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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 népviselet
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 magyar népviselet a magyarság hagyományos öltözködési módja. A
magyar

népviselet

jellegzetes

vidékei

közé

tartozik

a

Galga

mente.

Galgahévízen ez a viselet volt jellemző, kiegészülve csak a községre jellemző
motívumokkal.
Életkorok, élethelyzetek, ünnepek szerint másmás viseletet hordtak
elődeink.
A női galgamenti viselet alapdarabjai: fékötő vagy kendő, féling vagy nyúló,
pruszlik vagy nyakravaló kendő, fehér vasalt szoknya, posztószoknya.
A férfi viselet részei: posztó nadrág, fehér vászoning, mellény, bőrcsizma,
fekete kalap.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Ősi hagyományos kultúránk lenyomata a viselet, mely nem csak
használati tárgy volt, hanem mesélt viselőjéről. Jellegzetes motívumkincse, a
hozzá

kapcsolódó

szokások

mind

alapvető

értékei

hagyományőrző

kultúránknak. A települési értéktárba való felvételét javasoljuk.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
www.galga-nfi.info.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 kép felhasználásához hozzájárulok.

Darnyik Ágnes

