute hallgatói csoportjával együtt érkezett Kecskemétre. 



 

 
Herend Design 
2013. július 3 – 31. 
 
A Herendi Porcelánmanufaktúrában évtizedek óta készülnek modern felfogású, a mai kor 
emberének életérzésére hangolódó műtárgyak is. E változatos technikai megoldásokat 
felmutató, egyedi, eredeti megfogalmazású művek közös nevezője a kifinomult kézműves 
kivitelezés, amely Herend ősiségének, legfontosabb hagyományának, azaz a 
manufakturális tradícióknak továbbfejlesztése, újrafogalmazása a magas minőségű kortárs 
porcelán design területén. 
 
A jellemzően európai barokk-klasszicizáló, illetve orientalista stílusjegyeket mutató 
klasszikus herendi porcelán választéktól feltűnően eltérő stílusú új műtárgyak 
reprezentálják azokat a lehetséges utakat, amelyeken tovább lépve megszólíthatja a ma 
emberét a nagy múltú cég. Ezek az alkotások kis szériában, vagy abszolút egyedi módon 
készülnek stúdió keretek között, sok esetben a tervező iparművész saját kezű 
kivitelezésében.  
 
Ezen a kiállításon a látogatók Herend szokatlan, trendi arcával ismerkedhettek meg. Dr. 
Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója és dr. Füzi László, a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek igazgatója köszöntötte a vendégeket. Balla 
Gabriella művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum főosztályvezetője ezután 
személyes hangú tárlatvezetésen mutatta be a műtárgyakat, rendkívüli sikert aratva a 
közönség körében.  
 
 
LeSecet Múzeum Magyarország 
2013. július 25 – szeptember 25. 
 
A mini múzeumot LeSecet néven Bianca Runge hívta életre 2010-ben. 2012-ben a 
Stichting Post 15 Bianca Rungével egyetértésben javasolta a múzeum magyarországi 
változatának létrehozását LeSecet Múzeum Magyarország néven.  
 
Tizennégy kortárs holland művész fogadta el a LeSecet Múzeum Magyarország 
meghívását arra, hogy rendhagyó módon, kerámia anyagból, 1:20 arányú kicsinyített 
méretben is elkészítse egy alkotását, és azt a mini dobozmúzeumban elhelyezve kiállítsa. 
Az esemény különlegessége, hogy a kiállító holland művészek mindegyike otthonosan 
mozog a nagyméretű, köztéri alkotások létrehozásában, mégis elvállalták, hogy 
monumentális méretű alkotásaik kicsinyített változatát is elkészítsék a mini dobozmúzeum 
számára. A művészcsoport minden tagja szerteágazó, magas színvonalú képzőművészeti 
tevékenységet folytat. 
 
A kiállító művészek: Gijs Assmann, Arja van den Berg, Tim Breukers, Gert Germeraad, 
Babs Haenen, José den Hartog, Berry Holslag, Bastiënne Kramer, André Kruysen, Ingrid 
Mol, Pepijn van den Nieuwendijk, Adriaan Rees, Nick Renshaw és Anne Wenzel. 
 



 

A kiállítást Elizabeth de Vaal, a Stiching Post 15 elnöke és Szegedi Zsolt 
keramikusművész, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia 
Stúdió vezetője nyitotta meg. 
 
 
Greetings from Kecskemét 
2013. augusztus 1. 
 
A stúdióban készült munkákat mutatta be az Ohio Egyetem (USA) kilenc hallgatója. 
 
 
A XXXIX. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep évadzáró kiállítása  
2013. augusztus 4 – 23. 
 
Lásd: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
 
 
Az élő lények nemzetközi szimpózium kiállítása 
2013. augusztus 29. 

Kiállító művészek: Aston Christie (Új-Zéland), Susan Halls (UK/USA), Jáger Margit 
(Magyarország), Christy Keeney (Írország), Nemes Tímea (Magyarország), Selahattin 
Peksen (Törökország), Pozsgai Fruzsina (Magyarország), Szőcs Éva Andrea 
(Magyarország) és Ersoy Yilmaz (Törökország). 

 
Bemutatkoznak a kerámiavárosok – hagyományos és kortárs kerámiák 
2013. szeptember 17 – 24. 
 
A Magyar Kerámiavárosok Szövetsége tagságának sokszínűségét jól reprezentálta a 
műtárgyak sokfélesége, a múzeumi gyűjtemények anyaga együtt szerepelt számos kiváló 
kortárs keramikusművész és fazekasmester alkotásával. A vendégeket dr. Füzi László, a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek igazgatója köszöntötte, majd megnyitó 
beszédében Szegedi Zsolt, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi 
Kerámia Stúdió vezetője tájékoztatta a kecskeméti közönséget a kiállítás hátteréről és 
apropójáról, felhívta a figyelmet néhány különösen izgalmas tárgyra. Köszöntötte a 
magyar kerámiaművészet emblematikus alakját, Németh János keramikusművészt, akinek 
az egész napos programon való részvétele kitüntetésnek számított, mivel idős kora miatt 
már ritkán mozdul ki Zalaegerszegről.  
 
 
A Föld felé  
tájkép a kerámiában nemzetközi szimpózium kiállítása 
2013. szeptember 24. 
 
A kiállító művészek: May Abboud (Libanon/USA), Antal András (Magyarország), 
Barták Csaba (Magyarország), Jeroen Bechtold (Hollandia), F. Orosz Sára 



 

(Magyarország), Janisch Kornélia (Magyarország), Kádasi Éva (Magyarország), Karsai 
Zsófia (Magyarország) és Craig Underhill (Egyesült Királyság). 
 
