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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Kodály Zoltán Művelődési Ház
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Darnyik Ágnes
Levelezési cím: 2193 Galgahévíz, Fő út 106.
Telefonszám: 06/20 9851494
Email cím: ghevizmuvhaz@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Kodály Zoltán Művelődési Ház
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár és
□ egészség és
X épített
élelmiszergazdaság életmód
környezet
□ ipari és műszaki □ kulturális
megoldások
örökség
□ természeti
□ turizmus
környezet

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Galgahévíz, Fő út 106.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
□ tájegységi □ megyei
□ külhoni
X települési
magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása

Az 50es évek elején Édes Albin megalakította a Galgahévízi Népi
Együttest, a korábbi Gyöngyösbokréta utódját. Állandó kapcsolatban volt a
Népművelési Intézettel, ahonnan segítséget, irányítást kapott. A 100120
főből álló együttes helyi népi játékokat, dalokat, táncokat adott elő. Ezek
összegyűjtését, feldolgozását, színpadra állítását is ő végezte. A gyűjtésben
nagy segítségére volt Zsíros Ferencné, mindenki Viktor nénije, aki, ha eszébe
jutott egyegy dal, még éjszaka is felzörgette: „Gyorsan kottázza le tanító úr,
mert reggelre elfelejtem.” Az együttes próbáit a községház udvarán vagy Édes
Albin kertjében tartották, mivel a községben nem volt művelődési ház. Helyi
rendezvényeken, járási, megyei, országos versenyeken vettek részt. Az 1953
as Művészeti Együttesek Országos versenyén első helyezést értek el a
galgahévízi Lakodalmas játékkal. A műsorban mai napig is jól ismert lagzis
mondókák, rigmusok hangzottak el, zenével, tánccal ötvözve. A kb. egy órás
műsorban volt menyasszony, vőlegény, vőfély és násznép. Táncoltak
leánykarikázót, galgahévízi kukós csárdást, pajtástáncot.
Az első helyezettek jutalmul a mai művelődési ház épületét kapták. A
művelődési ház helyén korábban Hangya szövetkezet és hombár, valamint
üzlet és kocsma állt. Igencsak lerobbant állapotban volt, így lebontották és a
téglák felhasználásával készült el az új művelődési intézmény. A kultúrház
szerette volna felvenni Kodály Zoltán nevét, ezért Viktor néni ment
követségbe megkérdezni tőle, hogy beleegyezike? Hisz élő emberről nem
szokás elnevezni valamit. Igent mondott Kodály, azzal a kikötéssel, hogy az ő
életében jazzt, vagyis könnyűzenét ne játszanak benne.
A Kodály Zoltán Művelődési Ház tehát csaknem hatvan esztendeje
Galgahévíz kulturális életének középpontja. A népi kultúra, a néphagyomány
ápolása, a néptánc, a népzene, a népdal népszerűsítése az intézmény
elsődleges feladatai közé tartozik.
Emellett

fontosnak

tartjuk

a

testilelki

egészségmegőrzést.

Az

intézményben működő Galgamenti Népfőiskolán keresztül számos olyan
programmal várják az érdeklődőket, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy
mind testileg, mind lelkileg teljesebb életet tudjunk élni (pl. gerinctorna,
jóga, egészséges konyha sorozat, játékklub).
A

sportnak

is

igyekeznek

teret

biztosítani.

Hetente

többször

zumbázhatnak, alkalmanként pedig pingpongozhatnak az érdeklődők.

is

A község éves rendezvényeinek (nőnap, falunap, szüreti, idősek napja,
falukarácsony) rendszeres szervezői és lebonyolítói.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Kodály Zoltán Művelődési Ház több mint hatvan éve Galgahévíz
kulturális életének központja, számos közösség életre hozója, fenntartója,
rendezvény lebonyolítója, a falubeliek életét összekötő kapocs. Jelentősége,
múltja és reménybeli jövője miatt kérjük az értéktárba való felvételét.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III.
MELLÉKLETEK
1.

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
A kép felhasználásához hozzájárulok.
Darnyik Ágnes

