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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan nyár elején, 2019. június 17. és június 28. között rendezik meg 
a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelepet, melynek 2019-ben a József Attila Gimnázium 
épülete (Makó, Csanád vezér tér 6.) ad otthont.  
A művésztelep egy tanulóra eső részvételi díja bruttó 15.400,- Ft.  
 
A Képviselő-testület a Dózsa György Általános Iskola, valamint a Művészeti Iskola 
pedagógusai szakmai javaslata alapján a korábbi években 6 főt delegált a Művésztelepre és az 
önkormányzat költségvetéséből biztosította részvételi díjukat. 
 
A Dózsa György Általános Iskola, valamit a Művészeti Iskola pedagógusai az idei évben is 
megküldték a 6 fő delegálására vonatkozó szakmai javaslatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
tárgyban a döntést meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. május 23. 

 
Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné   
   polgármester 
 

 



Tárgy: XIX. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep  
 
_____/2019. (V. 28.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a XIX. Makó és 
Térsége Ifjúság Művésztelep tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a település 
tehetséges tanulói is részt vehessenek a 2019. június 17-június 28. között megtartandó XIX. Makó 
és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában. Ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, 
valamint a Művészeti Iskola pedagógusai szakmai javaslata alapján delegált 6 fő tanuló részvételi 
díját (egy tanuló részvételi díja bruttó 15.400,- Ft), azaz 6 fő x 15.400,- Ft/fő összeget, azaz 92.400,- 
Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Oláh Nóra művésztanár, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep vezetője 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
 
  



Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony, 
Tisztelt Képviselő-testület!                                                                                                                               
 
 

A Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 15 esztendőn keresztül magas 
színvonalon működött, Karsai Ildikó grafikusművész vezetésével. 2016-tól 
kezdődően, az általa megteremtett hagyományokat követve, tovább folytatódott ez az 
igényes közösségi alkotómunka. 
A városban és a környező településeken élő tehetséges tanulók számára a művészeti 
műhelyekben (festészet, grafika, plasztika), tapasztalt művésztanárok irányítása 
mellett, évről-évre lehetőség nyílik az elmélyült alkotómunkára, kreativitásuk 
kibontakoztatására, illetve produktumaik kiállításokon való bemutatására. 
Az utóbbi esztendők során már nemcsak egyedi művek születtek a művésztelepen, 
hanem közösen elkészített, nagyméretű festmények, falképek is, melyek különböző 
közösségi terekben láthatók. Ezt a tradíciót az idén is folytatni szeretnénk.  
Egyúttal szívesen fogadunk hasonló felkérést Makó és a kistérség intézményeitől is, 
hiszen öröm számunkra, ha diákjaink tehetségét és a művésztelep nívós 
tevékenységét minél többen el- és megismerik. 

A XIX. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep idei alkotómunkája 
2019. június 17. és június 28. között zajlik,  

A József Attila Gimnázium (JAG) épületében (Makó, Csanád vezér tér 6.) 
A mellékelt szakmai ismertető alapján tájékozódhatnak a művésztelep történetéről, 
idei terveinkről és részletes programunkról.  
Szeretnénk, ha 2019-ben az Önök településén élő és alkotó tanulók közül – a 
lehetőségeket figyelembe véve – minél többen részt tudnának venni a 
műhelymunkában.  
 

A művésztelep részvételi díja – az eddigi évekhez hasonlóan - 1 tanulóra 
számítva bruttó 15.400,- Ft.  
A résztvevő tanulók létszáma alapján megállapított összeget – a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően - Makó Város Önkormányzata számára kérjük átutalni. Ezt 
követően tudjuk a művésztelepen fogadni az Önök által támogatott tanulókat a 2019. 
évi alkotótelepen. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy megismerve alkotótelepünk programját, legkésőbb 
2019. június 8-ig szíveskedjenek visszajelzést küldeni az olah62nora@gmail.com e-
mail címre az Önök által támogatott, a művésztelepen résztvevő tanulók létszámáról.  
A jelentkezésen túl felmerülő további kérdéseket ugyancsak erre a címre várjuk. 
 

A sikeres együttműködés reményében, 
 

Makó, 2019. május 11. 
 

