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„Magyar Kézműves Remek” 2007.   
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001-ben alapított „Magyar 
Kézműves Remek” címet 2007-ben a szakemberekből álló zsűri döntése 
alapján 36 pályázatból 21 pályamű érdemelte ki termékeivel.  15 pályázó 
emléklapot kap.  
 
A 2007-ben meghirdetett felhívásunkra érkeztek be eddig a legnagyobb 
számban nagyon színvonalas pályamunkákat. Ezért már a hatodik 
alkalommal változatlan összetételben dolgozó tíztagú zsűri döntése nem 
volt könnyű.  
 
A Magyar Kézműves Remek címre pályázók lelkesedését ezúton is 
megköszönjük. A címet nem nyert alkotók bemutatott termékeinek 
részleteiben, pl. a forma és arány, vagy a szellemiség és a felhasznált 
anyag tekintetében talált hibát a zsűri. Helyenként az egyik alkotóelem 
aránya a másik hátrányát okozta, vagy a tartalomhoz nem illő és nem 
kapcsolódó irreális elemeket tartalmazott, aminek következtében nem 
volt megtalálható a megnyugtató, kiegyensúlyozó egység, összhang, a 
harmónia. Néhány esetben, ahol csak apróbb kifogások merültek fel, a 
pályázó kvalitásának elismerését, és minőségi munkájának 
megbecsülését a kiállításon való bemutatással jelezzük.  
 
Örömmel jelenthetjük, hogy a Magyar Kézműves Remek címet nyert 
pályázók közül néhány mestermű olyan nagyszerű kivitelben készült, 
hogy még az elvárható magas minőségi színvonalat is messze 
meghaladták. Ezek a tárgyak a legkisebb technikai részletekben is azt 
igazolták vissza, hogy a szakmájukat felsőfokon gyakorló mesterek 
készítették. Az alkotóknak ezúton is kifejezzük őszinte elismerésünket, 
mert kiváló teljesítményt nyújtottak.  
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Magyar Kézműves Remek címet érdemeltek 
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Gulácsi János elektromechanikus 

Pécs 
Pályázati témája a pécsi zsinagóga homlokzati órája 
A Gulácsi és Fia Elektromechanikai Kft. toronyórák, hajtóművek, 
ipari órarendszerek gyártásával foglalkozik. A cég kiváló 
munkájáért 1993-ban, 1995-ben, 1997-ben és 2002-ben is elnyelte 
a Pécs Expo vásári különdíját. 2005-ben Gulácsi János elnyerte az 
év kézművese díjat. A pécsi zsinagóga homlokzati órájának 
felújításánál megjelenésében és tartalmában is egyedülálló 
megoldást alkalmazott. A közös számlapon két mutató pár jelzi az 
idő múlását, az egyik a közép-európai időt, a másik a héber 
hagyományokat követi. A zsűri értékelése alapján a pécsi 
zsinagóga homlokzati óralapjának esztétikai és az óraszerkezet 
különleges megoldásáért Gulácsi János pályázata megkapta a 
Magyar Kézműves Remek címet. 
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