
 

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

 

Javaslat a 

„[Bíró Lőrinc - fafaragó]” 

[megyei] értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Sió-menti Értéktár Bizottság (Patkó Sándorné) 

……………………………………………………. (aláírás) 

Harc, 2014. február 13. 

 

(P. H.) 

 



 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Sió-menti Érték 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Dr. Baranyai Eszter, Sió-menti Értéktár Bizottság titkára 

Levelezési cím: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 

Telefonszám: +36-70/379-68-42 

E-mail cím: jegyzo@kolesd.hu 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

  Bírő Lőrinc - fafaragó 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 - és élelmiszergazdaság   

  x kulturális örökség  

    

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 7172 Harc, Alkotmány utca 19. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   x megyei  

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

  Bukovinában, Hadikfalván született 1921. január 24-én. Nagyon szegény 

családban született. Édesanyja ápolgatta, nevelgette egyedül, mert édesapjának 

dolgoznia kellett – ács volt a szakmája. Hatan voltak testvérek. 

  Már gyermekként is sok hányattatáson ment keresztül. Édesapja Radócra vitte 

egy asztalos mesterhez, hogy szakmát tanuljon. 

  1944-ben el kellett hagynia a családnak a szülőföldet, s végül Magyarországon, 



 

Tolna megyében telepedtek le. A 60-as években a tsz-ek megalakulásakor állatokkal 

foglalkozott. Zombán újra megnősült, egy fiúgyermekük született. 

  Faragni 1977-ben kezdett, de a fával való foglalkozás egész életét végigkísérte. Az 

első faragása egy csupor volt, amiből vizet is ivott a forrásnál, amikor legeltette a 

teheneket. Aztán csinált magának egy kanalat is, amivel kevergette a pityóka levesét. 

  Tagja lett az 1996-ban újjáalakult Tolna Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

Aktívan részt vett az Egyesület munkájában. Fafaragásai, kiállításai alapján 

megkapta a Népi Iparművész címet. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

  Fenn maradt fafaragásait lánya, Bíró Jolán gyűjtötte össze és állandó kiállításon 

mutatja be saját családi házuk termében. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 www.kiallitasharc.uw.hu. 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

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

dokumentációja 

 

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 

 

1. Bíró Lőrinc élete és tevékenysége - saját visszaemlékezései ala.pdf 

2. Mozaikok Harcról.pdf 

3. Képek mappa 

4. Hanganyag 