 
Design vízió 
2013. október 7 – 18. 
 
A konferenciához kapcsolódó Design vízió kiállításon egy távolról sem teljes 
keresztmetszetét mutattuk be a fiatal magyar szilikáttervezők alkotásainak, valamint a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményében 
őrzött néhány emblematikus design alkotást a 70-es, 80-as, 90-es évekből. 
 
 
Design network 
kerámiák kisméretű stúdióban nemzetközi szimpózium kiállítása 
2013. október 31 – november 15. 
 
A szimpóziumon készült alkotásokat bemutató kiállítást 2013. október 31-én nyitotta meg 
Szegedi Zsolt keramikusművész, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – 
Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője a Kápolna Galériában. A kiállítást maguk a 
művészek rendezték, a plakát és a meghívó is saját munka (Botos Balázs) volt. 
 
A kiállító művészek: Andrási Edina (Magyarország), Botos Balázs (Magyarország), 
Helen Faulkner (Írország), Guzsvány Mónika (Magyarország), Kossack Laura 
(Magyarország/Németország), Lublóy Zoltán (Magyarország), Monori Anita 
(Magyarország), Petró Zsuzsa (Magyarország), Sütő Erika (Magyarország), Strohner 
Márton (Magyarország) és Szegedi Zsolt (Magyarország). 
 
 
 



 

MUSEION No. 1 Galéria, Budapest 
 
 
A budapesti MUSEION No.1 Galéria célkitűzései között szerepel a szilikátművészetek 
népszerűsítése, kitűnő magyar és külföldi alkotók bemutatása, a Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió világszinten elismert gyűjteményének 
prezentálása, az alkotótelepen folyó munka eredményeinek feltárása, valamint a magyar 
ipar- és képzőművészet helyzetének szemléltetése, melyet idén eddigi kiállításaink között a 
kerámia mellett a zománc-, a grafika és a fotóművészet képviselt.  
 
 
Kungl György kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. február 15. 17 óra 
2013. február 15. – március 1. 
 
A Munkácsy-díjas Kungl György kiállításán legújabb alkotásait mutatta be, melyeknek 
főszereplői olyan állatfigurák, akik valamilyen szimbolikus jelentéssel is bíró tárggyal 
kerülnek kapcsolatba. A közöttük kialakuló interakció egy-egy szellemi természetű 
fogalom vagy egy testiséghez kapcsolódó érzés megjelenítésére szolgál. Az állatfigurákhoz, 
szimbolikus tárgyakhoz olykor látszólag indifferens formák társulnak. A kiállítást Wehner 
Tibor művészettörténész nyitotta meg. A tárlatot egy könyvbemutatóval zártuk, ahol 
Lugosy Lugó László fotóművész beszélgetett a művésszel Képregény című könyvéről.  
 
 
Terra Csoport kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. március 6. 17 óra 
2013. március 6-21.  
 
Az idén 20 éves a Terra kerámiaszobrász csoport, ez alkalomból rendeztünk számukra 
kiállítást budapesti galériánkban. A Terra tagok nem kötődnek stílusirányzatokhoz, a 
közös vonás munkásságukban, hogy a kerámiát a képzőművészet más műfajaival 
egyenrangú, autonóm kifejezési eszköznek tekintik. Rendszeres kiállítói és díjnyertesei a 
hazai és külföldi biennáléknak, szimpoziumoknak. Tagjai a szakma jeles képviselői közül 
kerültek ki: Benkő Ilona, Fekete László, Füzesi Zsuzsa, Geszler Mária, Horváth 
László, Kungl György, Molnár Sándor, Nagy Márta, Schrammel Imre, Szalai 
László, Szekeres Károly, Tamás Ákos, Vásárhelyi Emese, Fusz György. A kiállítást 
Csenkey Éva művészettörténész nyitotta meg. 
 
 
A réz-oxid világa  
Morelli Edit kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. április 4. 17 óra 
2013. április 4-26. 
 
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep által delegált alkotó, Morelli Edit Ferenczy 
Noémi-díjas zománcművész alapvetően a grafika és a festészet területén szerzett szakmai 
tapasztalatait kezdte el alkalmazni a zománcművészet világában. 1973-ban ismerkedett 



 

meg a zománcozás műfajával, amelynek két évtized alatt az egyik vezető hazai mesterévé 
vált, egy különös utat bejárva vezette be a zománcot a magyar képzőművészet sajátos 
szcénájába, így új dimenzióba helyezve azt. Kiállítását Pálinkás Szilvia és Szepes Hédi 
művészettörténészek nyitották meg. 
 
 
Biomorph – Gerle Margit kiállítása 
Figurák – Benes József kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. május 8. 17 óra 
2013. május 8-24.  
 
A művészházaspár nem rendhagyó módon együtt mutatkozott be budapesti galériánkban, 
Gerle Margit DLA Biomorph című kiállításával, valamint Benes József  Figurák című 
tárlatával. 
Gerle Margit keramikusművészt munkáiban a természet lenyűgöző szépségének és 
erejének elvont, szimbolikus visszaadása, megfogalmazása foglalkoztatja. Meditációra 
ösztönző szobrokat készít; ezek a művek belső egyensúlyt mutatnak, ugyanakkor szellemi 
stimulálók. A Biomorph - természetforma, természetalakzat - elnevezésű sorozatát közel 
tíz évvel ezelőtt indított útjára, melynek tanulmányozása közben olyan anyaghasználatot, 
illetve technikát fejlesztett ki, mellyel kevesen foglalkoznak hazánkban. 
 
