Kedves tagtársak!
Influenzamentes tavaszt és energikus, eredményekben gazdag, egészség teli évet kívánunk nektek.
Múlt évi eseményeink sorát a négy napra bővült Hévízi Téli Festőverseny zárta. A zavartalan alkotói környezetben két nap alatt
elkészült alkotásokat a záró kiállítás dicsérte. A szervezői, lebonyolítói és szponzori munkát köszönjük Józsvainé Kislőrinc Edit
vezetőségi tagunknak és családjának, valamint mindenkinek, aki létrejöttét lehetővé tette. Ez a négy napos esemény a továbbiakban
kétévenként, tehát legközelebb 2015-ben kerül megrendezésre.
Az idei év programjait Magyarország XX. századi történelmét alapvetően meghatározó első világháború centenáriuma határozza
meg. A centenáriumra alakult Emlékbizottság felhívásához csatlakozva pályázatot írtunk a téma fontossága miatt, de nem utolsó
sorban a vélt anyagi támogatás reményében is. Pályázatunk címe, mely egyben idei kiállításunk tematikája is: Az első világháború a
családi emlékeken, emlékezeteken keresztül.
A téma szakértőjének dr. Berek Lajos tagtársunkat, a Nemzetvédelmi Egyetem nyugalmazott rektorát kértük fel.
Centenáriumi pályázatunk, egyben kiállításunk koncepciója az, hogy a mi korosztályunkban még elevenen él az első világháborút
megélt nagyszülők emléke, elbeszéléseik. A családi szekrények, fiókok remélhetőleg őriznek még a korhoz köthető családi
relikviákat: fényképet, levelet, képeslapot, vagy személyes tárgyakat: oklevelet, kitüntetést, esetleg a frontokat megjártak által
készített emléktárgyakat, pl. töltényhüvelyből, stb. Ezeket kellene a családi és személyes emlékezetből és a fiókok mélyéről
kibányászni és csendélet, portré, tájkép, vagy tárgyi alkotás formájában feldolgozni, akár kísérletező, rendhagyó módon is.
Gondolunk itt, pl. montázs, kollázs, vagy vegyes technika, stb. alkalmazására.
A témához, a korhűség fontossága miatt az internetről, a budapesti Hadtörténeti Múzeumból is gyűjthettek anyagot. Ennek
segítésére kértük meg dr. Berek Lajost, hogy idei közgyűlésünkhöz csatlakozva tartson nekünk a kor eseményeiről egy előadást.
Egy kis rendkívüli történelem óra egyikünknek sem árt! Sőt!
A 2007-es „Erődök, Várak, Várvédők” nagysikerű komáromi, Monostori Erődbeli kiállításunk bizonyította, hogy a nem mindennapi
téma milyen jól megmozgatja fantáziátokat. A Monostori Erőd ezt az anyagot is szívesen látja, így azt az újpesti kiállítást követően
bemutatjuk Komáromba is.
Várható éves programunk a következő:
1. - Ábrahámhegy: festőverseny május 1
2. – OKIT találkozó, közgyűlés: Szeged május 17-18
3. - kiállítás: Újpest - június 17. zsűri, június 21 megnyitó,Komárom – július 19, tervezett katalógus
4. – mesterkurzus Zalaszentlászlón augusztus 25-31
5. - Őszi budapesti művészeti séta: kiállítás(ok), romkocsma – október vagy november?
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Festőverseny Ábrahámhegyen május 1.-én. Ábrahámhegy polgármestere – Józsvainé Kislőrinc Edittel egy éve tartó
megbeszéléseinek eredményeként – „kísérleti jelleggel” festőversenyt rendez a helyi falunaphoz kapcsolva. Feltétele volt,
hogy a nála lévő OKIT katalógusokból és a hévízi festőverseny alkotásai alapján Ő választja ki a meghívott résztvevőket,
akiknek a számát az önkormányzat szálláshelye eleve behatárol. A meghívottakat írásban értesítik, minden szükséges
információval ellátnak.
Közgyűlés, OKIT találkozó : Folytatva országjáró közgyűlés – körutunkat ( Balatonalmádi, Agárd, Miskolc, Eger után ),
most a szegedi és környéki tagjainknak kedvezve Nacsa Jánosné szegedi festőtagunk előkészítő, szervezői segítségével
május 17-18.-án Szegeden, a Borostyánbirtokon www.borostyanbirtok.hu lesz. Itt a szállás, előadás, zsíros kenyér parti, a
közgyűlés és az ebéd egy helyen megoldható. Az állomásról, a buszpályaudvarról 74-es busszal a végállomásig közlekedve
+ 5 perc gyalog elérhető. Kocsival nincs akadály. Nincs messzebb Szeged város központjától, mint Egerben volt a
kollégium!
Program:17.-én pénteken: 14.00 óra - találkozó a Panzió előtt, indulás a városi sétára a 74-es busszal. Reök Palota ,
kiállítás - Démász székház, kiállítás-Múzeum, Tisza part/ halászlé a Halászcsárdában megbeszélés szerint/ Kárász utcai
séta,kávé, stb..
18.00 – 19.00 előadás: dr. Berek Lajos , majd duma-és zsíros kenyér parti.
18.-án, szombaton: 10.30órától közgyűlés
Szállás: 9 szoba van/ 3 fő 14000 Ft/ szoba +450Ft/fő idegenforgalmi adó
Étkezés: 1500Ft-ba kerülnek a különböző pörköltek vagy „egy személyes vegyes tál”. Jelentkezők létszámától függ, hogy
rendelünk-e egységes menüt.
Elérhetőség: útvonal : Buszpályaudvarról- Mikszáth Kálmán utca / 3 perc/és a 74 es busz. Egy bizsubolt van a megállónál.
A végállomásnál, Gyálán leszállni és kb 5 perc séta a végcél.

