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TITKÁRI BESZÁMOLÓ A 2008. ÉVRõL

A 2008. év legjelentősebb eseményei közé tartozik interne-
tes honlapunk elindítása. A későbbiekben angol nyelvű szö-
veggel is elérhető lesz. Igyekszünk a friss híreket is feltenni.
Költsége 32 904 Ft volt.

A Nemzeti Civil Alapprogramtól 490 000Ft vissza nem té-
rítendő működési célú támogatást kértünk, 100 000 forintot
kaptunk. Mint országos szervezet, csak elektronikus úton pá-
lyázhatunk, ami rendkívül sok problémát vetett fel. Katona
Csaba és Kas Iván segítsége nélkül nem valósulhatott volna
meg a pályázatunk. Szélessávú internet
hozzáférés nélkül nem tudtunk volna
pályázni. Nem a mi dolgunk eldönteni,
hogy az esélyegyenlőség így aztán ho-
gyan valósul meg. Már 2008-ban is úgy
volt, hogy a pályázóknak 3000 forintot
kell fizetni, hogy pályázhassanak. De a
minisztérium átvállalta a költséget, és
2009-ben is így határoztak. 2009-ben
újra megkíséreljük a működési célú tá-
mogatás pályázását. Ugyancsak nem a
mi dolgunk annak bírálata, hogy ha már
elektronikusan csatolni kellett az alap-
szabályzatunkat és az előző évi mérleg-
beszámolót, miért kellett azt az összeg
megítélése után papíralapon is beadni,
további nyolc papíralapú nyilatkozattal
együtt. (Pl. nemleges adóigazolás az
APEH-től, a Vámhivataltól, a kerületi Polgármesteri Hivatal
adóosztályától, a Fővárosi Főpolgármesteri Hivataltól stb.)

A budapesti csoport a Józsefvárosi Galériában tartotta szo-
kásos havi összejöveteleit. A szegedi csoport szintén tartott
 havonta klubnapot, a Somogyi Könyvtárban. Mindezen ese-
ményekről lapunkban rendszeresen beszámoltunk. Hajdúbö-
szörményben Csernáth Gábor aktív közreműködésével mintegy
10 fős csoport alakult.

Előzetes intézőbizottsági határozat alapján a 10 évnél ré-
gebbi külföldi folyóiratanyagunkat átadtuk az Iparművészeti
Múzeum könyvtárának. 2009-ben pedig a 20 évnél régebbi irat-
anyagokat tervezzük a Központi Levéltárnak átadni. Ezt Ka-
tona Csaba intézőbizottsági tag fogja lebonyolítani.

Elindítottuk a tervezését a 2009. évi 50 éves jubileumi ün-
nepségeknek. Tervek szerint jubileumi könyvet jelentetünk meg
300 példányban, melyben elhunyt grafikus és gyűjtő tagjaink-
ról emlékezünk. Továbbá egy mappát adunk ki, melyben kor-
társ grafikusok szerepelnek, természetesen a korlátozott
lehetőségeknek megfelelően, csak kevesen. A kialakult prog-
ramot lapunk utolsó oldalán ismertetjük. Sajnos, szponzorokat

nem tudtunk találni. Így aztán a tartalékainkból kell majd fe-
dezni ezen kiadásainkat. Bár a 2009. évet elindítottuk az eddigi
tagdíjakkal (belföldi tagok 1500 Ft/év, külföldiek 30 Euro), ké-
sőbb egészen bizonyosan – figyelembe véve a folyamatos áre-
melkedéseket – hozzá kell nyúlni a tagdíjak kérdéséhez.

Az április 18-án megtartandó Országos Találkozón a Ju-
bileumi évkönyvet és a Mappát csak azoknak tudjuk át-
adni, akik a 2009. évi tagdíjat addig befizetik. A tagok szíves
megértését kérjük.

A 2008. évet a tartalékként szereplő 1 500 000 forinton felül
az OTP-nél a folyószámlán 160 931 forinttal zártuk. A kézi-
pénztárban 110 064 forint volt. Adósságot vagy kifizetetlen
számlát 2009-re nem hoztunk át. Bár az intézőbizottság még
2007. év végén lehetővé tette nagyon indokolt esetben a tarta-
lékhoz való hozzányúlást, 2008-ban erre nem volt szükség.

Nemzetközi téren a Pekingben megtartott Nemzetközi
Kongresszus volt kiemelkedő esemény.

Palásthy Lajos titkár

VOLT EGY ÁLMOM…

Amikor még tevékenyen próbáltam részt venni a KBK
munkájában, meggyőződtem arról, hogy ez a kevés létszámú,
de jelentős személyiségekből álló kör,
az eddigi tiszteletreméltó tevékenysé-
gén túl is képes még többet is a ma-
gyar közművelődés asztalára tenni.

Pl. álljt kiáltani azoknak, akik elra-
bolták népünktől magyar szavainkat,
megfertőzték értelmes szép beszédün-
ket.

Álljt kiáltani a kultúrszemetet ránk
ömlesztőknek!

Igen, álljt képes mondani a nagy
múltú, a nemzetközi vérkeringésben
élt, a mai napig élő KBK a jeles művész, a fanatikus gyűjtő, a
műfajt szerető és pártoló tagsága egy kicsinyke papírlappal, le-
gyen az ex libris vagy alkalmi grafika.

A fent leírt gondolatokkal összefüggő álmom volt 1981-
ben, olvasom akkor írt jegyzeteimben. Természetesen, amikor
a társaság néhány tagjának elmeséltem álmomat, kikacagtak.
Igazuk volt! Ebben az időszakban valóban képtelenség lett
volna álmom megvalósítása. De most azért szólok, megvan az
álom megvalósításának lehetősége…?

…akkor, ha a KBK vezetőségében, de bárki másban a tag-
ság közül van annyi kurázsi, mint azoknak az elődöknek, me-
lyek a sötét korszak ellenére ötven esztendővel ezelőtt életre
hívták a KBK-t.

…akkor, ha vannak és lesznek
olyan művészek, akik alkotásaikkal
képesek népünket a magyarságtudat
magasztos világába emelni.

…akkor, ha a KBK jeles elitje nem
a múlt dicső napjainak langyos vizé-
ben dagonyázik, hanem él a ma adta
internet lehetőségével. Talán éppen a
KBK részére találták ki az internetet,
azért, hogy megtaláljanak, megszólít-
sanak minden olyan személyt, aki
vagy egyetértésből, vagy hiúságból aHorváth Jenő tusrajza az 1930-as évekből, 45×125
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