20 éves a Katedra arculatterv: Szabó Lara 13.m

MŰVÉSZETI KÉPZÉS A KATEDRA KÖZÉPISKOLÁBAN

Célunk olyan rajzi és vizuális kultúrával rendelkező középfokú művészeti szakember
képzése, aki rendelkezik a sokszorosítható grafikai illusztráció, reklámgrafikai tervek készítése,
a számítógépes kiadványszerkesztés, számítógépes animáció, videofilm készítés, illetve ezek
együttes alkalmazását megkívánó interaktív multimédiás termék előállításához szükséges
elméleti és gyakorlati ismeretekkel, tisztában van a munkája végzéséhez szükséges technikai
eszközök, programok használatával, lehetőségeivel.
A művészeti szakirányon tanuló diákjaink részére olyan grafikai szoftverhasználati
ismereteket nyújtunk, melyek révén a számítógépet, mint eszközt képesek lesznek használni
műveik elkészítéséhez.
A tervezőgrafika különböző műfajainak és médiumainak megismerése alapján, végzett
tanulóink alkalmasak lesznek komplex alkalmazott grafikai tervezési feladatok végzésére. A
komplex grafikai tervező tevékenység integrálja a tervezéselméleti tudást, a manuális és
digitális eszközhasználati gyakorlatot, a szaktörténeti és művészettörténeti ismereteket,

illusztrációs, tipográfiai tudásokat. Iskolánk az internet, a nyomda-, a csomagolóipar, a sajtó és
reklám és az animációs film területén látja biztosítottnak művészeti diákjaink tevékenységét.
Végzett grafikusaink a kor végfelhasználó igényei szerint alkalmasak az emblématervezési,
identitástervezési, plakáttervezési, kiadványtervezési, csomagolástervezési, reklámkommunikáció tervezési, interaktív grafikai tervezési, látványtervezési, kiállítástervezési, 3D-s
modellezési és animációs tervezői-rajzolói feladatokra.
A diákok tanulmányaik folyamán a klasszikus képzőművészeti formatanon,
tárgyábrázoláson, művészeti anatómián, alakrajzoláson, mintázáson át fokozatosan jutnak el
arra a szintre, hogy szerzett tudásuk, ismereteik konvertálhatók legyenek az alkalmazott
művészetek terén a tervezési gyakorlatban.

A hangsúlyt a gyakorlati képzésre, az alkotásra, a különféle anyagok, technikák,
módszerek tevőleges megismerésére helyezzük, biztosítva a művészettörténeti, esztétikai,
elméleti hátteret is.

A huszadik év, tényleg sikeres év a Katedra Középiskolában:
Maróti Márk 12. osztályos diákunk az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen vizuális kultúra tantárgyból 1. helyezést ért el, és Tehetségútlevelet kapott, mellyel
a felsőoktatásba kerülve azonnal bekapcsolódhat az intézményi tudományos diákköri munkába,
valamint eséllyel pályázhat az Új Nemzeti Kiválóság Program „Tehetséggel Fel!” Ösztöndíjára.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanévben is több tanulót készítettünk fel az OKTV-n való
sikeres szereplésre, közülük Bódog József Barnabás 11. évfolyamos tanulónk 25. helyezett lett.

A II. Országos Festészeti Versenyen Maróti Márk tanítványunk 3. helyen végzett.

A tizenötödik alkalommal meghirdetett képregény pályázatunkra a régióból ismét
nagyszámú pályamunka érkezett, az alkotások megtekinthetők weboldalunkon.
Az előző évek sikerei:
Regisztrált Tehetségpontként működünk. Célzott szakmai segítséget nyújtunk a
tehetséges diákok számára, az országos tanulmányi versenyekre, kiállításokra, pályázatokra
való eredményes felkészülésükhöz. Grafikus növendékeink minden tanévben képviselik
iskolánkat az Országos Rajzversenyen és Országos szakmai tanulmányi versenyeken.
2011-től rendszeresen eredményesen szerepeltek tanulóink a Rajz- és vizuális kultúra
OKTV döntőjében, ahol 7; 8; 12; 13; 28; 29; és 30. helyezést értek el.
XXVI. Országos Rajzverseny 2017:

Döme Melinda 2/14. m osztályos diákunk 2. helyezést ért el.
Marton Ágnes 2/14. m osztályos diákunk 4. helyezést kapott.

