kiállítási előzetes

…Míves technikák, céhes hagyományok

Faipari szerszámkincsek
Az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (mely jogelődjeivel együtt 2008-ban ünnepelte alapításának 125. évét) mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a diákok ne csak a
modern és legújabb technikákat, anyagokat ismerjék meg. Sok ide járó diákunk már harmadik, negyedik generációja egy-egy asztalosdinasztiának. Van akinek természetes az otthoni
műhelyben vagy a nagypapa hagyatékában talált öreg gyalu, enyvfőző edény, kézifurdancs.
A legtöbbjük azonban ilyen szerszámokat nagyon ritkán vagy egyáltalán nem használ, és
sokukról nem is nagyon tudják, hogy micsoda.
A Kozmában hagyománya van a régi
szerszámok tiszteletének. Az évfordulóra az egyik kéziműhelyben kialakított
házi múzeum a 150 éves gyalupaddal, a
lábbal hajtott esztergával és a rengeteg
szépen rendbe hozott kéziszerszámmal
sok diákot vonz, és a külső látogatók is
megcsodálják ezeket a régi míves, szép
tárgyakat, szerszámokat.
Az oktatás szellemiségének alapja a
hagyományos kézművestechnikák ismerete, tisztelete.
Valljuk: aki nem ismeri a múltat, az
nem tud biztonsággal tekinteni a jövőbe
sem. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy
a famegmunkálás is az egyik legősibb
mesterség, kb. 5000 éves dokumentált
múltja van.
Természetesen a hagyományos eszközök tisztelete nem zárja ki a legmodernebb,
számítógép-vezérlésű gépek tanítását,
használatát, hiszen mi is tudjuk, hogy
az a jövő útja.
A Kozmában az elmúlt 20 évben 4 olyan
szakmatörténeti kiállítás is volt, amely
a faipari szerszámok zömét és néhány
érdekes technológiát mutatott be.
A nagysikerű, több száz szakmai
látogatót vonzó kiállítások sora most
folytatódik.
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A 2008-ban, a szakma lassan ködbe
vesző múltját féltő szerszámgyűjtők,
egyetemi tanárok, szakmatörténeti kutatók, szakírók által megalapított Magyar
Famíves Céh Egyesület, a Kozma Lajos
Faipari Szakközépiskolával közösen bemutatkozó kiállítást rendez 2010. február
26-i megnyitóval. A kiállításon az alapító
tagok, esetenként több ezer darabos saját

szerszámgyűjteményük legizgalmasabb,
legértékesebb darabjait mutatják be.
A cél az, hogy minél több hagyományos
fás mesterség képviseltesse magát:
elsősorban az asztalosság, de az esztergálás, a kádár- és bognármesterségek,
az ácsok, a hangszerkészítők, az öntőminta-készítők szerszámaiból is lesz
válogatás.

2010. 01. I Magyar Asztalos és Faipar

Kiállítási előzetes

ismerteti speciális anyagait, illetve
elsősorban honlapján keresztül az
interneten kíván tanácsokat adni a
szerszámgyűjtőknek, a szakmatörténet
iránt érdeklődőknek.
Pauló Tamás
faipari mérnök-tanár

A megnyitó napján élőben mutatnak
be különlegességnek számító régi technikákat, eszközöket:
a rómaiak óta ismert kézi rönkfelfűrészelést álló bakon,
kézzel hajtott rózsafüzérgyöngy-esztergát
lábbal működtetett faesztergát,
kézzel hajtott lombfűrészt.

Természetesen a szerszámok gyűjtéséhez, beazonosításához hasznos
szakirodalom és katalógusok, speciális
könyvek is bemutatásra kerülnek.
A bemutatkozó kiállítás tervek szerint nagyon sokszínű lesz. Mint ahogy a
faipar múltja is sokszínű. Az egyesület
a tervek szerint időszaki tematikus
és vándorkiállításokon, bemutatókon

A kiállítás megnyitója:
2010. február 26., 14.00.
a kiállítás anyaga 2010. március 12-ig
tekinthető meg tanítási időben,
naponta 8.00–15.00 között.
előzetes bejelentés alapján szívesen
látjuk más szakiskolák diákjait, tanárait
és a szakmatörténet iránt érdeklődő
szakembereket.

Bejelentkezés:
e-mail: paulot@kozmafa.sulinet.hu
telefon: 06-1/369-6011, pauló Tamás,
postacím:
Kozma lajos Faipari szakközépiskola,
1041 budapest, Deák Ferenc u. 40.

A minőség a védjegyünk!
Telephely. 8999 Zalalövő, Újmajor 6.
Tel.: 06-92/371-065, Fax: 06-92/371-065.
Mobil: 06-30/226-4949
vstgntl@invitel.hu • postmaster@szalaifa.t-online.hu • www.szalaifa.hu

Műszárított fűrészáruk I. osztályú minőségben
Tölgy, 50 mm-es
Tölgy, 28 mm-es
Fehér kőris, 50 mm-es

3

195 000 Ft/m
3
165 000 Ft/m
3
150 000 Ft/m

Fehér kőris, 28 mm-es
Gőzölt bükk, 50 mm-es
Gőzölt bükk, 27 mm-es

3

140 000 Ft/m
3
125 000 Ft/m
3
120 000 Ft/m

Natúr bükk, 50 mm-es
Natúr bükk, 27 mm-es
Éger, 26 mm-es

3

125 000 Ft/m
3
120 000 Ft/m
3
105 000 Ft/m

Az árlistában szereplő árak az áfát nem tartalmazzák!

Lépcsőlapok, homloklapok,
táblásított lapok gyártása
egyedi méretekben
Toldásmentes,
500–3000 mm hosszban
Hossztoldott tömörfa lapok, tölgy,
gőzölt bükk, natúr bükk, kőris fafajokból
2
Tölgy
9 900 Ft/m + áfától
Natúr / gőzölt bükk 8 200 Ft/m2 + áfától
Kőris
10 400 Ft/m2 + áfától

Műszárított
I. osztályú
előgyalult tölgy
fűrészáru
3 m-es hosszig.
Ár: 240 000 Ft + áfa/m3

Tölgy ajtóés ablakfrízek
72x86 mm 2790 Ft/m + áfától
43x115 mm 3200 Ft/m + áfától
73x115 mm 5890 Ft/m + áfától

Kérjen ajánlatot, készséggel állunk rendelkezésére: 06-30/226-4846, 06-30/226-4949.