                 Tisztelettel: 
 

                 Oláh Nóra 
művésztanár,  

a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep vezetője 



XIX. MAKÓ ÉS TÉRSÉGE IFJÚSÁGI M ŰVÉSZTELEP PROGRAMJA  
2019. JÚNIUS 17 – JÚNIUS 28.  

 
 
A Makói Ifjúsági M űvésztelep 2001. évben kezdte meg működését, Karsai Ildikó 
grafikusművész vezetésével és műhelyvezető művésztanárok bevonásával – ez a 
kezdeményezés országosan is egyedülállónak számított, és számít ma is. 
2004-től Makó és Térsége Ifjúsági M űvésztelep  néven folytatódott tovább az 
alkotómunka, a makói kistérségben élő tanulók részvételével kibővült műhelyekben. 
A jelenleg már több száz nívós darabbal büszkélkedő, az ifjú alkotók műveiből álló 
képzőművészeti gyűjtemény méltón reprezentálja a több mint másfél évtizedes, több 
helyszínes (festészet, grafika, plasztika) műhelymunkát. Az utóbbi években közösségi 
terekben is megcsodálhatók a fiatal tehetségek nagyméretű, együtt létrehozott munkái.  
Visszatérő hagyománnyá vált az ifjú alkotók bemutatkozása a telep kezdetekor, illetve a 
művésztelep produktumaiból rendezett záró kiállítás. Ezek az alkalmak fontosak az itt 
folyó tevékenység szélesebb körű megismertetése szempontjából. 

AZ IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP TÉMÁJA A 2019. ÉVBEN: „SZÍN-UNIVERZUM”  

Az előző évek témái: 

2001. ŐSELEMEK-ÉG/ CSILLAGKÉPEK 
2002. ŐSELEMEK-VÍZ/ MAROS 
2003. ŐSELEMEK-FÖLD/HAGYMA 
2004. ŐSELEMEK-TŰZ/NYÁR 
2005. KERÉK/IDŐ 
2006. CSALÁD 
2007. HAGYMAMESÉK 
2008. KERT/ RENESZÁNSZ ÉV  
2009. UTAZÁS 
2010. FA 
2011. MUZSIKUSOK/ LISZT FERENC SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA  
2012. ÉPÍTÉSZET-HÁZ/ IN MEMORIAM MAKOVECZ IMRE  
2013. VIZES KÉPEK  
2014. ÁLLATOK – freskófestés kerítésre (Erdélyi püspök utcai Óvoda) 
2015. MESTEREK NYOMÁBAN – pannó, egyedi alkotások (Bartók iskola folyosója) 
2016. „A ZENE ÚTJÁN” (BARTÓK BÉLA SZÜLETÉSÉNEK 135. ÉVFORDULÓJÁRA) – 
pannó „KULCSLYUK-MESÉK” (KOCSIS IMRÉRE EMLÉKEZVE) – egyedi alkotások 
2017. ÜNNEPEK – egyedi alkotások, valamint pannók készítése a Szegedi Pszichiátriai 
Klinika felkérésére, illetve a SZIGNUM számára 
2019. BETŰKBŐL, SZAVAKBÓL FORMÁLT KÉPEK 
 
Művésztelep vezet ő: 
Oláh Nóra  művésztanár 
olah62nora@gmail.com  
(tel.: 06/30/468-6302) 



Munkatársak:  
Bárdi Andrea  művésztanár - m.bardi.andrea@gmail.com 
Brzózka Marek  szobrászművész, művésztanár - brzozka.marek.jr@gmail.com 

Az alkotóm űhelyek helyszíne:  
József Attila Gimnázium (JAG) épülete (Makó, Csanád  vezér tér 6.) 
Alkotó tevékenység:  
festészet, grafika 
 

PROGRAMOK: 

1. Gyülekezés, tájékoztató  

Időpont: 2019. június 17. hétf ő 8-9.30 óráig  
Helyszín: JAG épülete (Makó, Csanád vezér tér 6.)  

2.Ifjú alkotók kiállítása 

„EGY HÍJÁN HÚSZ” – VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉVEKRE 
A kiállítást megnyitja: Oláh Nóra művésztanár  
Időpont: 2019. június 17. hétf ő 10 óra  
Helyszín: a JAG aulája  

3. Műhelymunkák 

A műhelymunkák 2019. június 17 és június 28.  között, hétfőtől péntekig 8.00 órától 
12.00 óráig  tartanak.  
Helyszín: a JAG épülete  

4. Nyílt nap 

A művésztelepi tevékenység megtekinthető a hozzátartozók, az érdeklődők és a média 
számára 
Időpont: 2019. június 24. (hétf ő) 9.00 órától-12.00 óráig  
Helyszín: a JAG épülete  

5. Zárókiállítás 

A kiállítás rendezése: 2019. június 27. (csütörtök) 
 

A XIX. MAKÓ ÉS TÉRSÉGE IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA 
„SZÍN-UNIVERZUM ” 

A JAG számára készített pannó ünnepélyes átadása 

Időpont: 2019. június 28. (péntek) 11.00 óra  
Helyszín: a JAG aulája 
A kiállítást megnyitja: 
 

Makó, 2019. május 11.                                                                                  
                                                                                                                   Oláh Nóra 
                                                                                          művésztanár, művésztelep vezető 