XXV. Országos Rajzverseny 2016:

Krecs Eliza 13. m osztályos diákunk 3. helyezést ért el
XVIII. Országos Rajzverseny 2009:

Ambrus Izsák 12. c osztályos diákunk 1. helyen végzett
Kovács Ágnes 14. m osztályos diákunk különdíjas lett.
Az immár hagyományos képregény pályázatot 2004 óta rendezzük meg sikeresen.
"Le Geste en Liberté 2008- L`Animal" UNESCO nemzetközi gyermek- és ifjúsági
képzőművészeti pályázaton Faddi Anikó 13. m 7. helyezés (Több mint 50 ország 6230
pályamunkájából)
2005-ben a Canon – A digitális iskolákért pályázaton a „Hónap Digitális Iskolája”
címet nyerte el a Katedra Középiskola. A pályázat egyéni kategóriában hirdetett versenyében
Zilahy Sarolta a 2. helyet nyerte el.
A Katedrás diákok munkái rendszeresen bemutatkoznak a Kecskeméti Palettán, a Hírös
Agóra Művelődési Központ kiállítótermében.
A Kecskemét Fringe Művészeti fesztivált alkotó fiataloknak rendezik, melyen
rendszeresen szerepelnek diákjaink.

Minden évben résztvevői vagyunk a Big Draw – Nagy Rajzolás nemzetközi projekt
városi rendezvényeinek.

A Kecskeméti Rajzfilmstúdióval együtt kaptunk megbízást a kecskeméti Mercedes
buszok dekorálására. Sajnálattal értesültünk arról, hogy diákokkal közösen több hónapon át
alakított arculatterveinket a sikeres design pályázat ellenére mégsem valósítják meg egy
járművön sem.
Művésztanáraink új projektje a Junior Festők Tábora Máriakéménden.
Maróti Márk és Csiszár Gergő (Kecskeméti Református Gimnázium) első kisfilmje, a
Bob, az ELTE Társadalomtudományi Kar Te kivel vagy szolidáris? című diákpályázatán a
középiskolás kategóriában első helyezést ért el 2016 decemberében. 2017 áprilisában a
Message című alkotásuk az első Ceglédi Filmfesztiválon ifjúsági kategóriában George Pal díjas
lett. A 6. Ökumenikus Diákfilmszemlén a Bob című kisfilmjükkel egy, a Message című
kisfilmjükkel három újabb díjat nyertek 2017. június 10-én. A Reformáció Emlékbizottság által
kiírt Reformáció 500 - Az én reformációm kisfilmpályázatán 2. helyezést értek el 2017.
júliusában.
Volt tanítványaink sikerei:
Az elmúlt évben a művészet terén sikeres diákjaink alkotásaiból állítottuk össze
Naptár kiadványunkat. Minden évben tanítványaink több mint fele főiskolán, művészeti
egyetemen tanul tovább, ezért ez egy szűk körű, de színvonalas válogatás volt. Sok
tanítványunk már diplomás grafikus, animátor, képzőművész, tanító vagy művésztanár, akik
tanítványai iskolánk pályázataira is küldenek alkotásokat. Vannak építészek, fotósok és vannak,
akik más szakmában például jogi egyetemen szereztek felsőfokú végzettséget. OKJ-s
végzettséggel is sokan lettek sikeresek.
Antal Amanda a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál kísérőrendezvényén a
Szabad Animációs Filmkészítők Találkozóján (SZAFT) első helyezett lett animációs
rövidfilmjével.

Ambrus Izsák a Budapesti Metropolitan Egyetem képi ábrázolás szakán végzett,
közben már illusztrált a Dörmögő Dömötörnek. Rendszeresen készít illusztrációkat játékokhoz,
reklámokhoz, könyvekhez. Saját képregényét, a Lucas Grande-t, Alfabéta-díjra jelölték.
Doktor Károly grafikus, az AVANA Egyesület „Állatok a jövőben, a jövő állatai”
című képregény-pályázatán 3. helyezést ért el 2014-ben. Az Új Galaxis tudományosfantasztikus antológiába került bele a „Tükör színe” című, nyolc oldalas képregénye, ami
egyben az első publikált munkája is.

Hornok Dávid: Magyarország és a közép-európai régió legrangosabb természetfotós
pályázatát a NaturArt – Magyar Természetfotósok Szövetség tizennyolcadik alkalommal
hirdette meg 2010 tavaszán. Ifjúsági kategóriában Hornok Dávid 2. helyezett lett.
Kazi Roland képzőművész, szabadúszó animátor. A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem rektori díját kapta meg 2014-ben a Média Intézet végzős hallgatói közül. Jelenleg a
doktori iskola (DLA) hallgatója, a Kiválóságok Klubja tagja lett.
Pencz Roland 2013-ban végzett diákunk fotója belekerült A Day in the World
nemzetközi kiadványba. A nemzetközi fotópályázatot egy stockholmi svéd csoport hirdette
meg amatőr és profi fotósoknak. Az aday.org projekt témaként, egy májusi nap megörökítését
adta feladatként. A pályázatra 160 országból 100.000 fotó érkezett, amelyből a legjobb 1000
került az 512 oldalas albumba, melyről tudósított a Washington Post és a Time is.