Benes József vajdasági származású képzőművész 1978 óta él és dolgozik Magyarországon. 
Festészettel, rajzzal, sokszorosított grafikával és szobrászattal is foglalkozik. Munkáiban 
szeret egy-egy apró részletet kiragadni, felnagyítani és középpontba helyezni. A 
kiválasztott motívumok léptékváltásával, felnagyításával, valamint a tiszta színekkel 
társított fekete-fehér színhasználattal operáló művek nyugtalanságot, drámai feszültséget 
váltanak ki a szemlélőben. 
 
Mindkettőjük kiállítását Füzi László irodalomtörténész, a Kecskeméti Kortárs Művészeti 
Műhelyek ügyvezető igazgatója nyitotta meg. 
 
 
Iskander egy marék világa  
Bahget Iskander kiállítása 
Megnyitó időpontja: 2013. június 26. 17 óra 
2013. június 26 - július 19. 
 
Baghet Iskander szír származású fotóművész 1967 óta él Magyarországon, 
tevékenységével többféleképpen is kapcsolódik Kecskemét kulturális életéhez. Főként 
fekete-fehér szociofotói, illetve szülőhazájának jellegzetes hangulatú tájképei ismertek. A 
magyar irodalom és képzőművészet kiemelkedő alakjairól is készített sokak számára 
ismert portréfotókat. Munkáival gyakran találkozunk a Forrás folyóiratban. Bahget 
Iskander kiállítását Füzi László irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője, és 
szerkesztője, Pintér Lajos költő nyitotta meg.  
 
 



 

Szakmai célkitűzéseinket ez év első félévében sikeresen teljesítettük, mely munkatársaink 
elkötelezettségének és szorgalmának, Kecskemét városa és a Nemzeti Kulturális Alap 
anyagi támogatásának köszönhető. 
 
 
[Testkontroll] +   
Ulrich Gábor Balázs Béla-díjas animációs filmrendező, képzőművész kiállítása 
2013. július 29-augusztus 23. 
 
Ulrich Gábor a Kecskeméti Főiskola vizuális nevelés szakán, az Iparművészeti Egyetem 
tipográfus szakán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében végezte tanulmányait. A Magyar 
Filmművészek Szövetsége Animációs Szakosztályának vezetőségi tagja. Rendszeres 
résztevője a különböző filmfesztiváloknak, filmjeit több mint harminc ország fesztiváljai 
válogatták be versenyprogramjukba. Alkotásaiban a formanyelvi kísérletek 
képzőművészeti látásmóddal párosulnak. Munkáinak középpontjában elsősorban az 
emberi test organikus struktúrái állnak. A tárlatot Podmaniczky Szilárd író nyitotta meg. 
 
 
Senki sincs otthon 
Pozsonyi-Izsó Andrea üvegtervező művész kiállítása 
2013. augusztus 28-szeptember 20. 
 
Pozsonyi-Izsó Andrea a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem üvegtervező szakán 
diplomázott, jelenleg az egyetem doktori iskolájának hallgatója. Andrea munkái révén az 
üvegművészetet a képi megközelítés oldaláról vizsgálja. Fotografikus képeket jelenít meg a 
melegen alakított üveg sajátosságainak kölcsönhatásában. Plasztikáiban nem az üveg tiszta 
átlátszóságára törekszik, hanem ennek a homogén anyagnak a különböző üveghibák, 
zavaros úszások, légbuborékok függönyei által keletkezett izgalmas hatásaira épít, amelyek 
a maguk esetleges, beláthatatlan módján jelölik ki az élesen és tisztán látszó, homályosan 
derengő vagy a felismerhetetlenségig elkent részletek viszonyát, majd ezeken vetít 
keresztül különböző képeket. 
 
 
AMI Craft és Design metszéspontjaink - Design hét 2013 
2013. szeptember 24-28. 
 
Galériánk a soproni NYME-AMI a hallgatói munkáin keresztül kapcsolódott az idei év 
Design hetének hívószavához. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán 
belül működő Alkalmazott Művészeti Intézet sikeres BA és MA szintű egyetemi képzései 
szemléletükben és gyakorlatukban is túllépnek a szigorú műfajhatárokon. Felölelik a 
téralkotás, a tárgyalkotás és a képalkotás területeit, hangsúlyozva és újraértelmezve a 
design kézműves hagyományait. Jövőbeli céljuk az iparművészet teljes – tervezőművészeti 
és terméktervezői – spektrumának megmutatása, a mérnöki- és a művészeti szemlélet és 
képzés szinergiája. A kiállítás zárónapján egy előadás keretén belül ismertették az 
intézmény munkáját, oktatási- és tervezői szemléletmódjukat, valamint a hallgatói 
sikereket az érdeklődő közönséggel. 



 

Murra csoport  kiállítása 
2013. október 1-4. 
 
