
Az Európai Kőfaragó Fesztivál története 
 
Európai Kőfaragó Fesztivál kalendárium: 
 
1997 Junas    Franciaország 
1999  Freiburg-Munzingen  Németország 
2001 Freiburg-Munzingen Németország 
2003 Canterbury  Anglia 
2004 Fertőrákos  Magyarország 
2005 Freiburg  Németország 
2006 Junas   Franciaország 
2008 Freiburg  Németország 
2009 Salzburg  Ausztria 
2010 Saverne  Franciaország/Elzász 
2011 Freiburg  Németország 
2012 Trondheim  Norvégia 
2013 Lincoln   Anglia 
2014 Freiburg  Németország 
2015 Strassburg  Franciaország 
2016 Salzburg  Ausztria 
⁞ 
2017  Kiskunfélegyháza Magyarország 
2018  Uzes   Franciaország 
2019 Trondheim  Norvégia 
2020 Freiburg  Németország 
 
Európai Kőfaragó Fesztivál ötlete 1997-re nyúlik vissza, amikor is a Dél-francia Junas 
községben – ahol évek óra már a német kőfaragókkal közös alkotótábort tartottak – több 
ország részvételével jöttek össze a fiatal kőfaragók, egy munka melletti találkozóra.  
Erre az összejövetelre a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete is 
jelentkezett. Kampfl János vezetésével 3 fiatal kőfaragó-kőszobrász (Guth Bence, Szeidl 
János, Raatsch André) csapatmunkája hozta el az első díjat, egy pad közös megfaragásával.  
 
1999-ben Freiburgban az Ipartestület támogatásával több magyar, tanuló és végzett 
kőfaragó  
utazott ki és hozott dicsőséget a magyaroknak, ismét Guth Bence révén. 
 
Ezt követte 2002 Freiburg, majd 2003, az angliai Canterbury. Kőfaragó-kőszobrászaink itt is 
jelen voltak. Canterburyben megadott feladatot kellett teljesíteni a 80 résztvevőnek, egy 
szökőkút káva külső oldalára a vízzel kapcsolatos elgondolást. Itt nem volt külön díjazás, 
helyezés.  
 
2004-ben Magyarország rendezte meg a fesztivált, hazánk EU-hoz való csatlakozása 
valamint a határáttörés 15. évfordulója tiszteletére, a festői szépségű Fertőrákoson, nagy 
múltú kőfejtőben Rendezvény csak az Ipartestület tagjainak önzetlen támogatásával vált 
lehetővé. Magyarországon volt először 100 fölött a résztvevők száma – 130 fő –11 országból. 
Csapatmunka díjazottai Erdélyi kőfaragók voltak. Egyéniben pedig Varga Attila lett a segéd 
kategóriában a legjobb.   
 
2005-ben ismét visszatért a verseny Freiburgba, majd 2007-ben a Franciaországi Junasba. 
Mindkét fesztiválon ott voltak a magyarok. (2005-ben Freiburgban megállapodás született a 



szervező országok között, az Európai Kőfaragó Fesztiválok jövőbeni, frenchside rendszerben 
történő megrendezésére.) 
 
2008-ban Freiburgban Bakos Gyula 1 helyezést ért el, valamint Guth Bence 3 helyezett lett.  
 
2009-ben Salzburg adott otthont a Kőfaragó Fesztiválnak. Itt Tirnován Tamás jutott be a 
nyertesek közé, elnyerve a közönség díjat is.  
 
201o-ben Saverne (Erzász-Fr.o.) ahol ismét Bakos Gyula lett az első unikornis legendája 
alkotásával. Egyben elhozta a városka külön díját is.  
 
2011 ismét Freiburg, ahol már 150 résztvevő volt. Magyar csapat tagja, Kamasz Krisztián 
csak egy ponttal csúszott le a nyertesek köréből. 
 
2012-ban Norvégiai Trondheimban, 2013-ban pedig az angliai Lincolnban került 
megrendezésre az Európai Kőfaragó Fesztivál. A nagy távolság, valamint az Ipartestületet is 
érintő gazdasági válság miatt, sajnos magyar versenyző nem indult. 
 
2014-ben visszatért a fesztivál Freiburgban. Ismét magyar siker. Benkő András alkotása a 
segédek kategóriában első lett, míg a közönség díjnak Sárga György örülhetett. 
 
A legközelebbi fesztiválra 2015-ben Strassburgban került sor, a Strassburgi dóm 100o éves 
fennállásának alkalmából. Hazánkat 6 versenyző képviselte. Bár ebben az évben lecsúsztak 
fiataljaink a dobogóról, de a közönség Benkő András munkáját értékelte a legtöbbre.  
 
És megérkeztünk 2016-hoz, a Salzburgi Európai Kőfaragó Fesztiválhoz. Hazánkat 4 
mesterszintű tudással rendelkező kőszobrász valamint 4 most végzett kőfaragó tanuló 
képviselte. Ezúttal nagyon erős volt a mezőny, nem kis fejtörést okozva a nemzetközi 
zsűrinek, mely francia, osztrák, német, magyar szakemberekből állt. Mester kategóriában 
nem volt kétséges a két legjobb mű. Fődíjat Guth Bence kapta. Immár negyedik alkalommal 
hozva dicsőséget a kőfaragó szakmának. 
Amire igen büszkék lehetünk, hogy tanuló kategóriában sikerült dobogósnak lenni, 
Ladomérszki Tamás tiszta, szép munkájával a harmadik lett.  
 
Összegezve az Európai Kőfaragó Fesztivál közel húsz éve alatt, 12 alkalommal 
voltak magyar fiataljaink a legjobbak Európa kőfaragó-kőszobrászai között.  
 