Szabó Eszter 2013-ban végzett diákunk a Szegedi Tudományegyetemen szerzett
diplomát képi ábrázolás szakon, mellette esztétikát tanult, kurátornak készül. Fél évig
illusztrációt tanult Olaszországban Erasmus ösztöndíjjal. Két fotókiállítással mutatkozott be
Kecskeméten, az első 2016 decemberben egy egyéni fotókiállítás, aminek Bomlás volt a címe.
Zombori Mónika volt tanítványunk, művészettörténészként a Fiatal Művészek
Stúdiójának alelnöke, számos műértő szakmai cikk szerzője, monográfiák írója és kortárs
kiállítások kurátora.
Nemzetközi kapcsolataink, sikereink:
2010-ben az ACES (Academy of Central European Schools) nemzetközi iskolai
együttműködési program keretében a Papanot Pypjov Bulgáriai Nemzeti Művészeti Iskolával
közös projektet valósítottunk meg, „Próbálj az én cipőmben járni. – Try walking in my shoes”
címmel.
2011-ben a Katedrás diákok készítették a legjobb animációs filmet, amivel Kecskemét
önkormányzata szerepelt a Városok a Gyermekekért Hálózat Európai Uniós projektjében
Stuttgartban.
Diákjaink évek óta sikereket érnek el a Doris Puzzle Nemzetközi Elmefesztiválon, a
vajdasági Novi-Sadban. Az Elmefesztivált „Celebration of Mind” elnevezés alatt 2010-ben egy
amerikai alapítvány indította el, azóta világszerte mintegy 150 országban zajlik. 2014-ben Kiss
Dorina 13. osztályos művésztanulónk 3. helyezést ért el ezen a nemzetközi fesztiválon.
A Katedrás diákok két éve résztvevői a Gútai Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskolában megrendezésre kerülő Nemzetközi Képzőművészeti Fesztiválnak.
2014-ben Nívó-díjasok lettünk. A „Walls Talk: Képi kultúra a falakon” nemzetközi
projekt kiemelkedő színvonalú magyarországi megvalósításáért Nemzetközi Együttműködési
Kultúráért Nívódíjat kapott a Katedra Középiskola.

A lengyelországi Torun-ban 2016-ban rendezett 20. Nemzetközi Grafikai Biennálén
résztvevő diákjaink oklevelet kaptak kiváló munkáikért.

Rendszeresen visszük tanítványainkat a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti
Galéria és a Ludwig Kortárs Művészeti gyűjtemény kiállításaira. A kecskeméti múzeumok és
kiállítóhelyek is jó lehetőségeket biztosítanak múzeumpedagógiai foglalkozásokon való
részvételre.

A Katedra Középiskola művésztanárai közül többen művészetoktatási szakértőként,
érettségi és szakmai vizsgaelnökként, minősített mestertanárként is kiváló pedagógiai munkát
végeznek. Aktív a részvételük szakmai szervezetekben. Tanáraink alkotóművészként is
sikeresen szerepelnek városi, országos és nemzetközi képzőművészeti kiállításokon. Tagjai
vagyunk a Művészeti Középiskolák Szövetségének és az Alapítványi és Magániskolák
Egyesületének is.

TANÁRAINK A 2018-2019-es tanévben

FARKAS LÁSZLÓ
A Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola adta az indíttatást ahhoz, hogy művészettel
kapcsolatos pályát válasszak és az itt megszerzett tudást, az alkotás szeretetét a következő
művésznemzedéknek továbbadjam. Hálás vagyok mesteremnek, Bruncsák Andrásnak, akitől
ezt a szemléletet kaptam.
A tanítás mellett szívesen foglalkozom alkotó tevékenységekkel is. A festészeti technikák közül
örömmel használom az akvarellt és az olajfestéket. Kedvenc témáim közé tartoznak a tájképek,
portrék, aktok. A festés és rajzolás mellett a fotózás is kedvelt műfajom. 2014 óta szervezem a
máriakéméndi plein air művésztelepet.
Számomra az alkotás kikapcsolódás, megújulás, melyben nemcsak a végtermék a fontos,
hanem maga a folyamat, ahogy a fehér lapból, üres vászonból műalkotás válik.
A tudásomat és az alkotás szeretetét 2001 óta adom át a jövő művésznemzedékének a Katedra
Középiskolában.