Idén először mutatkozott be együtt a közönségnek a 2012-ben alakult Murra csoport. Az 
alkotócsoport azzal a céllal jött létre végzős hallgatókból, friss diplomás-, illetve fiatal 
szilikáttervező művészekből, hogy magas színvonalon kivitelezett kis szériás használati, 
design tárgyakat hozzanak létre és megismertessék a magyar közönséggel, bizonyítva azt, 
hogy nemcsak gyári keretek között lehet jó minőségű, magas kvalitású tárgyakat 
létrehozni, illetve a tervezők által képviselt progresszív gondolkodásmóddal újfajta 
tárgykultúrát kialakítani a magyar lakásokban, háztartásokban. A kiállításon bemutatott 
tárgyak a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió 
műhelyeiben kerültek kivitelezésre. 
 
 
Collection Geszler - A csend építészete 
Geszler Mária Garzuly keramikusművész kiállítása 
2013. október 9-31. 
 
A művésznő rendhagyó módon saját munkáit egy családtörténeti keretbe helyezve mutatta 
be. A tárlat egy művészcsalád életébe nyújtott betekintést, amelyben az érzékenység, 
tanulni vágyás, művészi hajlamok generációk óta öröklődtek, amelyben Geszler Mária 
Garzuly egy ága ennek a több évszázados fának. Mária saját alkotásai mellett édesapjával, 
Geszler György zeneszerzővel kapcsolatos emlékeket, iratokat, fotókat, dokumentációkat 
állított ki, valamint fia, Garzuly Gábor grafikusművész színes rézkarcait tekinthette meg a 
közönség. Izgalmas volt látni, a különböző művészeti területeken tevékenykedő 
családtagok munkássága hogyan hatott egymásra, illetve a világról alkotott 
szemléletmódjukra. A kiállítást Keserű Katalin művészettörténész nyitotta meg. 
 
 
OKAPI 
Sütő Erika kerámia- és porcelántervező művész kiállítása 
2013. november 14 - december 13. 
 
Sütő Erika saját fejlesztésű, egyedi technikával előállított, új generációs porcelán 
ékszerkollekcióját prezentálta. A fiatal művész a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 
szerzett diplomát kerámiatervező szakon, majd design-menedzser szakon. A diploma után 
a Nemzetközi Kerámia Stúdióban művészeti szervezőként helyezkedett el, de szakmai 
aktivitását megőrizve folyamatosan jelen van hazai és külföldi kiállításokon, szakmai 
programokon. A művészt régóta foglalkoztatta a porcelán anyag más területen történő 
felhasználásának gondolatköre: a porcelán bevonása a kortárs ékszertervezésbe. Ennek 
hatására hozta létre saját fejlesztésű porcelán ékszereit, amit OKAPI márkanévre 
keresztelt. Egyediség, személyesség, időtlen elegancia, kifinomult design, valódi értékek. 
Ezekből a részletekből születtek meg azok a félreismerhetetlen darabok, amelyek az Okapi 
ékszereket jellemzik. Minden darabja kézzel készül, saját karakterrel rendelkezik, üzenetet 
hordoz. Sütő Erikát OKAPI ékszereivel Kozma Lajos kézműves iparművészeti 
ösztöndíjban részesítették, majd a Magyar Formatervezési Díj és a III. Szilikátművészeti 
Triennálé mellett számos más kiállításon is bemutatásra kerültek. Sütő Erika a Hollóházi 



 

Porcelángyár felkérésére a művész több porcelán-ékszerkollekciót is tervezett. A 
megnyitón Szegedi Zsolt, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi 
Kerámia Stúdió vezetője mondott köszöntőt és Eszenyi Enikő Kossuth-díjas 
színművésznő, rendező, a Vígszínház igazgatója nyitotta meg. 
 
Idei kiállításainkat nagy érdeklődés fogadta, ami mind a látogatói számban, mind a 
sajtómegjelenésben megmutatkozott. 
 
 



 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény 
 

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény a hozzá tartozó Katona József Emlékházzal együtt a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében 2013. július 1-től a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. keretein belül végzi az eddigi 
tevékenységét.  
 
A Népi Iparművészeti Gyűjtemény és a hozzátartozó Katona József Emlékház az eddigiekhez 
hasonló módon, eredményesen működött a második félévben is. A népi iparművészet fél 
évszázadát bemutató állandó kiállítás és a kalotaszegi népművészetet bemutató kamara 
kiállítás az év során folyamatosan látogatható volt.  
 
 
Kiállítások 
 
 
Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben  
állandó kiállítás 
 

 Fafaragás 
 
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. 
 

 Népi kismesterség 
 
A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, hiszen mindaz 
idetartozik, ami a többi négy szakágba (fazekasság, hímzés, szövés, faragás) nem. 
Többnyire olyan mesterségekről van szó, amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit 
szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak létrehozásához tanult mester-emberekre 
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 további szakmák képviselői 
is.  
 

 Hímzés 
 
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, terítője, díszpárnája. 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. 



 

Kalotaszeg: 
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 fontos, hiteles szegmensével ismerkedhetünk meg. 
     
Az állandó tárlatot folyamatosan frissítettük, helyenként átrendeztük. Megkezdődött a 
népi fazekasságot bemutató állandó kiállítás újrarendezése (ebben segítségünkre van 
Hadikfalvy Andrea, fazekas, oktató is), a szükséges tárgyvásárlás után várhatóan ez év 
márciusától már a megújult kiállítás is látogatható lesz.  
 A népi iparművészet nem statikus, hanem a korral, az ízléssel és az igényekkel együtt 
változó, élő művészeti ág. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó kiállításban a régi, 
öreg mesterek munkáinak bemutatása mellett helyet kapnak a fiatal, színvonalasan 
dolgozó alkotók is. 
 
