Bajna Község Önkormányzata
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1. melléklet a 114/2013 (IV.16.) Korm. rendelethez

JAVASLAT
ALEXA LÁSZLÓ NÉPI FAFARAGÓ IPARMŰVÉSZ
FAFARAGÁS TÁRGYAI
települési
értéktárba történő felvételéhez

Bajna, 2017. november 15.

Készítettel:

_______________________________________
Erdősné Csík Katalin

I. JAVASLATTEVŐ ADATAI

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:Erdősné Csík
Katalin
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Erdősné Csík Katalin
Levelezési cím: 2525 Bajna, Határ utca 32.
Telefonszám: 06- 30-558-5054
E-mail cím: konyvtar@bajna.hu
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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: ALEXA
IPARMŰVÉSZ FAFARAGÁSI TÁRGYAI

LÁSZLÓ

NÉPI

FAFARAGÓ

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bajna
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Alexa László népi fafaragó iparművész bemutatkozása:

A fafaragással 1978-ban kerültem kapcsolatba Mátészalkán Csiszár Gyuri bácsi által.
A különféle faragási technikákkal, valamint a kopjafák sóvidéki jelrendszerével a
Vásárosnaményban működő Országos Fafaragó táborban ismerkedtem meg.

Sokat segített a jelrendszerek megértésében a Vargyason élt Életfa-díjas fafaragó és
bútorfestő Máthé Feri bácsi.
Budapesten faműves szakmunkás bizonyítványt szereztem a Kövessy Erzsébet
Szakiskolában, Miskolcon szakoktatói vizsgát tettem.
Nádudvaron a Kossuth díjas Galánfi András által vezetett Népi Faműves OKJ-s
tanfolyamon végeztem 1996-ban.
A bizonyítványok megszerzése után Vásárosnaményban Szakközépiskolai keretek
között faműves osztályban tanítottam elméletet és gyakorlatot 1996-1998 között.
Ehhez akkor a tananyagot, az elméleti és gyakorlati vizsgakérdéseket én dolgoztam ki
az Oktatási Minisztériumnak.
Közben folyamatosan zsűriztettem, 2008-ban megkaptam a Faműves Népi Iparművész
címet.
Alkotásaimat azóta is folyamatosan zsűriztetem, óvodai játékok készítésére Uniós
engedélyszámokkal rendelkezem.
Táborokban, rendezvényeken felkérésre bemutatót, foglalkozást vezetek. A kopjafák
jelrendszeréről és a népművészet jelképrenszeréről előadásokat tartok.
Tagja vagyok az országos Iharos Népművészeti Egyesületnek, valamint a Szatmár
Néptánc és Népművészeti Egyesületnek. Az utóbbival rendszeresen részt veszek a
Mesterségek Ünnepén, Budapesten a Budai Várban.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Alexa László tudását, gyakorlati tapasztalatait szeretné a környéken átadni.
Tagja a Bajnán megalakult Csima Hagyományéltető Egyesületnek, a tagokkal együtt
éltetik, adják tovább a népi hagyományokat.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
https://www.youtube.com/watch?v=QWHtE3dNQR4
http://www.iharoskezmuvesek.hu/articles.php?article_id=56
http://www.fafarago.hupont.hu/
http://kezmuves.lap.hu/fafaragok_-_nepi_motivumok/15852279
http://beszelamarvany.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=941516

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: III.
MELLÉKLETEK

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
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