
„ , A „„ , , , , ... Á B-.döDtst Főváros X. kerület Kőbányai 
Budapest, Főváros, X. kerület önkormányzat Képviselő-testület ülése 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere . ?i ÁOOj*Mif'2ŰOB'. 

uudupcs. 8E.S5I: 

Tárgy: javaslat Litkei József 
festőművész halálának 20. 
évfordulóján emléktábla 
avatására 

Tisztelt Képviselő-testület 

Litkeiné Fábián Rózsa festőművész, a Kőbányai Képző és Iparművészek 
Egyesületének tagja emléktáblát kíván elhelyezni férje Litkei József festőművész és 
grafikus halálának 20. évfordulóján házuk falán, a X. kerület Rákász u. 5. szám alatt. 
Fábián Rózsa kérésében támogatást, segítséget kért az emléktábla elkészítéséhez, 
felszereltetéséhez. 
Litkei József 1979-ben költözött feleségével a Rákász utcai házba, és az ott kialakított 
műteremben dolgozott haláláig. Felesége több eredeti Litkei képet adományozott 
Önkormányzatunknak, melyek a hivatal irodáit díszítik. A művész képeiből ízelítő 
tekinthető meg a www.virtualnet.hu/litkeiiozsef/fomenu.hu oldalon, valamint a csatolt 
mellékletben alkotói munkájáról, kiállításáról található információ. 
Az emléktábla elkészíttetése, avatása az özveggyel Fábián Rózsával közösen történne, 
hisz fontos, hogy ebben, a család mellett Önkormányzatunk is részt vállaljon, mert a 
művész felvállalt „kőbányaisága" az országban több helyen is fellelhető alkotásai 
kerületünk jó hírnevét öregbítik. A művészet pártolása, az itt élő, alkotó valamint az itt 
élt és alkotott művészek megbecsülése a kerületi Önkormányzat megítélését pozitívan 
befolyásolja. Az emléktábla szövegét, a meghívók elkészíttetését az özveggyel történt 
egyeztetés alapján kívánjuk megvalósítani. Az ünnepség előreláthatóan 2009. március 
14-én lesz a Rákász utcai háznál. A pontos időpont még egyeztetés, megbeszélés 
tárgyát képezi, hisz az önkormányzati ünnepségekkel összhangban kell megoldani. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Litkei József emlékének méltó megőrzése 
érdekében támogassa a márvány emléktábla elkészíttetését, felszereltetését, valamint 
az avató ünnepségre a meghívók elkészíttetését. Ennek becsült összege 300.000.-Ft. 
Az özvegy az avató ünnepség utáni fogadás megszervezését vállalta. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság megtárgyalta, döntését a testületi ülésen ismerteti 

http://www.virtualnet.hu/litkeiiozsef/fomenu.hu
http://300.000.-Ft


Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
300.000.-Ft összeget biztosít Litkei József emléktáblájának, valamint az 
ünnepségre meghívók elkészítésére, melynek forrását a 2009. évi költségvetésből a 
képviselő-testület általános célú tartalék-kerete terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. február 06. 

Törvényességi szempontból látta: 

Neszteli István jegyző 
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Tisztelt Polgármester Ur! 
M 

/•. L^tUX 
Bizalommal fordulok Önhöz, az Ön segítségét kérve. Férjem 
halálának 20. évfordulójára szeretnék egy emléktáblát tetetni házunk 
falára. 1979-ben költöztünk ide, ezt a helyet választottuk 
otthonunknak. Férjem nagyon szeretett itt élni. Itt volt az otthonunk, 
munkahelyünk, pihenőhelyünk egyben. 

Sajnos Ő 1988-ban meghalt, sírja is Kőbányán van az 
Újköztemetőben. 
Szeretném, ha egy kiváló művészember emléke is gazdagítaná 
Kőbánya hírnevét. Én már 83 éves vagyok, szintén festőművész. 
Szeretnék még életemben emléket állítani neki. Ehhez kérem 
Polgármester Ur segítségét. 

Az emléktábla kb. 150.000 Ft-ba kerül. 

Budapest, 2008-10-21 
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LITKEI József 
festőművész, festő, grafikus, (Jászberény, 1924. március 14. - Budapest, 
1988. január 24.) 

