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Helyszín: Városháza előtti Kossuth utcai útszakasz E-5 úttól a Mártírok utcáig. 

A rendezvény védnöke: Csányi József, Kiskunfélegyháza Város Polgármestere) 

Díszvendég: Meghívás alatt 

Szervezők:   

• Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete,  

• Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata,  

• Móra Ferenc Művelődési Központ,  

• Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete 

A rendezvény, a Városalapítók napi programsorozathoz kapcsolódik és a 2017 évi 
„Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás és fesztivál része 
 
Kiskunfélegyháza és a kő 
 
Kiskunfélegyháza bár a puszta – Kunság, Bugac – központjában fekszik, 
azonban a közelmúltban feltárásra került a 12. századból eredeztethető 
háromhajós apátsági templom és kolostor, melyhez a követ a közeli „mezei 
homokkő” bánya biztosította.  
„Élt itt egy nagy népesség 1050 és 1130 között, amely magyar keresztény lakosság 
volt. 1130 és 1150 között épült egy kis kolostor és egy hatalmas bazilika. Utóbbi 3 
hajós, félköríves szentély záródással volt ellátva, mindezt 1200 körül egy fallal vették 
körbe, amivel bezárták az első kis udvart, majd 1220-1230 körül egy jelentős átépítést 
végeztek, amikor a bazilika elé építettek egy nyugati előcsarnokot és valószínűleg 
ekkor kapta a két nagy tornyot a bazilika. A gazdaságot a vörös márvány bőséges 
használatából, különféle kő és fafaragványokból lehet felismerni.  
Ez az élettér 1241-42 között tatárjárás hatására teljes egészében megszűnt. 
Elmondható, hogy az itt feltárt gazdagságot ez a térség máig sem tudta újra 
előteremteni, vagy elüldözték a népességet vagy legyilkolták őket…” 
Tatárjárás után ide telepített kunok kőbányája lett kolostor és a bazilika kövei 



Fesztivál célja 
 
A fesztivál célja a kőfaragó mesterség népszerűsítése. A kőfaragók a látogatók szeme 
előtt mutatják meg készségüket, ügyességüket és fantáziájukat. A fesztivál egy 
kedvelt találkozópontja az európai államok fiatal szakemberei számára, nemcsak az 
együttdolgozás, hanem egymás megismerése, a közös ünneplés és vidámság területén 
is. 
A rendezvény egy gazdag keretprogram az egész család számára. A kitelepülő 
vendéglátó egységek biztosítják a résztvevők és az idelátogatók étkeztetését. 
Mindezek mellett a jó zene és a jó színpadi programok biztosítják a szabadidő 
tartalmas eltöltését. A munkálatok megtekintése és megfigyelése mellett fontos, hogy 
a látogatók is kipróbálhassák saját kreativitásukat.  
A rendezvény jelentősége - a számos pozitív momentuma mellett - az a turisztikai és 
idegenforgalmi szerepvállalás, mely előrevetítheti Kiskunfélegyháza város 
népszerűsítését határainkon túl is. 
 
 
A kiskunfélegyházi fesztivál fő koordinátorai: 
      

• Bozóki István: kőfaragó mester, kőszobrász - 06-30-943 7380 
• Csanádi Gabriella emc – kőfaragó restaurátor - Ipartestület Alelnöke – 

Főszervező, E-mail: steinfestival2017@outlook.hu - 06-20-439-0202 
• Ferenczi Krisztina – Polgármesteri Hivatal megbízottja -  06-70-330-9151 
• Kovács-Csonka Szilvia: Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója  

06-76-466-843 
• Lantos Szabolcs: szabad bádogos 06-70-387 1026 
  

 
Előzmények, nevezők várható létszáma, rendezvény 
 
Európai Kőfaragó Fesztivál gondolata már 1997-ben felmerült. Két évvel később már 
kilencven tanuló és segéd találkozott Freiburg-Munzingenben, hogy tudásukat 
bemutathassák. 
2000-ben a Dél-francia Junasban került sor a fesztiválra, melyen már magyar végzős 
fiatalok is részt vettek és mindjárt elhozták az első díjat.  
2002-ben ismét Freiburg adott otthont a találkozónak.  
Eddigi helyszínek: 2003  Canterbury – Anglia 
          2004 Festőrákos – Magyarország 

2005 Freiburg. Itt állapodtak meg a részvevő országok képviselői a 
fesztivál évenkénti más-más országban történő megrendezéséről – 
időnként visszatérve a kiindulási ponthoz, Freiburgba – azonos 
keretek és szabályok szerint.  