Ajándékba kapott néprajzi és népi iparművészeti tárgyakkal, dokumentumokkal 
gazdagodott intézményünk az elmúlt félévben. Ezek egy része a folyamatosan megújuló 
múzeumpedagógiai programunkban is helyet kap.  
 
 
A tűtől az egérig 
A hímzés múltja, jelene és jövője, a Tavaszi Fesztivál programja 
2013. március 21- 2013. szeptember 7. 
 
A Népi Iparművészeti Gyűjtemény 2009-ben elindította a Magyar Népi Hímzésminták 
Tárának létrehozását, amely a hazánk tájegységeiben megtalálható és jellemző hímzés 
motívumkincseit olyan kézbe vehető formában jeleníti meg, mely bemutatja az adott 
területre jellemző motívumkincset, anyag- és színhasználatot valamint az alkalmazott 
öltéstechnikákat. 
 
A mintatár felhasználásával elkészült az interneten elérhető hímzés adatbázis 
(www.nepiiparmuveszet.hu), amely vonzó felülettel, jól dokumentált leírásokkal, részlet 
gazdag fotókkal és a felhasználóbarát keresők segítségével színvonalas tartalmat biztosít 
szakemberek, lelkes amatőrök és profik számára egyaránt. A kiállítás aktualitását egyrészt 
az elkészült mintatár és internetes adatbázis, másrészt a ma másodvirágzásukat élő hímzés 
motívumok (matyó, kalocsai) adják. Végre egységben volt látható a hímzés múltja, jelene 
és jövője. Az eredeti viseleti darabok és lakástextilek, az ezeket feldolgozó mintakendők és 
a hímzésben rejlő kimeríthetetlen lehetőségeket példázó izgalmas újítások.  
 
A megnyitó 2013. március 21-én 14 órakor volt, megnyitotta Engert Jakabné, Kecskemét 
Város képviselőtestületének tagja, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke. 
Közreműködött: Bognár Gabriella. 
Látogatható volt 2013. szeptember 7-ig.  
 



 

A tűtől az egérig - a hímzés múltja, jelene és jövője –című kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai foglalkozások korcsoportonkénti kínálata: 
Óvódásoknak: a kiállítás megtekintése, kecskeméti suba hímzésének megismerése, satírozó 
tábla használata, minta kiszínezése, terítő mintázás nyomó dúcokkal. 
Kisiskolásoknak: keszkenő tervezése, mintázás nyomó dúcokkal, hímzőfonalak 
megismerése, színösszeállítás kecskeméti suba hímzésének megismerése, satírozó tábla 
használata, minta kiszínezése. 
Felső tagozatos diákoknak és középiskolás tanulóknak: mintatervezés pólóra, blúzra, szoknyára, 
nadrágra, öltéstechnikák megismerése, hímzőfonalak színösszeállítása. 
A kiállítás nyitvatartási ideje alatt a Díszítőművész Szakkör tagjai minden héten, kedden 
14-16 óráig várták azokat a fiatalokat, akik kedvet éreznek a néprajzi tájegységek hímzés 
mintáinak megismerésére, a különböző hímzés technikák elsajátítására. Vezető: dr. Varga 
Ferencné, a Népművészet Mestere. 
 
 
Csipkevarázs 
Csipkeverők országos találkozója és kiállítása 
2013. június 28 – augusztus 3. 
 
A Magyar Csipkekészítők Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 
rendezett országos csipke kiállításon a Kárpát- medencei vertcsipkék (móga-, hunnia-, 
zobor vidéki-, gömöri-, sóbányai-, torockói-, sárközi csipkék), valamint a csornai 
menyecskekendők tüllcsipkéi, a szolnoki varrott csipke és sok más különlegesség látható. 
 
Megnyitó: június 28-án 17 órakor volt, köszöntőt mondott Nagy Vincéné, az Egyesület 
elnöke, megnyitotta Engert Jakabné, Kecskemét Város képviselőtestületének tagja, a Nők 
a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke. Közreműködött: Bognár Gabriella. 
 
A megnyitó előtt 16-17 óráig csipkeverés bemutatókat tartottak a megjelent alkotók, 
ahol igazi különlegességek: pl. a Móga-csipke, a Hunnia-csipke és a Torchon-csipke 
készítését is megtekinthették az érdeklődők. 
Látogatható volt augusztus 3-ig. 
 
 
Mestereink 
A Népművészet Mestereinek kiállítása Kecskeméten 
2013. szeptember 19 – november 4. 
 
A tárlat a Kecskeméti Népzenei Találkozóhoz kapcsolódott.A kiállításon az alábbi – 
Kecskeméten vagy környékén élt vagy élő -, Népművészet Mestere címmel kitüntetett 
alkotókat mutattuk be:  
Dugár János – fazekas (1950.) 
Gerencsér László – kovács (1941.) 
dr. Nagy Györgyné - hímző (1912-2000.) 
Nagy Mária – nemezkészítő (1948.) 
Polyák Imre – késes (1933-2008.) 
Polyák Ferenc – fafaragó (1945-2013.) 
Répás János – fafaragó (1921-2012.) 



 

dr. Varga Ferencné – hímző (1922.) 
Vidák István – nemezkészítő (1947.) 
Köszöntőt mondott: dr. Füzi László irodalomtörténész, 
A kiállítást megnyitotta: Borbély Jolán néprajzkutató 
Közreműködtek a Kecskeméti Népzenei Találkozó hagyományőrzői 
Szeptember 21-én a KKKK előtt a Népművészet Mestereinek bemutatóját rendeztük 
meg, négy alkotó e helyszínen mutatta be művészetét. 
 
