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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: Nagy Árpád élete és munkássága
2. A nemzeti érték
□ agrár és
élelmiszergazdaság
□ ipari és műszaki
megoldások

szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ egészség és
□ épített környezet
életmód
□ sport
X kulturális
örökség

□ természeti
környezet

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Galgahévíz
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

Nagy Árpád tolmácsi c. prépost, címzetes plébános 1915. június 13án
született. Huszonnégy évesen, 1939ben szentelték pappá. Vácott, alig fél
évvel a második világháború kitörése előtt. Két bátyja, Elek és László is
papként szolgálta az egyházat. Soroksári hitoktatóként 1946 tavaszán
közvetlen tanúja volt csaknem hatezer helybéli sváb lakos kegyetlen
kitelepítésének – bátor kiállásával erőt és vigaszt adott az ártatlanul
elhurcoltaknak. Negyvenkét esztendőn át működött Galgahévízen előbb
káplánként, majd plébánosként, egészen 1998as nyugdíjba menéséig.
Hűséges, tevékeny szolgálatáért a község díszpolgári címmel tüntette ki.
Megbízhatósága, templom iránti szeretete több papi nemzedéknek példát
adott. Elhivatottságát jellemzi, hogy még nyugdíjasként, nyolcvanötödik
életévén túl is kisegítő lelkészként dolgozott VácFelsővároson. 2004. június
4én hunyt el.
Tevékenységének

elismerését

jelzik

azok

az

egyházi

méltóságok,

amelyekkel elöljárói kitüntették. Eredményes szolgálatát nemcsak a helyi
hívek, hanem a szomszédos települések és az egyházkerület hívei is
megtapasztalták és elismerésben részesítették.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Nagy Árpád Galgahévíz első díszpolgára, amellett, hogy negyvenkét évig
volt a község lelkipásztora, életével, munkásságával is példát állított a
galgahévíziek elé.
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

