Javaslat

„Benedek Andrásné
szövő népi iparművész munkássága”

Decs települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Papné Dávid Judit

Decs, 2017. 06.06.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Papné Dávid Judit
Levelezési cím:7144 Decs 48-as u. 1/a
Telefonszám: 0620/9588393
E-mail cím: papjudit30@gmail.com
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.A nemzeti érték megnevezése: Nagy Zoltánné gyöngyfűző népiiparnépművész munkássága
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és élelmiszergazdaság
□ ipari és műszaki megoldások
□ természeti környezet

□ egészség és életmód
X kulturális örökség
□ turizmus

□ épített környezet
□ sport

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

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Benedek Andrásné Bordás Sára 1938-ban született, már fiatalon találkozott a háború
zaklatásaival. Édesapját legszebb éveiben besorozták, majd a háború magával sodorta, mint
annyi fiatalt. Édesanyjával ketten maradtak, sokat kellett gyalogolnia hegyre, mezőre, korán
megtanulta a mezei munkát. Édesanyja a munka mellett szőtte az abroszokat, majd később a
rongyszőnyeget, ami neki is tetszett, és ha nem látta, ő is beleült a szövőszékbe és szőtt, persze
édesanyja ezt észrevette, és kibontotta. 1954-ben Decsre jött férjhez, egy év múlva született egyik
fia. Perityné Mári nénitől tanulta meg a szövés elemeit és már ősszel kisebb-nagyobb
szövőszékben dolgozott.
A frissen épült Háziipari Szövetkezetben, amely magában foglalta a szövőtermet, varrodát és az
irodaházat - kezdett dolgozni.
Nagyon sok bel- és külföldi megrendelés volt, közben finomodott a lélekben is ez a gyönyörű
munka. Volt vászon szövés, K-s, csibeszemes, szaténos, ripszes, apró és nagyszedett. Közben a
falu társadalmi munkáiban is részt vettem. 1964-ben született meg második fia, ezért otthonra
kényszerült szőni, majd később bekerült a szövőműhelyben gyorsvetélő nagyszövőszékre. 1970ben kiváló dolgozó kitüntetést kaptam. Megkezdődött a pálya-munkák szövése, szebbnél-szebb
terítők. Futók és szedettmintás darabok kerültek ki a keze közül, a hobbija volt a munkája.
1979-ben vette át Budapesten a Népi Iparművész kitüntetést.
A szövést tovább folytatta, és a helyi iskola kérésére vezette a szövőszakkört 14 éven át, ahol sok
ügyes kezű gyereket tanított meg a szövés rejtelmeire.
Nyugdíjazása után 18 évig szőtte még a rongyszőnyeget.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Benedek Andrásné népművészi alkotómunkája szorosan kapcsolódik a Sárköz népművészetéhez.
Nagy szerepe van abban, hogy a szövés mestersége fennmaradt és továbbél a fiatalokban.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Iskolai szakkörös munkáik a Tájházban is láthatók. (7144 Decs Kossuth u. 34-36.)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