 
Vers/kép/ző 
A Kortárs költészet – kortárs grafika 2013-as rendezvénysorozat része 
2013. november 8 – 30. 
 
Kiállítás a Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak fiatal költők verseire készült munkáiból 
készült válogatást mutatta be. 
A kiállítást megnyitotta: Eszik Alajos, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára 
A kiállítás kurátora: Dr. Révész Emese művészettörténész 
 

Utazás az Alföldön 
Kirják József fotókiállítása 
2013. november 15 – december 20. 
 
„Kirják József, ’67-es évjáratú csíki székely vagyok. 
A kíváncsiság - mint alapvető emberi tulajdonságom - már gyerekkoromban is sok keserves percet 
okozott szüleimnek, számomra meg örökké legyőzhetetlen társat jelentett. Ezért mindig a nyomában 
voltam, próbáltam kutatni és megismerni. Sokszor kicsalogatott a természetbe, amely rengeteg kinccsel 
kecsegtetett… 
Eleinte filmtekercsek formájában, majd az évek múlásával mindenféle tudományos tárolóeszközökben 
sikerült megörökítenem és elraktároznom a természetes SZÉPSÉGET, EGYEDISÉGET és a 
VISSZA NEM TÉRŐ PILLANATOT…” 
A kiállítást megnyitotta: Hajdú Tamás, az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnöke 
 
 
Karácsonyra hangoló 
2013. december 5 – 19. 
 
Az elmúlt évben nagysikerű, a karácsonyt megidéző kiállítást rendeztünk, s ezt a 
hagyományt idén is folytattuk, kicsit másképpen. Ebben az évben nem elsősorban a 
karácsonyfára és annak díszítési lehetőségeire fókuszáltunk, hanem az adventi hangulatot 
idéző enteriőrök, lakásdíszek bemutatására. Kreatív, egyéni látásmóddal bíró, a kiállítók 
karakteres megjelenését tükröző, ötletes fenyőfa - és egyéb dekorációs elgondolásokat 
mutattott be a kiállítás. 
A kiállításban résztvevők névsora: 
• Díszítőművész Szakkör 
• Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola 
• Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola 



 

• Katona József Gimnázium 
• Kecskeméti Református Gimnázium 
• Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola 
• Ménteleki Általános Iskola 
• Napraforgó Foltvarró Kör 
 
 
Egyéb programok 
 

Nyári kézműves táborok 

Ebben az évben két alkalommal hirdettünk 6-14 éves diákok részére nyári kézműves 
tábort: 

 Mesterségünk címere: 2013. július 15-19.  
 Népi hagyományaink nyomában: 2013. augusztus 12-16. 

A táborok megfelelő jelentkezés mellett Nagy Edit vezetésével sikeresen zajlottak. 
 
 
Grecsó & Grecsó: Szigorúan ellenőrzött vágyak 

Lásd: Forrás Kiadó 
 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Intézményünk kapcsolódott az országos kezdeményezéshez, két programot hirdettünk a 
„Múzeumok délidőben” sorozathoz. 
 

 Frissítő percek – meridián torna 
Vezette: Szegedi Lídia – oktató 
2013. október 1. (kedd) 13.30-14.00 
 
A múzeum hangulatos udvara a zajos városi forgatag közepén egy nyugalmas zöld szigetet 
kínál a látogatóknak. A meridián torna itt idilli helyszínen került megrendezésre, hiszen a 
testi felfrissülés mellett az udvar a lelki megnyugvást segíti elő. Minden generáció 
képviseltette magát ezen a frissítő programon, hiszen ezek a gyakorlatok korosztályi 
határok nélkül végezhetők. 
 

 Léleksimogató tárlatvezetés énekszóval 
Vezette: Bognár Gabriella néprajzkutató 
2013. október 8. (kedd) 13.30-14.00 
 
A múzeum több mint 200 éves épületének néhány boltíves mennyezetű terme különleges 
akusztikával rendelkezik. Az itt látható kiállítás bemutatása után a látogatóknak nem 
mindennapi élményben lehetett részük. Bognár Gabriella néprajzkutató előadásában 
magyar népdalok csendültek fel és keltették életre ezeket az ódon falakat. Majd a 



 

vállalkozó kedvű vendégek a daltanulás után maguk is kipróbálhatták az épület különleges 
akusztikáját.  
A program népszerű, kedvelt volt, érdemes folytatni. 
 

Kerámiavárosok Nemzetközi Találkozója  

A rendezvény alkalmából hagyományos boglyakemence épült az intézmény udvarán.  
Lásd: Nemzetközi Kerámia Stúdió 

 
Egyéb közművelődési tevékenységek, lehetőségek 
 
Az intézményben működő alkotó csoport 

A több mint 60 éve működő, mintegy 50 tagot számláló Díszítőművész Kör heti 
rendszerességgel, kedd délutánonként tartja összejöveteleit az intézményben. Vezetőjük 
dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere és Mucsi Jenőné népi 
iparművész, aki fokozatosan veszi át a feladatokat a 92 esztendős Vargáné Ilonkától. 
A hímzés mellett szövéssel, csipkeveréssel, horgolással, gyöngyfűzéssel is foglalkoznak. 
Eredeti anyagot igényes szakmai munkájukhoz az elmúlt fél évben is több helyen 
gyűjtöttek, felhasználva a tájházak és múzeumok anyagát is. 
A Díszítőművész Kör népi iparművész címmel rendelkező tagjai igény szerint fiatalok 
(10-18 évesek) számára is tartanak népi hímzéseket megismertető foglalkozásokat. 
Rendszeresen részt vesznek a város és a társintézmények rendezvényein, aktívan segítik a 
múzeumi munkát is, pl. Múzeumi Világnap, Múzeumok Éjszakája, Népzenei Találkozó. 
Az év első felében elkészült a Tiszta forrásból című kiadványuk, mely 22, zömében ma is 
aktív hímző munkásságán keresztül ad átfogó képet az alkotóközösség tevékenységéről. 
 

