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SZAKMAI MŰKÖDÉS 

fotódokumentáció 

 

2018. 07. 28.  XVII. Országos Kovácstalálkozó Vése                                                                                                                       

 Tizenhetedik alkalommal rendeztük meg Vése község önkormányzatával közösen az országos 

kovácstalálkozót. Az évek során ez a rendezvény a hazai kovács társadalom legjelentősebb 

eseményévé nőtte ki magát. 

   

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/tizenhetedszer-rendeznek-orszagos-kovacstalalkozot-

a-hetvegen-1137270/ 

http://www.vese.hu/index.php?module=news&action=show&nid=240522 

 

2018.08.17-20.  XXXI. Mesterségek Ünnepe. Budai Vár 

Megalakulásunk, 1992 óta minden alkalommal részt veszünk  a hazai kézművesség és népművészet 

legfontosabb rendezvényén, a Mesterségek ünnepén. Több alkalommal nemzetközi kovácstalálkozót 

is rendeztünk a fesztivál keretein belül, ezúttal  nagyrendezvényt nem szerveztünk, egy nagyméretű, 

12 m2-es műhelyszínt állítottunk fel, ahol a négy nap alatt folyamatosan, a céh mesterei egymást 

váltva tartottak szakmai bemutatókat.   

 

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/tizenhetedszer-rendeznek-orszagos-kovacstalalkozot-a-hetvegen-1137270/
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/tizenhetedszer-rendeznek-orszagos-kovacstalalkozot-a-hetvegen-1137270/
http://www.vese.hu/index.php?module=news&action=show&nid=240522
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2018. 12. 14-16    Ybbsitz ( Ausztria)  Schmied fest 

Az ausztriai Ybbsitz a  kovácsmesterség  európai jelentőségű központja.  A kora középkorban  létesült, 

kifejezetten a vízi erőre alapított kovács településen töretlen a szakma jelenléte, korunkban is több 

manufaktúra és kisüzem foglalkozik balta, fejsze gyártással.  Céhünk 20 éve tartó folyamatos jó 

kapcsolatot ápol  az ybbsitzi rendezőkkel,  ezúttal  9 fős delegációnk utazott a rendezvényre.  
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2019.02. 22-24. „Növényi ornamentika a szecessziós kovácsművességben” Mesterkurzus   

Debrecen 

A háromnapos mesterkurzuson Németh Attila népi iparművész kovácsmester vezetésével a céh nyolc 

tagja ismerkedett meg, vagy mélyítette el tudását a kovácsművességben nagy jelentőséggel   bíró 

növényi ornamentika egyik fontos stílusirányzatának jellegzetes motívumaival, ezek elkészítésének   

folyamatával.  A gyakorlati tudás bővítése mellett a kurzus a stílusok közötti jobb eligazodást, és 

ennek az önálló tervezési gyakorlatban való alkalmazását is segítette. 
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2019.  04. 26-28. „Növényi ornamentika a barokk-rokokó kovácsművességben” Mesterkurzus 

Debrecen 

A háromnapos mesterkurzuson Molnár József népi iparművész kovácsmester irányításával a céh 

nyolc tagja a kovácsművesség meghatározó stíluskorszakának  legfontosabb ornamentikai elemeinek, 

a növényi levélmotívumoknak készítésével foglalkozott, a tervezés-rajzolástól kezdve, a 

célszerszámok elkészítésén át , a  kivágott,  erezett, domborított lemezmunkákon keresztül , a 

kovácsolt, hasított,  hajlított  levelekig.  A gyakorlati fogások elsajátításán túl a kurzus a stílusismereti, 

tervezési készségek fejlesztését is szolgálta. 
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2019. 03. 22-24,  04. 5-7, 04. 26-28, 05. 10-12, 05. 24-26 Kovács szaktáborok   Balinka 

A Céh 2019. 03. 09-én felavatott új, balinkai tanműhelyében eddig öt alkalommal rendeztünk három 

napos kovács szaktábort.   
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2019. 06. 17-22. Kovács Szaktábor .  Zalaegerszeg – Gébárt 

Ötödik alkalommal szerveztük meg a Zala m.-i Népművészeti Egyesülettel közösen a Gébárti 

Kézműves Alkotóház kovácsműhelyében egyhetes, kezdőknek szóló kovács szaktáborunkat.                            

 

 

 

2019.06.24-29.  Kovács Szaktábor haladóknak. Zalaegerszeg – Gébárt 

Második alkalommal rendeztük meg a Zala m.-i Népművészeti Egyesülettel közösen  a Gébárti 

Kézműves Alkotóház kovácsműhelyében a  több –kevesebb előképzettséggel bíró résztvevőknek 

szóló  egyhetes  intenzív szaktáborunkat.  A tábor végére minden résztvevőnek sikerült megvalósítani 

megálmodott tervét. Biztosan állítható, hogy a tábor jelentősen hozzájárult a résztvevők szakmai 

fejlődéséhez, szaktudásuk elmélyítéséhez.     
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2019. 06. 05.- 06. 30. Kovácsművesség oktatófilmek készítése. 

Céhünk 2010 óta készít a kovácsmesterség különböző szakterületeit érintő oktató filmket. az első két 

vállalkozásunk két olyan szakterülettel foglalkozott, ahol  a 24. órában jártunk ahhoz, hogy eltünésre 

ítélt szaktudást mentsünk meg , ezek a szekérvasalatok készítését, illetve a kovács tűzi hegesztést, és 

annak legmagasabb szintű szaktudását igénylő  alkalmazását dolgozták fel.   A nagyon sürgős 

értékmentő munkák után most elkezdhettük a  mesterség alapjaitól a szakma csúcsaiig  terjedő , a 

kézműves kovácsolás  teljes szakmai spektrumát felölelő oktató filmsorozat  készítését.                                           

 

 

 

 

                                                                                       