KŐRÖS SÁRA
Tanulmányok: szegedi Tanárképző Főiskola biológia- és rajz szakos tanári diploma, ELTE
kulturális menedzseri szak, MMME Mozgóképkultúra és médiaismeret kurzus, MOME vizuális
kommunikáció szak.
1985-ben a Nagybaracskai Alkotótáborban ismerkedtem meg Túri Endre festőművésszel, aki
beavatott a tűzzománc titkaiba. 1989 óta dolgozom koncentráltabban és tudatosabban
grafikával és tűzzománc-technikával. Tagja vagyok a Magyar Tűzzománc Művészek
Társaságának, a Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének, a Kecskeméti
Képzőművész Közösségének, és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének.
Számos kiadványban jelentek meg illusztrációim. 20 év óta foglalkozom gyermektáborok,
művésztelepek, szakkörök előkészítésével és lebonyolításával, a programokhoz szükséges
pályázatok írásával és megvalósításával. Jelenleg a Katedra Középiskola tanáraként rajz,
grafika, művészettörténet és népművészet tantárgyat oktatok.

LOVAS ÁDÁM
1998-ban játék- és rajzfilmkészítő képesítést szereztem a Kandó Kálmán Szakközépiskola
művészeti tagozatán, Kecskeméten.
2003-ban rajz és vizuális kommunikáció szakos tanárként végeztem a Nyíregyházi Főiskolán.
2011-ben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen vizuális és környezetkultúra tanár szakon
mesterdiplomát szereztem.
Animációs filmkészítői és tervező grafikusi tapasztalatokkal is rendelkezem.
2003-tól a Katedra Középiskolában művésztanárként dolgozom.

LOVAS TIBOR
Debrecenben születettem 1955-ben. 1978-ban végeztem a Nyíregyházi Főiskolán rajztanárként,
majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem diplomát 1991-ben.
Tagja voltam a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. Alapító tagja vagyok a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesületének és a Műhely Művészeti Egyesületnek. 1989-től pedig a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének is tagja vagyok. Jelenleg részt veszek Kecskeméti
Képzőművészek Közösségének vezetésében.
2000-től művészeti szakvezető tanárként tevékenykedem a Katedra Középiskolában.
Munkáim rendszeresen szerepelnek városi, megyei, országos képzőművészeti kiállításokon és
nemzetközi tárlatokon (Prága, Brno 1988, Párizs 1991, Thisted 1996, Szófia 2015).
Tíz önálló kiállítással mutatkoztam be magyar városokban, valamint Olaszországban
(Caldonazzo 1994), Ausztriában (Dornbirn 1995, Graz 1997), Németországban (Würzburg
1998).

KUN-SEBŐK KATA
Művészeti tanulmányok:
1999-2003 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Rajz-vizuális kommunikáció tanári szak
2009/2010 Eszterházy Károly Főiskola Vizuális kultúra tanári mesterszak
Fiatal koromtól érdeklődöm a képzőművészet iránt. Mestereim segítsége és útmutatásai alapján
az akril táblakép festészet mellett tettem le voksom, bár a mai napig más és kevert technikák is
foglalkoztatnak (kollázs, montázs, applikálás, grafika)
Bár leginkább hagyományos technikában alkotok, festményeim nem klasszikusak.
Én „barkács képeknek” nevezem őket. Különböző textúrák, anyagok, egymáshoz nem
feltétlenül illő figurák, szövegrészletek harmonikus egységei. Nagyon fontos számomra a
képregények képi világa, munkáimat alternatív képregénynek is fel lehet fogni, mind történetet
mesél el.
Bármely technikában, műfajban is alkotok a „barkács” jelleg átitatja, minden munkám.
Jelenleg a Katedra Középiskola művésztanáraként dolgozom.