Kézműves tevékenységek 

A Népi Iparművészeti Gyűjteményben az elmúlt félévben is kézműves foglalkozásokat, 
bemutatókat tartottunk (karácsonyi ünnepkör, időszakos kiállításhoz kapcsolódó 
foglalkozás stb.).  
Emlékeztetőül néhány kínált program óvodások, kisiskolások, felsősök, középiskolások 
részére (korcsoportonként eltérő ajánlat): 
Kézműves fogások elsajátítása csuhéból (állatkák csuhéból szitakötő, madár, malac, 
nyuszi, virág), gipszfigurák festése (hűtő mágnes), textilbabák (fiú, lány, bohócbaba), papír 
felhasználása (szalag sárkány, kölyök sárkány), papírmasé technika (maszkok, léghajó, 
állatfigurák, játékok), bőrözés (karkötő, szütyő, nyaklánc), batikolás (csomózás, viaszos), 
gyertyamártás, szalvéta technika, karácsonyi díszek (ajtódísz, ablakdíszek, asztaldísz), 
fajátékok készítése, nemezelés (labda), kötélverés (hajpántok, karkötők), tojásírás, 
(viaszolt, növényrátétes) 
 
Foglalkozások ára: 400 Ft/ Fő 
Időtartam: 1 óra 



 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
    

 Mossuk tisztára 
mosósulyok használata, mosás mosóteknőben 
Maximum létszám: 15 Fő 
Időtartam: 1 óra 
Ára: 400 Ft/Fő  

  
 Vajköpülés 

vaj készítése vajköpülővel 
Maximum létszám: 20 Fő 
Időtartam: 1 óra 
Ára: 500 Ft/ Fő 

   
 Fedezd fel a múzeum titkait 

játékok, vetélkedők, rejtvények, kódfejtés 
Maximum létszám: 30 Fő 
Időtartam: 1 óra 
Ára: 400 Ft/Fő 

 
 Erdélyi kürtőskalács sütés 

Maximum létszám: 15 Fő 
Időtartam: 90 perc 
Ára: 500 Ft/Fő 

 
 Bőr hasznosításának története 

Vezeti: Csizóczki József bőrékszer készítő 
bőrékszerkészítés őskortól napjainkig 
Maximum létszám:40 Fő 
Időtartam: 1 óra 
Ára: 500 Ft/Fő  

    
 Ti már tudjátok, mit csinál a Timár? 

Vezeti: Csizóczki József bőrékszer készítő 
játékos feladatok, nyaklánckészítés 
Maximum létszám: 30 Fő 
Időtartam: 1 óra 
Ára: 500 Ft/ Fő 

Különösen a tanév vége felé, az osztálykirándulások idején ugrásszerűen szokott 
megnövekedni a múzeum szolgáltatásai iránt érdeklődő diákcsoportok száma az ország 
minden részéből. Sajnos, ebben az évben elmaradt a megszokott nagy számú csoport 
jelentkezése, ami a bevételünk alakulásában is gondot jelent. A nekik kínált kézműves 
foglalkozások körét igyekszünk bővíteni, az igényeket sokoldalúan kielégíteni. Sok esetben 
tárlatvezetést is kértek a csoportok. 
 



 

Lehetőség szerint az időszaki kiállításokhoz is tervezünk olyan foglalkozásokat, amelyek 
kiegészítik, elmélyítik a tárlatok adta információkat. 
 
Együttműködés, kapcsolatok: 
Együttműködünk a város oktatási és kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, 
különösen szoros az együttműködés a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület tagjaival. 
 
Továbbképzés: 
Az intézmény szakdolgozói rendszeresen részt vettek a szervezett szakmai képzéseken, az 
elmúlt félévben 3 fő angol nyelvi képzésen, két fő szolgáltatásfejlesztés (PR) képzésen vett 
részt. (A KIO pályázatának konzorciumi partnereként.) 
A múzeumpedagógiai képzéseken, találkozókon rendszeresen részt vettünk. 
Az intézmény két néprajzosa szakmai konferencián vett részt. 
A gyűjtemény vezetője az elmúlt félévben néprajzi írással járult hozzá egy református 
kiadvány sikeréhez, a Bolyai gimnáziumban Virág Zoltán festőművész kiállítását nyitotta 
meg, a KTV szakmai műsorait segítette, a Katona József könyvtár Könyvbarát Klubjában 
előadást tartott. 
 
Pályázatok:    
A Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttünk, 
így részt vehetünk a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 pályázati azonosítóval rendelkező 
„Képzések a kulturális fejlesztésért – Kecskemét és vonzáskörzetében” című pályázat által 
biztosított képzéseken. Intézményünkben négy fő szakdolgozót érint a képzés. 
 
