Három új Népi Iparművésze van Mohácsnak

A közelmúltban döntött a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya a Népi Iparművész
címek adományozásáról. Nem kis örömünkre városunkból három kézműves részesült e rangos
elismerésben: Lakatos László fazekas, illetve Élő József és Prókai György busómaszkfaragók.
A bírálóbizottság tagjai valamennyiüknek ellenszavazat nélkül ítélték oda a megtisztelő címet.
Az eredményes pályázathoz minimum öt darab „A”- és harminc „B”-kategóriás zsűrizett tárggyal
kellett rendelkeznie a címre aspirálóknak. Ezzel Mohács – Englert Antal és Rosta Endre
maszkfaragókkal együtt – már öt Népi Iparművésszel büszkélkedhet és ezen elismerésnek
információnk szerint – szűkebb pátriánkban – még vagy féltucatnyian várományosai, akik a
közeljövőben tovább öregbíthetik Mohács népi kultúrájának jó hírét. Köveskuti Péter
Élő József 1966-ban született Mohácson.
27 éve, 18 éves kora óta farag, melynek „tudományát” autodidakta módon sajátította el.
Alkotásait az utóbbi években zsűrizteti. Kiállításon Veszprémben, Pécsen, Balatonlellén,
Budapesten, Mohácson, Dubaiban a Világkiállításon, továbbá Lengyelországban ismerhették
meg munkáit. Városunkban a maszkfaragók 2003-as kiállításán Nívódíjat, két évvel később
„Mestervésőt” vehetett át. 2009-ben és 2010-ben egyaránt megkapta a Magyar Kézműves
Remekek díját. A Pro Renovanda Culture Hungariæ Alapítvány „Népművészetért” díját tavaly
ítélték oda neki.

Lakatos László 1969-ben született Mohácson.
A fazekasságot édesapjától, későbbi mesterétől, id. Lakatos László fazekas Népi Iparművésztől
sajátította el. 1986-ban tett szakmai vizsgát, édesapjával együtt a Népművészek Háziipari
Szövetkezetének volt bedolgozója. Részben édesapja betegsége miatt 1990-1994-ig
Simonkovics Béla fazekas Népi Iparművész műhelyében dolgozott és fejlesztette ismereteit.
Önálló műhelyét közel húsz éve hozta létre. Népművészeti- és kézműves vásárok rendszeres
résztvevője szerte az országban. 1995 óta állít ki: munkáit Budapesten, Siklóson, Nagyatádon,
Dunaújvárosban, Mezőtúron, Pécsen, városunkban, valamint Ausztriában és Franciaországban
is megcsodálhatta a közönség.

Prókai György 1974-ben született Budapesten.
Világra jötte után nem sokkal költözött családja Mohácsra. Gyermekkora óta élénken érdeklődik
a Busójárás világa iránt. Idővel maga is beöltözött, a maszkfaragással később próbálkozott
meg. 1997-től négy évig tanult Englert Antal maszkfaragó Népi Iparművésznél, azóta folytat
önálló tevékenységet. Tárlaton Budapesten, Pilisvörösváron, Pécsen, Liptódon, Baján,
Görcsönydobokán
és
természetesen
Mohácson,
továbbá
Franciaországban
és
Németországban szerepelt, emellett minden évben résztvevője a Mohácsi Maszkfaragók
kiállításának is. Kecskeméten az országos Élő Népművészet kiállításon különdíjban részesült.