LUKÁCS GYÖNGYI
Szemlélődöm a világban, naponta rácsodálkozom az Alkotó kreativitására. Témáimban a
létezés, a természet szervezettsége inspirál; a felfedezés kihívás.
Igyekszem tágítani magam határait. Korábban grafikákat készítettem, az utóbbi években vegyes
technikákkal kísérletezem.
1988 óta több egyéni, csoportos hazai és külföldi kiállításon szerepeltem munkáimmal.
2002 óta a Katedra Középiskola művészeti szakképzésében tanítok.
Tanulmányok: Magyar Iparművészeti Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem
posztgraduális képzés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

TOKODI ANITA
Hegyre fel, völgybe le. Sok a kérdés az úton, amíg célba ér az ember. Jól csinálom a dolgom?
Helyes úton járok? Most, amikor több szerepben is helyt kell álljak egyszerre, sokszor
elgondolkozom ezen.
Ez az útkeresés sokszor alkotás közben is bennem marad. De azt gondolom, hogy amíg bennem
van a kételkedés, a vágy, hogy jól csináljam addig mindig új szemmel, nyitottan tudom
szemlélni a világot magam körül.
Harmincnégy éves vagyok, tizenegy éve tanítok a Katedra Középiskolában, van három
gyermekem, egy férjem, két diplomám, sok barátom és ismerősöm, és jó néhány grafikai
tervem.
Az mennyi is?

UGRAY ZSUZSA
Kecskemét közművelődésében dolgozom 34 éve, alkalmazott grafikusként foglalkozom
tervezéssel, számítógépes grafikával, kiadványszerkesztéssel, kiállítások szervezésével és
rendezésével, mellette művészeti pedagógusként óraadó tanárként, középiskolákban és a
felnőttképzésben (rajz, vizuális kultúra, ábrázoló geometria). Művészeti alkotókörök és
alkotótáborok szervezésében, vezetésében is rendszeresen részt veszek.
1978 óta állítok ki helyi, országos és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállításokon. Fő
területem az egyedi grafika és számítógépes grafika (elektrografika), de foglalkozom
festészettel is.
Tagságok: KKK (Kecskeméti Képzőművészek Közössége), MMEK (Műhely Művészeti
Egyesület Kecskemét), MROE (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete)

ZSOLCZAI BALÁZS
Többféle művészeti ágban – festészet, fotó, rajz, grafika, számítógépes grafika – alkotok.
Festményeim elkészítéséhez különféle anyagokat (homok, téglapor, föld és egyéb pigmentek)
használok fel, és ezekből építem fel lelki tájképeimet. Kompozícióimban nagy szerepet kap a
faktúrák sokfélesége. Főként a hit és lét kérdéseivel foglalkozom, ez témaválasztásaimban
(például oltár, kereszt, példázatok) is megjelenik. Reliefhatású festményeimnél a fehér szín
szakralitását emelem ki.
2006-ban a III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé erkölcsi díját kaptam meg,
2011-ben pedig második helyezést értem el a Változatos megyéink az Európai Unióban című
pályázaton Bács-Kiskun megyében.
A Kecskeméti Képzőművészek Közösségének tagja, illetve a fiatal kecskeméti alkotókból álló
X csoport egyik alapítója tagja vagyok. Az elmúlt években részt vettem a gyöngyössolymosi,
balatonudvari, kalocsai, veránkai és cibakházai alkotótáborok munkájában is.

Jelenlegi és volt művésztanáraink:
1.

Benes Bátor

2.

Damó István

3.

Farkas László*

4.

Fekete Zsolt

óraadó

2015/2016

5.

Gyöngyös Natália

óraadó

2016/2017

6.

Harsányi Zsuzsanna

óraadó

2014/2015 – 2016/2017

7.

Hürkecz Gyöngyi

óraadó

-2002/2003

8.

Istvánffy Ilona

2007/2008 - 2010/2011

9.

Kőrös Sára*

2008/2009 -

10.

Kun-Sebők Kata*

2008/2009 -

11.

Lovas Ádám*

2004/2005 -

12.

Lovas Tibor*

2000/2001 -

13.

Lukács Gyöngyi*

2002/2003-

14.

Maczkó Zsolt

15.

Menyhey Szabolcs

16.

Mészáros Marianna

óraadó

2015/2016 - 2016/2017

17.

Nagy Otília

óraadó

2015/2016

18.

Patkós László

óraadó

19.

Pongrácz Márta

20.

Sári Zoltán

21.

Szikora Imre

2008/2009 - 2011/2012

22.

Szoboszlay Eszter

2005/2006 - 2015/2016

23.

Szoboszlay Péter

24.

Tokodi Edina

2003/2004 – 2004/2005

25.

Tokodi Anita*

2004/2005 -

26.

Tóth Mariann

2007/2008 – 2008/2009

27.

Ugray Zsuzsanna*

28.

Zsolczai Balázs*

*jelenleg is iskolánk tanára

2003/2004
óraadó

2009/2010
2001/2002-

2014/2015 -

óraadó
2005/2006 - 2010/2011

2009/2010 - 2011/2012
óraadó

2002/2003

óraadó

óraadó

2015/2016 -; jelenleg főállású
2004/2005 -

2012/2013 -

2017/2018 -