Média kapcsolatok 
 A helyi és az országos írott és elektronikus sajtóban is rendszeresen helyet kaptak 
programjaink, tevékenységeink.  
 
Katona József Emlékház 
 
  
Kiállítások 
 
 
Katona József 1791-1830 - állandó kiállítás 
 
Az Emlékház munkájában továbbra is jelentős szerepe van az állandó kiállításnak, és 
magának az épületnek, amely jellegzetes kecskeméti parasztpolgári építészeti elemeivel a 
19. század hangulatát és Katona József korát idézi a látogatók számára. 
 
 Az állandó kiállításhoz az eddigi hagyományoknak megfelelően tárlatvezetést, igény 
esetén előadást, filmvetítést, múzeumpedagógiai programokat biztosítottunk. A kiállítással 
és a kapcsolódó programokkal segítettük vetélkedők, iskolai napok, Kecskemétre irányuló 
tanulmányi kirándulások résztvevőit, a pedagógusok számára előzetes kérés alapján 
szakmai anyagot biztosítottunk. 
 



 

Időszaki kiállítások 
 
Emmi néni és a 20. század – kiállítás Szolnoki Emma hagyatékából 
Kortárs költészet- kortárs grafika. Farkas L. Zsuzsa kiállítása 
Iskolatörténet és irodalom – a Régi iskolák c. sorozathoz kapcsolódó kiállítás 
 
 
További rendezvények és előadások 
 
- Az Ybl évforduló és kecskeméti vonatkozásai (Székely Gábor) 
- A Petőfi gyűjtemény látogatói 2013 nyarán (F. Székely Gábor) 
- Irodalmi társaságok, irodalmi kirándulások (Bajtai Mária) 
- Petőfi konferencia Szabadszálláson (Molnár Péterné) 
- A Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetségének tevékenysége (Molnár Péterné) 
- Beszámoló a Mátyási József Emlékkör megalakulásáról (Mesznéder Klára) 
- Mátyási József életének egyik helyszíne: Gernyeszeg, Teleki kastély (Mesznéder Klára) 
- Madarassy László, a pedagógus (Mesznéder Klára) 
- Az én Zrínyis tanáraim I. (Bajtai Mária) 
- Az én Zrínyis tanáraim II. (Bajtai Mária) 
- Egy pedagógus pálya emlékei (Székelyné Kőrösi Ilona) 
- Emmi néni és a 20. század (Székelyné Kőrösi Ilona) 
- A Rákóczi Szövetség működéséről (Palotás Gábor) 
- Polgári leányiskola, irodalom, hagyományok (Székelyné Kőrösi Ilona) 
- A Katona József Emlékház, az emlékezet helyszíne. PTE tehetséggondozó programja 
keretében középiskolásoknak. (Székelyné Kőrösi Ilona) 
- Polgári leányiskola – Kézimunka a régi iskolákban (Székelyné Kőrösi Ilona) 
- Iskolai csoportképek az 1940-es évektől (Réthey Gyula) 
 
 
Kiemelt rendezvények 
Műemléki Világnap 
 
 
Múzeumok Éjszakája 
 
-Állandó kiállítás. 
- Időszaki kiállítás: Bánóczky Péter úriszabó díszmagyar öltözetei. 
- 18 órától: A RÉGI ISKOLÁK című sorozat évzárója 
- 19 órakor: Találkozott-e Petőfi és Katona? c. előadás. 
- 20 órától: Írók és Költők Baráti Köre estje 
- 22 órától: Filmvetítések (irodalom, várostörténet, fotótörténet). 
- Kötetlen programok felnőtteknek és gyerekeknek folyamatosan (Ruhabemutatók, 
öltözködés jelmezekbe, írás lúdtollal, pecsétviasz használata) 
Petőfi emlékséta 2013. július 31. 
Petőfi Sándor halálának 164. évfordulóján, 2013. július 31-én több helyszínen zajló 
programot bonyolítottunk le kecskeméti intézmények és  civil szervezetek részvételével, 



 

(Levéltár, Honismereti Egyesület, Evangélikus egyház stb.) előadásokra, emléksétára, 
koszorúzással egybekötött megemlékezésekre került sor. 
Katona József Napok 
 
 
- „Szeretem a színházat.”  Balatonfüred- Debrecen – Kecskemét középiskolás diákjai 
számára hirdetett esszéíró és képzőművészeti pályázat eredményhirdetése, irodalmi 
műsor. 
- Kortárs költészet – kortárs grafika sorozat, Farkas L. Zsuzsa kiállításának megnyitása 
- Megemlékezés, dr. Csatári Bálint beszéde, koszorúzás az Emlékház udvarán. 
- Városi ünnepségen való részvétel. 
- Együttműködés a KIO programjában. 
 
 
Civil szervezetek programjai 
 
Az Emlékház adott helyet több civil fórumnak, hagyományőrző és honismereti 
rendezvénynek. 
A Hagyományőrző Civil Kerekasztal novemberben és decemberben is itt tartotta 
összejöveteleit. A Honismereti Egyesület tagjai a törzsközönség közé tartoznak. 
Holokauszt évforduló 
 
 
Előadások 
 
Az Emlékház is kapcsolódott a Kecskemét város által benyújtott évfordulós pályázathoz. 
December 5-én sor került az első rendezvényre, Benczúr Csaba Hírös Holokauszt című 
könyvének bemutatójára. 
 

 
dr. Füzi László 

ügyvezető 
 
 
 
 
Kecskemét, 2014. február 19. 
 
 
 