Szerkesztette 

Matits Ferenc 

Cseh Miklóssal és Nagy Lászlóval együtt 1947-ben megalapította a Dési Huber István Népi 
Kollégiumot. Az MKF-en 1951-ben végzett, Bernáth Aurél, Bencze László és Pór Bertalan 
növendékeként. Tanulmányúton a Szovjetunióban és Olaszországban járt. A FKMS által 1958-ban 
kiírt ex libris pályázaton indulva újszerű technikai megoldásaival vonta magára a figyelmet és I. díjat 
nyert. Hosszú éveken át a MIF alakrajzfestő tanára volt. Sokirányú érdeklődésénél fogva 
festményeinek, grafikáinak tárgya táj- és munkaábrázolás, csendélet, valamint portré. A látványból 
kiinduló képei realista igénnyel és konstruktív szerkesztettséggel készültek. Szitanyomataira a szín-, 
forma- és folthatások harmonikus egysége a jellemző. Az Iparművészeti Vállalat 1970-ben 
megrendezett kiállításán domborított bőrdobozával nyert díjat. A Budavári Palotában 1972-ben 
rendezett Centenáriumi ajándéktárgyak kiállításon bőrdomborítású faliképével az I. díjat érdemelte ki. 
Kitüntetései: Munkaérdemrend Arany Fokozat, Oktatásügy Kiváló Dolgozója. 

Önálló kiállításai. 

• 1956* Nagy Balogh Alkotóközösség 

• 1964 • Fényes Adolf-terem 

• 1965 • Jászberényi Tanítóképző Főiskola • Jász Múzeum, Rákosliget 

• 1977 • Műcsarnok 

1950-65 • Magyar Képzőművészeti Kiállítások, Műcsarnok . 

• 1968 74 • Orsz. Akvarell B., Eger 

• 1949 • Ifjúsági Képzőművészeti Kiállítás (VIT), FK 

• 1952 • Tavaszi Tárlat, Műcsarnok 

• 1953 • Békeplakát és 5 éves terv grafikai kiállítás, Ernst M. 

• 1954 • Magyar Kisplasztikái és Grafikai Kiállítás, Ernst M. 

• 1955 • Fiatal Képzőművészek és Iparművészek Kiállítása, Ernst M.; 1957 • Tavaszi Tárlat, 
Műcsarnok 

• 1961* Kisgrafika, Fényes A. T. 

• 1964 • Dolgozó emberek között, Ernst M. 

• 1965 • III. Orsz. Grafikai B., Miskolc 

• 1966 • Állami Képzőművészeti Vásárlások Kiállítása, Műcsarnok 1968 • 4. Balatoni Nyári 
Tárlat, Balatoni M., Keszthely 
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• 1971 • VI. Orsz. Grafikai B., Miskolc 

• 1980 • József A. Műv. Közp., Sárbogárd 

• 1981 • Műcsarnok. 

Fontosabb murális munkái. 

• • Metró Klub sgrafitto 

• • márványmozaik (1974, kő, Sopron, AFIT-székház) 

• • Pannonhalmi Borgazdaság 

• • Gellért-fürdő 

• • Veszprém Megyei Városháza üvegablakai 

• • párizsi Magyar étterem faintarzia 

• • Domborított bőr falburkolat, Tannimpex, Átrium Hyatt. 
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Litkei József i 
(Jászberény, 1924. március 14. - Budapest, 1988. január 24.) 

Festő, grafikus. Cseh Miklóssal és Nagy Lászlóval együtt 1947-ben megalapította a Dé 
Huber István Népi Kollégiumot. A MKF-n 1951-ben végzett, Bernáth Aurél, Bencze László < 
Poór Bertalan növendékeként 1951-1984-ig, nyugdíjba vonulásáig az Iparművészeti Föisko 
alakrajz tanára volt A tanítással egyidejűleg elmélyülten foglalkoztatták szakmai téma 
technikai problémák: nagyméretű akvarellek, gobelinek, üvegablak, mozaik és b 
kompozíciók Ösztöndijjal járt a Szovjetunióban Romániában, Csehszlovákiában, az NDI 
ban, Olaszországban és az NSZK-ban Az FKMS által 1958-ban kiírt ex libris pályázati 
indulva újszerű technikai megoldásaival vonta magára a figyelmet, és I díjat nyert Sokírán; 
érdeklődésénél fogva festményeinek, grafikáinak tárgya táj- és munkaábrázolás, csendek 
valamint portré. A látványból kiinduló képei realista igénnyel és konstruktív szerkesztettségg 
készültek. Szitanyomataira a szín, forma és folthatások harmonikus egysége a jellemző, f 
Iparművészeti Vállalat 1970-ben megrendezett kiállításán domborított bőrdobozával nye 
díjat. A Budavári Palotában 1972-ben rendezett Centenáriumi ajándéktárgyak kiáliításc 
bőrdomborítású faliképével az I. díjat érdemelte ki Állandóan szerepelt a nagy Nemz< 

Kiállításon, és az Egri Akvarell Biennálékon, ahol több ízben I. díjat nyert. 

Abiak bezárása 


