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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: Galgahévízi Hagyományőrző Együttes
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, 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

A hagyományok tiszteletét, megőrzésének fontosságát már az 1930as
években felismerték Galgahévízen. 1934. március 29én alakult meg az
országos Bokréta mozgalomhoz csatlakozva a Galgahévízi Bokréta, melynek
vezetője Notter Dezső igazgatótanító lett. A helyi hagyományőrzés alapjait a
Bokréta tagjai tették le. A mozgalom és ezzel a helyi Bokréta is megszűnt
1944ben,

de

a

hagyományőrzés

folytatódott

az

50es

években

is

községünkben. Majd kis szünet után az 1970es években megalakult a
Galgahévízi Hagyományőrző Együttes, a Galgahévíz hagyományait szerető és
tisztelő emberekből. Azok az évek termékeny időszaka volt a csoportnak,
hiszen számtalan belföldi és külföldi vendégszereplést tudhatott magáénak.
Az együttes régi tagjai 2004ben megújult lendülettel keltették életre az új
tagokkal bővített Galgahévízi Hagyományőrző Együttest.
A csoport fontos feladatának tartja a magyar emberek ünnepköréhez
tartozó hagyományok megőrzését, ezek feldolgozását, színpadra vitelét. Az
együttes repertoárjában szerepel a betlehemezés szokásának felelevenítése.
Bemutatják, hogy télen, hogy dolgoztak a lányok, asszonyok a fonóban.
Milyen párválasztó szokások voltak, hogyan ünnepelték farsang utolsó
napját, hogyan zajlott a kéretés hagyománya a lányos háznál, milyen volt a
galgahévízi lakodalom.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az Együttes olyan értéket örökít át, amely kapu a múlt és a jövő között.
Őseink

élete,

szokásai,

hagyományai

általuk

élnek

tovább

a

galgahévíziekben.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
www.galgaheviz.hu

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 fénykép felhasználásához hozzájárulok.
Darnyik Ágnes

