Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ
felvételhez
I. A JAVASLATTEV

ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nivegy-völgyi Érték rök
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: ____________________________________________________________________
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________________
E-mail cím: ertektar@balatoncsicso.hu__________________________________________
II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI

1. A települési érték megnevezése:
Schmidt Ferenc (keramikus)
2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (jelölje x-el)
O agrár- és élelmiszergazdaság
O egészség és életmód
O épített környezet
O ipari és m szaki megoldások
X kulturális örökség
O sport
O természeti környezet
X turizmus
3. A települési érték fellelhet ségének helye:
8272 Balatoncsicsó, F u. 16.
4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemz inek és történetének leírása:
az agyagot formáló kéz, a t z, a leveg

si harmóniája

Schmidt Ferenc Csicsó kerámiái a munkája iránti feltétlen szeretetét, fanatikusságát, és
lendületes újítási kedvét tükrözik. Saját bevallása szerint az si anyagban rejl lehet ségek
inspirálják az újabb és újabb formák, színek kialakítására, játékos keresésére. Így alkotja
meg csodálatos munkáit. Kezei közt a más számára jelentéktelen, kidobásra ítélt palából,
patakparti homokból, harmonikus föld színek lesznek, a megmunkált agyag pedig
használati tárggyá, kaspóvá vagy edénnyé szelídül.

KERARTIKA M helyében aromakövek, virágok is készülnek, amelyek a dörgicsei és
tihanyi levendula- és egyéb illóolajokkal átitatva sokáig megtartják illatukat. Ezeket autók,
lakások illatosítására is szívesen használják, de akár zsebben is hordhatók.
Kis kerámia virágait egy-egy kirándulásról mindenki szívesen viszi haza emlékbe vagy az
otthon maradottak megajándékozására.
Speciális samottos agyagból készült vasfüles edényei tökéletesek kemencés partikhoz,
amelyek során az ételt Csicsó egyedi étkészleteib l tálalhatjuk fel.
Valamennyi edényen ólommentes máz van, könnyen tisztíthatóak, vízállóak,
mikrohullámú süt ben és mosogatógépben is használhatóak. A kaspók fagyállóak, kül- és
beltéri kivitelben is készülnek.
5. Indoklás az értéktárba történ felvétel mellett:
A Csicsó és Kerartika kerámiákat Csicsó kreativitásának köszönhetjük. A Csicsó
kerámiákat maga formálja, s t a hozzávaló agyagot is keveri-készíti devecseri nyers
agyagból. Az egyedi alkotások min ségét így maga a keramikus garantálja. Csicsó a
természet tiszteletével és szeretetével kapcsolódik a zöld turisztikai kínálathoz, hisz itt az
agyagtól kezdve a színekig, minden amennyire lehet a természetet és természetességet
tükrözi. Az, hogy az agyagot nyersen veszi meg a környékbeli téglagyárból, már eleve
környezetkímél beállítottságáról mesél, hisz megspórolja a hosszú kilométereket,
amiknek a megtételébe kerülne a kész kerámia-agyag ideszállítása. Viszont sokkal több
kézi munkát igényel, amíg az agyag megfelel el készítése. A földszínek, amiket használ,
nem csak a megnevezésében kapcsolódnak a földhöz, hanem teljes valójukban, hisz
maga gy jti a számára érdekes szín anyagokat a természetb l, hogy kipróbálja hogyan is
mutathat az adott szín az agyaggal elegyítve és égetve.
Vidék min sége

valódi érték védjegy büszke tulajdonosa!

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenít források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.csicsogaleria.com
http://eltetobalatonfelvidek.hu/csicso-keramia/
Kelt: Balatoncsicsó, 2014.09.29.

aláírás

Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

Schmidt Ferenc

Csicsó - keramikus

Csicsó kerámiák (kaspók, süt és f z edények, fali plasztikák,
kerámia edények)

