
Szakmai beszámoló 

 

A Nagyatádi Faszobrász Alkotótelep technikai 

eszközfejlesztéséhez tartozó NKA pályázathoz 

 

Azonosítószám: 3905/505 

 

Az NKA-nál pályázatunk sikeres volt, 3.200.000 Forintot nyertünk, így lehetőségünk nyílt az 

alkotótelep újabb technikai fejlesztésére. A faszobrászat elengedhetetlen munkaeszközei 

(láncfűrészek, fűrészek, szalagfűrészek, csiszolók, favésők, köszörűk, fúrógépek, …) 

folyamatosan használódnak, és a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ, illetve Nagyatád 

Város Önkormányzatának költségvetésébe szűkösen jut ezen gépeknek, eszközöknek 

javítására, pótlására. A nyertes pályázatnak köszönhetően a Faszobrász Alkotótelepet olyan 

technikai eszközökkel szereltük fel, amik jó minőségűek, strapabíróak, a legmodernebb 

követelményeknek megfelelnek. A szerződött céggel teljes körű garanciális, és szerviz 

megállapodást kötöttünk az eszközök állagmegóvására. 

 

A szoborpark és alkotótelep eredeti céljához hűen intézményünk folyamatosan együttműködik 

az ország három képzőművészeti felsőoktatási intézményével. 2004 óta a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Karának Szobrász Szakával, a 2005-ös évtől pedig a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékével ápolunk szoros szakmai kapcsolatot. Az 

utóbbi években a Kaposvári Egyetem Művészeti Karával kötöttünk szakmai megállapodást. 

Az együttműködéseknek megfelelően alkotótelepünk lehetőséget és ideális helyszínt biztosít a 

szobrász szakos hallgatóknak, hogy nyári művésztelepi gyakorlataiknak eleget tehessenek A 

pályázat segítségével vásárolt eszközök segítségével olyan technikai feltételeket tudtunk 

biztosítani a fent említett egyetemeknek, illetve más felnőtt szobrászoknak, akik  ez miatt (is) 

minden évben visszalátogatnak hozzánk, és maradandó munkát végeznek. 



Szakmai beszámoló 

 

A Nagyatádi Faszobrász Alkotótelep technikai 

eszközfejlesztéséhez tartozó NKA pályázathoz 

 

Azonosítószám: 3905/00436 

 

Az NKA-nál pályázatunk sikeres volt, 1.500.000 Forintot nyertünk, így lehetőségünk nyílt az 

alkotótelep technikai fejlesztésére. A faszobrászat elengedhetetlen munkaeszközei 

(láncfűrészek, fűrészek, szalagfűrészek, csiszolók, favésők, köszörűk, fúrógépek, …) 

folyamatosan használódnak, és a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ, illetve Nagyatád 

Város Önkormányzatának költségvetésébe szűkösen jut ezen gépeknek, eszközöknek 

javítására, pótlására. A nyertes pályázatnak köszönhetően a Faszobrász Alkotótelepet olyan 

technikai eszközökkel szereltük fel, amik jó minőségűek, strapabíróak, a legmodernebb 

követelményeknek megfelelnek. A szerződött céggel teljes körű garanciális, és szerviz 

megállapodást kötöttünk az eszközök állagmegóvására. 

 

A szoborpark és alkotótelep eredeti céljához hűen intézményünk folyamatosan együttműködik 

az ország három képzőművészeti felsőoktatási intézményével. 2004 óta a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Karának Szobrász Szakával, a 2005-ös évtől pedig a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékével ápolunk szoros szakmai kapcsolatot. Az 

utóbbi években a Kaposvári Egyetem Művészeti Karával kötöttünk szakmai megállapodást. 

Az együttműködéseknek megfelelően alkotótelepünk lehetőséget és ideális helyszínt biztosít a 

szobrász szakos hallgatóknak, hogy nyári művésztelepi gyakorlataiknak eleget tehessenek A 

pályázat segítségével vásárolt eszközök segítségével olyan technikai feltételeket tudtunk 

biztosítani a fent említett egyetemeknek, illetve más felnőtt szobrászoknak, akik  ez miatt (is) 

minden évben visszalátogatnak hozzánk, és maradandó munkát végeznek. 


