JEGYZŐKÖNYV
a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET) 2014. március 21-én
tartott közgyűléséről
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 1028. Bpest, Templom u. 2-10.
Időpont: 2014. március 21. 17 óra 10 perc kezdettel
Határozatképesség megállapítása:
Taglétszám: 29 fő
Megjelent: 17 fő
A taglétszám 58,6%-a megjelent, a közgyűlés határozatképes.
Tarcsányi Ottilia, levezető elnök üdvözli a megjelenteket és felkéri jegyzőkönyvvezetőknek Benkőné Kovács Márta és Dr Kovács József tagokat, akik a felkérést
elfogadták. A Közgyűlés a jegyzőköny-vezetőket egyhangúlag megszavazta.
Napirendi pontok:
1. Kovács Tamás könyvelő beszámolója a 2013. év gazdálkodásáról.
2. Tarcsányi Ottilia elnök asszony beszámolója a 2013. év munkájáról.
3. Tarcsányi Ottilia a 2014. évi tervekről
4. Tagok hozzászólásai és észrevételei.

1. Napirendi pont:
Kovács Tamás könyvelő ismerteti a 2013. évi gazdálkodás főbb adatait.
Éves bevétel: 380 000 Ft, (160 000 Ft tagdíjakból, 100 000 Ft önkormányzati
támogatás, 32 058 Ft adók 1%-ból, a többi egyéni támogatásokból)
Kiadások: 325 000 Ft 500 db katalógus költsége, 21 000 Ft kiállítás terembérleti
díja,16 000 Ft reprezentációs költség.
Megmaradt források: 12 736 Ft (bankban), 1306 Ft (kézi pénztár), továbbá
megmaradt még 230 db katalógus.
A gazdasági beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2. Napirendi pont:
Tarcsányi Ottilia beszámolója a 2013. évi tevékenységről:
-

A BUKET fennállásának 10. évfordulójára katalógust készíttettünk. Több
árajánlat mérlegelése alapján Búzás Kálmánt, a Bp. X. ker. Kőrösi Csoma
Sándor Műv. Központ vezetőjét bíztuk meg a katalógus elkészítésével, aki
2015. évre kiállítási lehetőséget is ígért.

-

Csoportos kiállításaink a 2013. évben:
1. Téli Tárlat, Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 2013. feb. 26.
2. Jubileumi kiállítás, Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 2013. szept. 16.
3. Jubileumi kiállítás, Pilisvörösvár, 2013. okt. 11.
4. „ Hazánk tájai”, Országos Mezőgazdasági Könyvtár, 2013 dec. 3.

Közös alkotótábort nem szerveztünk, de egyénileg sokan részt vettek táborokban.
Tarcsányi Ottilia beszámolóját a tagság egyhangúlag elfogadta.
3. Napirendi pont:
Tarcsányi Ottilia ismerteti a 2014. évi terveket, eseményeket:
-

Ebben az évben június 22-én reggel 8 órától 17 óráig ismét megszervezzük a
festőversenyt. Részvételi díj: 1000 Ft/fő.

-

Idei csoportos kiállítások:
1. „Tavaszváró kiállítás”, Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 2014. már. 6.
2. Kiállítás Tökön, 2014. máj. 24. (1 max. 2 kép bemutatására lesz mód).
3. Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 2014. szept. (A festőversenyen a zsűri
által kiválasztott képekből).
4. Vármező galéria, 2014. december

-

Egyéni kiállítási lehetőségek:
1. BLESZ, Bp. V. ker. Rendelőintézet, Hercegprímás u. 14-16. 20-25 db
50x70 cm-es kép kiállítására van lehetőség 1-1 hónapra, megnyitó nélkül.
Egy ajándékképet elvárnak. (Jelentkezni: Benkőné Kovács Márta, Tel: 0620-223-9199).
2. Blue Café, Bp. VI. ker. Podmaniczky u. 5. Kétszintes kávézó, kb. 20 kép
kiállítható. Megnyitó rendezhető a fogyasztás kifizetése mellett.
(Jelentkezni: Szabó Tímea, Tel: 06-30-932-0640).

-

Aktuális kérdések: Ösztönözzük a társadalmi, kulturális tevékenységet,
kiállításokon való részvételt. Giese Piroska küldi az aktuális információkat.
Kilépő tagok: Sáfár Pál, Tóth Vali.
Új tag: Rimaszombati Izabella (Angyal Gabi ajánlásával), egy további új tag
felvétele folyamatban.

-

4. Napirendi pont: Hozzászólások, észrevételek.
-

Gondi Magdolna Dr.: A Klebelsberg Kultúrkúriában nem tudnak több kiállítási
lehetőséget biztosítani, mert a hivatásos művészeket részesítik előnyben. Ez
az álláspont vitatható, mert a művelődési házak feladatai közé tartozik a helyi
aktív csoportok támogatása. Sajnálatos esemény: egyik kiállított alkotás
megsérült. Felhívtuk az illetékesek figyelmét a nagyobb gondosságra.

-

-

-

-

-

Angyal Gabriella: Felvetette a műtárgyak biztosításának kérdését, de a magas
költségek miatt, ez nem járható út. Lobbizni kell az amatőr művészekért,
akiknek helye van a művészeti társadalomban.
Tarcsányi Ottilia: a Bp. X. ker. Kőrösi Csoma Sándor Műv. Házban a nem
hivatásos művészek részvételét is szívesen veszik (2015-ben kiállítási
lehetőséget kapunk).
Gulyás Anna szerint nem „amatőr” képzőművészek vagyunk, csak nem
megélhetési művészek.
Gondi Magdolna Dr.: A helyi kezdeményezésű szervezeteknek a helyi
önkormányzatokkal kell tárgyalni. Az újpesti önkormányzat pl. jelentősen
támogatja a helyi művészeti egyesületeket.
Giese Piroska Dr.: Javasolta, hogy az e-mail-boxokat szíveskedjenek
takarítani, mert telítettség miatt gyakran nem mennek át a levelek. Egyéni
kiállítások meghívóit ne a BUKET címére, hanem egyénileg küldjék. Nagy
méretű fájlokat tessék kicsinyíteni, vagy a „toldacuccot” web-lapon keresztül
küldeni. Sajnos a BUKET facebook-on történő folyamatos megjelenítésének
egyelőre nincs gazdája, ő nem tudja vállalni.
Mezei Zsuzsa javasolja annak hangsúlyozását, hogy megnyitóinkon mindig
sokan vannak, ezáltal növeljük a kultúrház népszerűségét.
Giese Piroska Dr.: A zeneiskola kérte, hogy küldjünk fényképeket a megnyitón
való szereplésükről. (Megtörtént.)
Tarcsányi Ottilia ajándékképeket kér a kiállítás megnyitókon szereplők
részére.
Enz Ilona és Farkas Julianna felajánlotta a kiállításon bemutatott képeit
ajándékozásra.
Enz Ilona ajánlotta a német MMP (mach mich passig) programot a képek
kicsinyítésére, formázására.
Tarcsányi Ottilia 18 óra 40 perckor berekesztette a közgyűlést.

Budapest, 2014. március 21.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Tarcsányi Ottilia
elnök

Giese Piroska Dr.
titkár