       2008, 2011, 2014 – Freiburg – Németország 
         2007 Junas – Franciaország 



         2009 Salzburg – Ausztria 
         2010 Saverne – Franciaország 
                  2012 Trondheim – Norvégia 
         2013. Lincoln – Anglia 
         2015 Straszburg – Franciaország 
         2016 Salzburg - Ausztria 
    
  
A fesztivál részvevői egyre több országból – még a tengeren túlról is – érkeztek, 
számuk évről-évre növekedett, de a behatárolt helyszín nagyságok miatt 150 főnél 
nem többen. 
Kiskunfélegyházai rendezvényen is körülbelül 140-150 fővel számolunk. 
 
A verseny során mindig a fesztivál szervezők szabják meg a versenyfeladat témáját. 
2017-ben Kiskunfélegyháza város kapta meg a megrendezés jogát.  
Tervezett választott téma: 
-    Szecesszió - csatlakozva Kecskemét Városával közösen tervezendő „Szecessziós 
     programsorozathoz 
-    Puszta – annak élővilága és hagyományai 
 
Faragandó kövek mérete: 30x30x20 cm, Romhányi mészhomokkő 
Résztvevők alkotásaikat csak saját kézi szerszámaikkal készíthetik el, elektromos 
kisgépek használata nem megengedett. 
A rendezvény végén egy nemzetközi zsűri döntése alapján hirdetünk eredményt. Az 
elkészült alkotások a szervezők tulajdonát képezik. Az alkotásokat hagyományokhoz 
híven elárverezésre kerülnek.  Az el nem árverezett alkotások a 2018-2019 között 
megújuló főteret, és a várost fogják díszíteni. 
 
A városba érkező kőfaragók a helyi kollégiumok szobáiban, illetve valamelyik 
sportcsarnok tornatermében kerülnek elhelyezésre. (prioritásba helyezve a 
Constantinum Intézmény sportcsarnokát és a KÖZGÉ tornatermét). Utóbbi esetben a 
tornaterem a Katasztrófavédelemtől kapott eszközökkel válna lakhatóvá. A résztvevők 
saját maguk hoznának hálózsákot és polifomot az alváshoz. A tisztálkodást a 
sportcsarnok tusolói és mosdó helységei biztosítják. 
Verseny ideje alatt a résztvevők ellátásáról is a rendezőknek kell gondoskodnia.  
 
A 2016. évi Salzburg-i Kőfaragó Fesztiválon Kiskunfélegyháza városa és a szervezők 
már személyesen kívánják népszerűsíteni a következő 2017-es kiskunfélegyházi 
fesztivált. 
 
A szervezők ígéretet kaptak a kecskeméti Mercedes-Benz gyártól – amely kiemelt 
figyelmet fordít a régió fejlődésére, felkarolja a szakmai képzéseket, valamint jelentős 
hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik -, hogy amennyiben lehetséges a 
rendezvény mögé állnak, és annak sikeres megrendezését támogatják.   



 
Ezzel egyidejűleg felvettük a kapcsolatot a Megyei Önkormányzattal, hogy 
támogatásukat kérjük a fesztivál népszerűsítésében. Terveink között szerepel, hogy 
Kecskemét városával közösen egy „Szecessziós programsorozatot” készítünk, 
amelyben Kiskunfélegyháza és Kecskemét városa is programokkal, rendezvényekkel 
készülne 2017-ben a Szecesszió jegyében.  
 
 
A fesztivál tervezett kísérő rendezvényei:  
 
► „Ismerkedés a kővel”: kézműves foglalkozások, ahol az érdeklődő különböző 
korosztályok a kőfaragó mesterek segítségével vehetnek részt a programon, 
► Magyar Képzőművészeti Egyetem Kőszobrász tanszékének valamint a 
Művészeti szakiskolák meghívása versenyen kívüli alkotásra, bemutatkozásra, 
► Kőfaragó szakmát kiszolgáló iparosok bemutatkozása, standok kialakítása a 
kőfaragók körül  

     ►   Kecskeméti programok, Városháza átadása 
►   Megyei programok 
 
 
Sajtó / média megjelenés 
 
Az Európai Kőfaragó Fesztiválról rendszeresen beszámoltak a külföldi napilapok illetve 
a legnevesebb szaklapok. Ugyancsak rendszeresen tájékoztatást adtak az 
eseményekről a hazai médiák. (Kisipari Újság, 24 óra, Duna TV, M1, „KŐ” szaklap)  
Célunk 2017 évben is hasonló módon tájékoztassa a hazai és külföldi média a 
nyilvánosságot.  
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