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A rendezvény szép számmal
egybegyûlt résztvevõit Dall'Asta
Arnold, az ipartestület tiszteletbeli
elnöke, a rendezvény fõvédnöke,
valamint az ipartestület elnöke,
Kampf János köszöntötte. 

A délelõtti program elsõ elõadó-
ja Csepreghy Nándor parlamenti
államtitkár, miniszterhelyettes volt.
Részletes, közérthetõ referátumá-
ban a hazai mikro-, kis- és közép-
vállalkozók versenyképességét
elõsegítõ pályázati forrásokról és
az ehhez kapcsolódó kormányzati
intézkedésekrõl szólva hangsú-
lyozta, hogy a kormányzat a közel-
jövõben olyan intézkedések beve-
zetését tervezi, melyek által a ki-
sebb cégek is sikeresen tudnak
majd indulni a különbözõ pályáza-
tokon. 

Az elõadását követõ párbeszéd
során több hozzászóló is reflektált
erre a problémára. A kõfaragók
szerint csak igen magas összege-
ket lehet megpályázni, s a családi
kisvállalkozások nem merik vál-
lalni a számukra túl nagy terhet je-
lentõ beruházásokat. Kisebb volu-
menû projektekhez azonban örö-
mest csatlakoznának, ha lennének
ilyen kiírások. A kormány e terüle-
ten is változtatást ígér. Az egyik
felszólaló felvetette, hogy Pest
megyét Budapesttel együtt fejlett
régióként tartják nyilván, ezért a
megyei vállalkozások nem vehetik

igénybe a fejletlen régióknak szánt
támogatásokat. Ebben is változás
várható, õsztõl például 80 milliárd
forintos forrást nyit meg a kor-

mány a megyében mûködõ vállal-
kozásoknak.   

Mûemlékeink helyreállításában
fontos szerepet játszanak a tömb-
kövek. Ezek gyártásáról és elhe-
lyezésérõl beszélt Kamondy Tibor,
a Reneszánsz Zrt. fõmérnöke. 
Kiemelte, hogy a felújítások során
beépített vasbetonszerkezetek
mellett is lényeges szempont a
tömbkövek teherbíró képessége,
amit a Budai Várban általuk újjáé-
pített Fõõrségi Épület példáján il-
lusztrált. 

Bizonyára sokan meglepõdtek
Rrahim Hashimi, a koszovói Fenix
Energy cég elnökének bemutatóján,
hiszen a magyar felhasználók szá-
mára még ismeretlen ez a piac. 
Az ottani bányák bõvelkednek
ónixban, sajátos, különleges mintá-

zatú vörös és fehér márványokban.
Különösen az úgynevezett breka
márvány elõtt áll fényes karrier. 
A magyar kereskedõkkel a közeljö-

võben várható szorosabb piaci
együttmûködés mindkét félnek elõ-
nyére válhat. 

A hazai kisvállalkozók, köztük 
a kõfaragók külföldi piacra lépését
segíti a Magyar Nemzeti Kereske-
dõház. Szárszói Tibor, az intéz-
mény környezetipari ágazatveze-
tõje bemutatta a ház mûködését.
Sokak számára érdekes lehet a ha-
tár menti export vagy munka, ki-
épített irodahálózatuk sokat tehet 
e lehetõségek kiaknázásában. 

Dr. Davor Cuk, a természetes
kövek nagy szakértõje sok céget
hozott már kedvezõ piaci pozíció-
ba a nagyvilágban, ezúttal a
R.E.D. Granit SpA területi keres-
kedelmi vezetõjeként köszöntötte
a hallgatóságot. Ez a vállalat a vi-
lág egyik legnagyobb kõkiterme-
lõje. Vannak bányái Dél-Afriká-
ban, Namíbiában, Madagaszkáron
és Skandináviában egyaránt.
Massában és Veronában raktárköz-
pontjai mûködnek. Nemrég az
USA-beli Colorado államban
„megvásároltak két hegyet”, és 
a szép természeti környezetet há-
borítatlanul hagyva alagút mód-
szerrel a föld alatt termelik ki a jó
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minõségû fehér követ, amibõl an-
nak idején a Fehér Ház is épült. 

A süttõi mészkövet már az ókor-
ban is használták a rómaiak, és a
középkorban is készültek belõle
épületek, szobrok. A török dúlás
során kihalt õslakosság helyére be-
telepített svábok kõ megmunkálá-
sával kezdtek el foglalkozni, s né-
hány nemzedékkel késõbb kiváló
kõfaragókká váltak – tudhattuk
meg Izsó Zoltántól. 2014-ben
Sághy Antal indította el a Kõ Kö-
vön fesztivált, melyet azóta évente
megrendeznek Süttõn, tisztelegve
az évszázados helyi kulturális érté-
kek elõtt. 

