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2017. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Művészeti Tárló Egyesület célja:
- kulturális tevékenység, valamint
- kulturális örökség megóvása céllal sokoldalú tevékenység a képzőművészet,
iparművészet és népművészet területén.
Az Egyesületnek jelenleg 41 tagja és 5 fő tiszteletbeli tagja van.
Az Egyesület állandó kiállítási helye /Bp, XIV. Pétervárad u. 11-17/a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató ZRT 6 db tárló elhelyezésének lehetőségét térítésmentesen biztosítja. A tárlókat
2017.év október-november hónapokban újra üzembe helyeztük, azokat szép művészi
munkákkal feltöltöttük, így alkotóink színvonalas munkáit az intézményben dolgozók és az
ügyeiket intéző lakosok megtekinthetik.
2017. évben az alábbi szakmai programokat szerveztük és vettünk részt civil rendezvényeken, ill.
azonos célú civil szervezetek programjain:
2017.január 6.: Pascalau Mariana festőművész,művésztanár önálló kiállítása a zuglói Civil
Házban (Bp. XIV. Csertő park 12). Sajnos Mariana Indiában találta meg társát, így elhagyta az
Egyesületet.
2017. január 31.: Közgyűlést tartottunk,melyen az Alapszabály több pontja módosításra
került:
1./ Elfogadtuk az egyesület nevének megváltozását, új név: Művészeti Tárló Egyesület.
2./ az Egyesületet Gombai-Nagy Károlyné elnök képviseli önállóan és általánosan.
Megbízása 2020.jan.31-ig tart.
3./ A tagdíj mértéke 3000 Ft/fő/évre változott.
(A módosítás elvégzésére ügyvéd munkáját vettünk igénybe. A Végzés-t a Fővárosi
Törvényszéktől 2017.április 26-i dátummal kaptuk meg.)

2017.február 1. Civilek Világnapja: részt vettünk a rendezvényen Civil Ház), ahol bemutatásra
került a 2016-2017 Civil Füzet, melyben a 39.oldalon olvasható Egyesületünk bemutatkozása.
2017. február: Tószegi Juditvezetésével mézeskalács készítés Valentin-nap alkalmából a
H52-ben (Ifjúsági és Közösségi Tér, Bp.IX.Haller u.52.)
2017. február 14.:Tószegi Judit "Kreatív kedd"foglalkozása fiatalokkal,gyerekekkel a H52-ben,
felesleges cd-kből maszkokat készítettek.
2017. február 18.: Tankóné Borsos Dóra iparművész önálló, "Zománcba álmodva" c. kiállítása X.
ker. KÖSZI-ben, melyet én nyitottam meg.
2017.március 18.: Sorki Dala Andor költő, festőművész"Tavaszi áldozat"c. kiállítása a Szent
Család Templom Plébániáján (Bp. VI. Szondi u.67).
2017. május 17-én és 22-én megtartottuk éves, rendes Közgyűlésünket.
A 2016.évi beszámolót a tagság elfogadta. Új tag felvétele nem történt, 3 fő kérte tagsági
viszonyának megszüntetését.
A könyvelő munkadíját 30.000 Ft-ra emeltük. Tájékoztattam a tagokat, hogy a 6 db tárló újra
berendezése hamarosan megtörténik (felújítják, festik az emelet).
2017. június 7.: Fábry Zoltán,fafaragó,"Én így csinálom"c. önálló kiállítása az Albertfalvai
Közösségi Házban (Bp.XI.Gyékényes u. 45-47.)
2017. június 16.: Kiss Ferenc festőművész vezetésével működő Péceli Kisképzős festőcsoport
közös kiállítása a Ferencvárosi Pincegalériaban (Bp. IX. Mester u. 5.).
2017. június 17.: Tószegi Judit mézeskalácsművész vezetésével KIDS Nyári tábor a H52-ben (Bp.
VIII. Auróra u.11.)
2017.július 11.: Egyesületünk hagyományos, éves, közös kiállítása Kondor Béla Közösségi
Házban (Bp. XVIII. Kondor Béla sétány 8.)
A program a helyi, VÁROSKÉP c. újságban is megjelent július 12-én.
Kiállított 17 tagunk összesen 60 alkotással, sokféle technikával, témával és műfajban. A
méltatást egyesületi tagjaink munkájáról Tankóné Borsos Dóra iparművész, elnökségi tagunk
mondta el.
A sok-sok színvonalas alkotás közül kiemelem Baranyi Péter fotóművész tagunk "Holt lelkek " c.
művét, (amely a Képek tükörben című, 2017-ben megjelent könyvének borító-képe) és melyhez
édesapja, Baranyi Ferenc költő, író azonos című versének fénymásolatát mellékelte.
Megköszönöm a kiállító művészek részvételét, közösségi munkáját.

2017. július 25.: Beszélgetés Tószegi Judittal a Családháló c. műsorban, kérdező riporter: Vajda
Boglárka. Idézet a riportból: "A kézműves alkotásokban megélhetjük női identitásunk ezerszínű
skáláját, tanítsuk ezt meg leányainknak is!"
2017. július 29.: Szendrei Judit tűzzománc készítő művész megkapta a Fővárosi Önkormányzat
"Magyar Kézművesség 2017" Nagydíjat. Gratulálunk!
2017. augusztus 21.: Leadtam a tárló kulcsait abból a célból, hogy visszaállítsák 6 db tárlónkat a
rendeltetési helyére, amit továbbra is az I. emeleten jelöltek ki.
2017. szeptember 11-én átvettem a 6 db tárlót és 13-án Tankóné Borsos Dóra és Baranyi Péter
segítségével berendeztük azokat. Az új berendezésről leltárt vettünk fel.
2017. szeptember 13.: Kiss Márton képzőművész, nyugdíjas tanár 80. születésnapja alkalmából
nyílt kiállítás a Csokonai Művelődési Házban (Bp. XV. Eötvös u. 64-66.). A kiállító művész
életútját Feledy Balázs művészeti író méltatta. Személyesen köszöntöttem a művészt egyesületi
tagjaink nevében is.
2017. szeptember 30.: Képviseltem Egyesületünket a zuglói "CIVILEK UCCÁJA" c. rendezvényen,
ahol bemutatkoznak a kerületi civil egyesületek és más közösségek. Baráti hangulatban kötetlen
beszélgetést folytattam egyesületünk tagjainak munkáiról.
2017. október 30.: A BUKET civil szervezet közös kiállításán Tankóné Borsos Dóra képviselte
Egyesületünket.
2017. december 20.: Meghosszabbítottuk a Művészeti Tárló Egyesület Ügyfélkapuját.
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