
Európai Kőfaragó Fesztivál 2016 – Salzburg (2016. 06. 4-5.) 
 
Ismét a csodálatos fekvésű, magas hegyektől övezett Salzburg városa adott helyt az Európai 
Kőfaragó Fesztiválnak. Egyedülálló kulisszák között, a Salzburgi dóm oldalában, a Fellegvár 
alatti Kapitel téren került sor a 16 országból, 150 kőfaragó-kőszobrász tudásának 
megmérettetésére.  
 
Magyarországról a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete és szponzorai 
jóvoltából összesen 8 fiatal, 4 mesterszintű tudással rendelkező kőfaragó-kőszobrász Benkő 
András, Guth Bence, Sárga György és Kassányi Tamás, 1 néhány éve végzett kőfaragó, 
Schettrer János valamint 2 most végzett kőfaragó tanuló Kovács Gergő és Ladomérszki Tamás 
utazott ki, elképzeléseiknek a megvalósítására 30x30x20 méretű, olasz homokkőbe. A téma a 
„romantikától az újkorig” volt. 
 
A fesztivál jó hangulatban, korábbi versenyeken részt vett kőfaragók baráti összeölelkezése 
után kezdődött, sajnos mindkét nap extrém nagy zivatarral tarkítva. Ennek ellenére sikerült a 
munkák befejezése, melyet egy 5 főből álló nemzetközi zsűri bírált el. Zsűri tagja volt Csanádi 
Gabriella ipartestületi alelnökünk is. Ezúttal igen nehéz volt a döntés, mivel nagyon sok jó, a 
témának megfelelő alkotás született. Hosszú, érvekkel tarkított, a művek többszöri 
megtekintése után született meg a döntés. Mester kategóriában a fődíjat, az 500 Euro értékű 
WEHA szerszámot, Guth Bence ( a Reneszánsz Zrt. kőszobrásza) „ördögfióka” alkotása nyerte 
el. Nagy öröm a kőfaragó szakmának, hogy tanulók kategóriájában, 3. lett Ladomérszki Tamás, 
szépen megmunkált „virágvályú” alkotásával. (Ő az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 
végzős diákja. Felkészítő mestere Plank Antal.) 
A fesztivál ideje alatt a nemzetközi média is képviseltette magát, többek között a Stein 
szaklaptól Watzke úr, ORF2 pedig a június 4-i 19:00 órás hírekben adott beszámolót az 
eseményről (magyar csapat és zsűritag is látható volt). 
 
Ezen a hétvégén, mint a jövő évi verseny rendezője, Kiskunfélegyháza egy prezentációs 
asztallal – invitáló plakáttal, szórólappal és Kiskunfélegyházi prospektusokkal - hívta fel a 
figyelmet és hívta meg a részvevőket és kísérőiket a 2017 évi fesztiválra. A fesztivált 
megtekintette Kiskunfélegyháza polgármestere is. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
rendezés előkészítésben nyújtott eddigi munkát Ferenczi Krisztinának valamint Bozóki István 
kőfaragó mesternek és családjának.  
 
A jól megérdemelt munka után, hazafelé indulás előtt még a magyar csapat és kísérőik 
tiszteletüket tették és megkoszorúzták a Salzburgi Köztemetőben nyugvó Almássy László 
(+1951) pilóta és Szahara kutató sírját.  
 
Ipartestületünk ezúton is köszönetét, gratulációját és megbecsülését fejezi ki, valamennyi 
magyar fiatalnak a sikeres részvételért! Egyúttal köszönjük a Reneszánsz Zrt.-nek, Bozóki 
Istvánnak, Erdős Zoltánnak, Károlyi Gyulának, Kampfl Jánosnak, Rácz Istvánnak Strausz 
Györgynek, Szilasi Lászlónak, Tábori Lászlónak és Varga Árpádnak, hogy hozzájárultak az úttal 
kapcsolatos költségeink csökkentéséhez. 
 
A kőfaragó szakma több ezeréves múltra tekint vissza, és az épített kultúra kialakításban 
meghatározó szerepe van. Gondoljunk, akár az időszámításunk előtt készült csodálatos 
faragványokkal díszített görög építményekre, a világ számos helyén megtalálható egyházi és 
középületekre, vagy hazánkban néhány éve befejeződött parlament kő munkáinak felújítására. 
Ezek mind a kőfaragó mesterek, szobrászok bámulatosan magas színvonalú munkáját dicséri. 
Ezért a szakma talpon maradása, fejlesztése közérdek. A fiatalok körében népszerűsíteni kell 
ezt a szép kézműves szakmát, mely mára már kihaló félben van. Évente mindössze csak 3-4 
kőfaragó végez az egész országban. Ennek fényében különösen fontos és elismerésre méltó a 
fiataljaink salzburgi sikere! 