Magas nyomású vízsugárral nem
csak fémeket, üveget, gumit, mû-
anyagokat, hanem kerámiákat és
kõlemezeket is gyorsan, hatéko-
nyan, sérülésmentesen, melegedés
nélkül vághatunk. Errõl a technoló-
giáról tartott ismeretbõvítõ elõ-
adást Jürgen Moser, az STM Stein-
Moser GmbH ügyvezetõje. A vál-
lalkozás már 25 éve gyárt különbö-
zõ méretû, kapacitású, komputer-
vezérelt vízsugaras vágógépeket. A
fúvókán kétszeres hangsebességgel
kilépõ 4-6 ezer bar nyomású vízsu-
gár látványos eredménnyel dolgo-
zik, gond nélkül kivághatók me-
rész, meglepõ formák, alakzatok
még gránitlapokból is. 

Az Erdélyben fellelhetõ kövek-
rõl viszonylag keveset tudnak a
magyar kõfaragók. Ezt a hiányt
pótolta Ioan Sot, az Sc Andezitul
tulajdonos-menedzsere, midõn
nagy lelkesedéssel szólt az általuk

bányászott andezitrõl. A szép, sö-
tét tónusú, tartós, idõjárásálló
anyag jól teljesít útalapként, útbur-
kolatként, kerítésként, támfalként,
és még hosszan sorolhatnánk, mi-
lyen felhasználási területeken állja
meg helyét. 

Emeljen könnyebben – legyen
hatékonyabb! Így szólította fel az
iparosokat Gõz Máté, a Modul-
Star Hungary Kft. mûszaki vezetõ-
je. A nehéz kõtömbök emelgetése,
mozgatása az ízületek kopását,
visszerek kialakulását okozhatja
hosszabb távon. Sokkal könnyebb,
komfortosabb a munka a vállalko-
zás által kínált emelõgépek hasz-
nálatával, melyek több súlytarto-
mányba esõ kövek megemelésére
alkalmas kis önsúlyú, mobil beren-
dezések. 

Kutas Kálmán, a Nettkõ Kft.
ügyvezetõje A természetes kõbur-
kolatok trendje címû elõadásában
elmondta, hogy a vásárlók, meg-
rendelõk körében most éppen a
minél világosabb, homogénebb fe-
lületek a keresettek. Ezt a trendet a
nagyméretû kerámiaburkolatok el-
terjedése generálta, rontva a ter-
mészetes kövek presztízsét. A kõ-
kereskedõk – elveikkel ellentéte-
sen – kénytelenek kerámiákat is
tartani, ha talpon szeretnének ma-
radni. 

A nagy épületeket hõszigetelés
után gyakran látják el természe-
tes kõburkolatokkal. A kõlapokat
olyan biztonságos, tartós rögzítõ
elemekkel kell a homlokzathoz
kötni, amelyek elviselik a ko-

moly szélterhelést, és a Magyar-
országon jellemzõ közepes erõs-
ségû földrengéseket is. A H.R.
Profix Konzol Kft. ügyvezetõje
néhány ilyen rögzítõ rendszert
mutatott be. 

Hagyományos betonaljzatok va-
rázsolhatók dekoratív, terhelhetõ
járófelületekké a Klindex Hungary
Kft. eljárásával. Az elõzetesen
impregnált, majd megcsiszolt be-
ton külön burkolás nélkül nyom-
ban használatba vehetõ.

Idén nyáron Kiskunfélegyházán
rendezik meg az Európai Kõfara-
gó Fesztivált. A zárványmentes,
viszonylag könnyen alakítható, 
a vésõket kevésbé koptató homok-
övet a Romhányi kõbánya bizto-
sítja a versenyzõknek. Az ese-
ménnyel egyidejûleg számos
egyéb kulturális esemény zajlik
majd a városban. 

Rangos elismerések
a kõkonferencián

Aranykoszorús mester lett:
Kovács Márton 
kõfaragó mester, Dabas
Láng Péter 
kõfaragó mester, Süttõ 
Szileszki József 
kõfaragó mester, Tardos 

IPOSZ Díjban részesült: 
Nagyné Dr. Feckó Beatrix, 
Budapest

Magyar Kézmûvességért Díj
arany fokozatát kapta:
Hordósi István 
aranykoszorús mester, 
Csátalja

Ipartestületünk tiszteletbeli
örökös tagságot 
adományozott:
Ratatics Ottó
aranykoszorús mester, Fertõd
Kiss László
aranykoszorús mester, Ózd

European Master of Craft – Európai Mester
DALL'ASTA ARNOLD
Az EACD korábbi és jelenlegi vezetõsége a fenti
cím adományozásával köszönte meg az ipartestü-
let örökös tiszteletbeli elnökének azt a mesteri
munkát, melyet, elõször az EACD elõdje a Soesti
kör létrehozásában, majd az EACD megalakulása-
kor Brüsszelben kifejtett. Tevékenyen részt vett az elsõ EMC kurzus
megszervezésében, a feladatok összeállításában és nem utolsó sorban
az elsõ Magyar Európai Mester vizsga felkészítésében. Így Varga Attila,
az elsõ Európai Mester mellett már másodikként lehet e cím büszke
tulajdonosa Dall'Asta Arnold.