Vasútállomásról : a főbejárattal szemben lévő utcában egyenesen menve 3. sarok/ 5 perc /. Egy kis körforgalom,balra
nézve A Mátyás templom,átmenni a másik oldalra és jobbra Szentháromság utcán ott egy buszmegálló. 74 es buszra kell
felszállni és a végállomásig menni.20 percenként van busz hétköznap, szombaton fél óránként.
Elővételben a jegy 340 Ft a buszon 400 Ft. A vasútnál is és a buszpályaudvaron is meg lehet venni.74/A –járat nem jó
!!!!!!!!! A két napra négy jegyre lesz szükség.
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Országos Kiállítás Újpesten. A kiállítás anyagának háromtagú zsűri általi válogatása június 17.-én lesz Újpesten a Polgár
Centrumban. / Tervezett zsűri: Pilaszanovich Irén, Feledi Balázs és Szunyoghy András. Egy online előválogatás lehetősége
még szervezés alatt van./A megnyitó június 21.-én lesz Újpesten Polgár Centrum Galériájában. A kiállítás július 5.-ig tart
nyitva. A kiállítás bontása július 7.-én lesz.
A kiállítás ideje alatt az anyag fotózása megtörténik, ha a közgyűlés dönt a katalógus elkészítéséről.
A kiállítás anyagából egy válogatás kerül bemutatásra július 19.-i megnyitóval a Komáromi Monostori Erődben, a
Kikötői fogadótér Jókai termében,.

4. Mesterkurzus augusztus 25 – 31-ig, Zalaszentlászlón. a Faluházban. A Makovecz Imre által tervezett létesítmény
fantasztikus lehetőséget nyújt mind a szállás, étkezés mind a munka tekintetében, nem beszélve a csodás környezetről és a
helyiek vendégszeretetéről. A helyszín ötletét és az előszervezést Tóth László vezetőségi tagunknak köszönhetjük.
Images for zalaszentlászló faluház Itt meg lehet nézni a helyet.
Szakvezető: Eleven Péter Németországban élő festőművész.
A tavalyi festő verseny résztvevői személyesen megismerhették Eleven Pétert, szakmai magas szintű tudását, ott készült
alkotásait. Akinek szerencséje volt katalógust is kapott tőle.
Ő mind a csendélet, tájkép, mind a portré témáját magas fokon műveli minden festői technikában, és németországi
mesterkurzusain rendszeresen tanítja.
www.peter-eleven.de
Költségek: Szállás: 15 000Ft/7nap, lehetőség van egy kvalitásos keretezett alkotással kiváltani. Étkezés: /reggeli, ebéd,
vacsora/ 9000Ft/7nap
A szakvezetés: fejenként 13 500Ft. A jelentkezőknek a részletes programot, tudnivalókat elküldjük.
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Dulity Tibor Alkotótábor. Időpont:2014.jul.5-13
Részvételi költség:27.000 Ft.-teljes ellátással
Művészeti v ezető:Sáska Tibor. Tábor helyszíne:Tőserdő
Jelentkezés a szervezőnél:Benkő Éva,e-mail cím:evanana39@gmail.com Tel:06309642488

Nagyon fontos: „postafordultával” kérünk visszajelzést a jelentkezésről mind a közgyűlésre mind a mesterkurzusra. Mindkét helyen
nagyon rövid határidőt kaptunk a szállás lefoglalására! Cím: 2030 Érd, Bajuszfű u 12. T. 23/374-691 hollokovacs@t-online.hu
A tervezett események részleteit természetesen időben, mint mindig, megtudjátok.
Általános tudnivalók:
Éves tagdíj 8400Ft.
Többen találtok a borítékban tavalyi igazoló szelvényt az idei csekk mellett /– akinek eddig nem tudtam személyesen átadni /.
- Akiknek bármilyen hátralékuk van, azoknak kinyomtattam az eddigi befizetéseiket. Ha bármi eltérést tapasztaltok, kérlek,
jelezzétek! Az elmaradást kell befizetni az egyik csekken a 2013 évre, a másik az idei évre szól.
Kérjük ezeket a közgyűlésig, rendezzétek!
Emlékeztetőül: alapszabályunk kimondja: „Kizárható a tag az Egyesületből, ha tagdíjfizetési kötelezettségének 1 évig indokolatlanul
nem tesz eleget.”
E-mailben több, számunkra előre nem látott információval tudunk szolgálni, ezért is kérem, ha időközben lehetőség adódott – akár
személyesen, akár családon vagy ismeretségi körön belül – elektronikus levél fogadásra, kérlek, jelentkezzetek, titkárunk Piroska
címére hollokovacs@t-online.hu
A személyes segítség is mindig jól jött, ezért idén is számítunk Rátok rendezvényeinken.
A nevetekben is megköszönjük a kiállítási anyag begyűjtésében és szállításában részt vállalóknak, hogy idejüket, erejüket,
figyelmüket feláldozva segítettek.
2014 évi Dulity Tibor Emlékdíj odaítéléséhez kérjük javaslataitokat a közgyűlésig.
- A díjat kaphatja olyan alkotó tagtársunk, akit:

szakmai, művészi életútja

hosszabb ideje kimagasló művészetpedagógiai, nevelői munkássága
 társaságunk munkáját rendszeresen segítő közösségi tevékenysége erre a díjra méltóvá teszi
Érd, 2014. február 20.
Schéffer Anna
elnök sk.

