1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat
a „Seprűkötés”
települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Sándorfalvi Kulturális Központ

2.

A javaslatot benyújtó
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
06 (62) 251-291
sfalvakultura@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.

A nemzeti érték megnevezése: Seprűkötés

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszer egészség és
 épített
gazdaság
életmód
környezet
 ipari és műszaki
 kulturális
 sport
megoldások
örökség
 természeti környezet
 turizmus

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Sándorfalva közigazgatási területe

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési

5.

tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása
A söprűgyárakban tanult módszerek váltak alapjául a háziipari
söprűkötésnek. A kezdetleges eljárást – a kalászt nem vágják le a szárról,
hanem fűzfavesszővel vagy dróttal nyélre kötözik –, fejlettebbek váltották föl.
Találékony munkások a gyári munkafolyamatokat továbbfejlesztették és
kialakították a ma is ismert, tartósabb és esztétikusabb söprűformát, a
„fordított vállú” söprűt. A kalászt vagy szakállt kádakban áztatják és fehérítik
(kénezik), majd söprűkötőgép segítségével puha dróttal nyélre kötözik és
színes madzaggal körülhurkolják („varrják”). Végül a végét egyenesre vágják.
A söprűkötés nincs szakmásítva, tehát gyakorlatához iparengedély
szükséges, de mestervizsga nem. Legtöbben mellékfoglalkozásként űzik.
1930-as években Barakonyi István seprűkészítő mester létrehozta a 40 főt
foglalkoztató üzemet, ennek utódja lett az 1940-es évek elején alakult
Népjóléti Seprűüzem. 1952-ben itt alakult meg a Háziipari

Termelőszövetkezet. A rendszerváltást követően 2004-ben felszámolással
megszűnt. Jelenlegi telephelyén az ERFO hatvan csökkent munkaképességű
dolgozót foglalkoztat.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Sándorfalva mezőgazdasági tevékenységének egyik meghatározó ágazata volt
és az ma is.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
http://sandorfalva.hu
8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://vendegvaro-sandorfalva.hu
http://sandorfalva.hu

III. MELLÉKLETEK

