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TEGYEN SOK TEHETSÉGES GYERMEKET BOLDOGGÁ A ROSTÁS MŰVÉSZETI 

AKADÉMIA! 

 

 

Engedje meg, hogy bemutatkozzak Önnek! Rostás Árpád vagyok, a vándorasztalos, a Nép 
asztalosa, ősi művész! 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Régóta tervezek részt venni egy iskola létrehozásában, ennek kapcsán leírnám gondolataimat. Amennyiben 

van Önnek bármi ráhatása, vagy kapcsolata ez ügyben, kérem segítségét, hogy megfelelő formában 

eljusson az illetékesekhez.... 

Életem egyik célja a kezemből kiadott munkák mellett - melyekre életem végéig garanciát vállalok - a 

szakmunkásképzés jelentőségének hangsúlyozása, a hátrányos helyzetű gyerekek tanítása, szakmára 

nevelése. Szeretném a sok év alatt belföldön és külföldön, neves mesterektől összegyűjtött tudásom 

továbbadni az utánam jövő generációknak. Az országban működő iskolák tevékenységét egészítené ki 

hiánypótlásként, és teljesen egyedi formában az az iskola, amelyet a Rostás Művészeti Akadémia keretében 

képzelek el létrehozni. 

Az asztalostanulókat kiemelve a saját iskolájukból, néhány hétre Budapestre hoznám, hogy itt kiemelkedő 

képzést kapjanak a bútor és épületasztalos munkákból, intarziakészítésből, faszobrászatból, restaurálásból. 

Mindezt össze lehetne kötni megfelelő szervezéssel budapesti iskolák, vagy egyéb épületek famunkáinak 

ránk osztásával, hogy ne csak "játékos formában" sajátítsák el a gyerekek a munka fortélyait, de 

hasznosnak is érezhessék magukat, elmondhassák hazatérve, hogy az ő munkájuk is benne van ebben és 

ebben az 
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épületben. Itt olyan tapasztalatokat szereznének ezek a gyerekek, melyeknek birtokában már otthon is 

bátran végezhetnek akár önálló munkát is. 

Ehhez megfelelő helyszínnek találom a Budapest 18.kerület Lakatos utca 36. szám alatt található épületet, 

melyben a lehető legoptimálisabb körülmények között kerülne sor a gyerekek képzésére és ellátására. Az 

épületben 1500 nm alapterületű műhely, kollégiumnak hasznosítható, berendezett szobák, étkező, egyéb 

közösségi helyiségek találhatók, tehát minden adva van az iskola mielőbbi elindításához. Pályázati 

segítséggel a műhelyhez szükséges berendezések, szerszámok, munkagépek beszerezhetők. 

Magyarország gazdaságának felemelkedéséhez feltétlenül szükségesnek tartom a szakmunkásképzés 

szerepét, szakemberek pótlását, a szakmunkások munkájának elismerését, hiszen nélkülük nem épülnek új 

épületek, ill. az értékmentés, a régi épületek, antik bútorok állagának megóvása, felújítása is nagyon fontos. 

Árvaházban nevelkedve, és romaként példát tudok mutatni az iskolánkba bekerülő átlagos, vagy hátrányos 

családból jövő gyerekeknek, hogy úgy menjenek vissza otthonukba, hogy szeressék a szakmát, ne 

szégyelljék, hogy kétkezi munkások lesznek, hanem inkább legyenek büszkék magukra, hogy értéket 

hagynak maguk után. Nem lehet mindenkiből orvos, ügyvéd, vagy közgazdász.... Mi lenne akkor a világgal? 

Ne segélyből akarjanak élni a jövőben az emberek, hanem a társadalom hasznos tagjaként, felemelt fejjel. 

Kérem segítségét, hogy mielőbb elindulhasson az iskola, ami mindenkinek érdeke! 

Köszönettel, üdvözlettel: 

Rostás Árpád 

30/355-7593 

Referenciáimról alábbi oldalakon találhat információkat: 

www.vandorasztalos.hu 

www.rostasarpad.hu 

A linkre kattintva pedig a néhány perces velem készült riport nézhető meg: 

http://www.mediaklikk.hu/video/tessek-2015-08-21-i... 

Köszönöm, hogy időt szánt rám. 
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http://www.vandorasztalos.hu/
http://www.rostasarpad.hu/
http://www.mediaklikk.hu/video/tessek-2015-08-21-i-adas-9/
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www.rostas.jimdo.com 

www.vandorasztalos.hu 

www.rostasarpad.hu 

 

 

Kedves Rostás Árpád Művész Úr! 

 

Fenti közérdekű tervének a megvalósítását mindenki által támogatásra ajánlva közzéteszem a honlapomon: 

www.tejfalussy.com, lásd: MEHNAM-info / Tanítás (gyermekeknek) 

 

Budapest, 2015. 09. 19.  

Tisztelettel: Tejfalussy András magyar mérnök feltaláló 

Jel: rostasarpadmuveszetiakademia150919     
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