Bajna Község Önkormányzata
2525 Bajna, Kossuth L.u.1. Tel.:06(33)506-110, Fax:06(33)447-114

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

JAVASLAT
KLENCZNER ERZSÉBET NÉPI IPAMŰVÉSZ
ALKOTÁSAINAK: CSUHÉ, SZÖVÉS, BÚTORFESTÉS
TÁRGYAK
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: KLENCZNER ERZSÉBET NÉPI IPARMŰVÉSZ
ALKOLTÁSAI: CSUHÉ, SZÖVÉS, BÚTORFESTÉS TÁRGYAK
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:
Klenczner Erzsébet szakmai munkásság bemutatása:
A csuhéfonás alapjait 2001-ban tanultam Dobozi Ferencné Borika nénitől, aki
Albertirsán élt.
Alkotásaimat 2002-óta zsűriztetem, 2006-ban megkaptam a Csuhéfonó Népi
Iparművész címet munkám elismeréseként.
Rendszeres résztvevője és díjazottja voltam a Hajdúnánáson és Pécsváradon
megrendezett országos és nemzetközi Szálasanyag pályázatoknak.

Kecskeméten az Országos Népi Mesterségek Művészete pályázaton III. helyezést
értem el 2006-ban.
A „Virágos reneszánsz” országos pályázaton 2008-ban Szálasanyag kategóriában Nívó
díjban részesültem csuhé munkáim által.
A XVI. Országos Népművészeti Kiállításon 2015-ben Gránátalma díjat kaptam
Szálasanyag kategóriában csuhémunkámra.
A Hagyományok Házában elvégeztem a Nép játszóházi foglalkozásvezető tanfolyamot.
A csuhéfonás mellett szövéssel is foglalkozom, 2010-ben végeztem Nádudvaron Népi
kézműves-Szőnyegszövő szakon. Oktatóm Galánfiné Schmidt Teréz a Népművészet
Mestere volt.
Felkérésre népművészeti táborokban foglalkozásokat vezetek gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt, mesterség bemutatót tartok.
Rendszeresen alkotok, folyamatosan zsűriztetem munkáimat.
Célom, hogy a hagyományos technikát megőrizve, használható tárgyakat hozzak létre, a
lassan elfeledett csuhéfonás és szövés mesterséget minél több emberrel
megismertessem.
Oktatói munkám egyik eredménye, hogy Bajnán élő 12 éves tanítványom ebben az
évben a XII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton tovább jutott a KözépMagyarországi Régiós megmérettetésen és Kiváló munkájáért elismerésben részesült
Debrecenben az Országos kiállításon.
A csuhéfonás és szövés mellett foglalkozom bútorfestéssel, tanulmányozom a
különböző stílusokat.
Tagja vagyok az országos Iharos Népművészeti Egyesületnek, valamint a Szatmár
Néptánc és Népművészeti Egyesületnek. Ez utóbbival minden évben részt veszek a
Mesterségek Ünnepén Budapesten a Budai Várban.
A Corvina útikönyvek sorozata 2017-ben megjelentette a Magyar népi kézművesség c.
könyvét, amelyben az én munkásságom is szerepel a 112 kiemelt műhely között.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Klenczner Erzsébet a Bajnán megalakult Csima Hagyományéltető Egyesület elnöke, ahol
a tárgyalkotó népművészet mellett a néptánc, népi hagyományok felelevenítése és éltetése
is a cél.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
http://csuhe-szoves.ucoz.hu/index/munkaim/0-2
http://klenczner-erzsebet.hupont.hu/
http://www.iharoskezmuvesek.hu/articles.php?article_id=61
https://www.youtube.com/watch?v=9Gb26FhkbjQ
http://www.hagyomanyokhaza.hu/galeria/378/4798/
http://www.bajna.hu/index.php/konyvtar/8-bajna/114-kastelynapok-2015

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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