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I. A JAvASLATTEvó aoarar

l. A javaslatot benyújtó (személylintézménylszewezetlvállalkozás) neve: Óvári Gazdászok
Szövetsóge Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Hatvan Zoltán
Levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Yár tér 2.
Telefonszám: O6701 321 8851
E-mail Cím: ],,' ,,:,,: , ' . ,,.' ,

hatvanzoltan@gmail.com

Il. A NEMZr.TI ÉnrBx ADATAI

l, A nemzeti érték megnevezése: Óvári gazdász hagyományok

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:/

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód
o ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség
o természeti környezet o turizmus

o épitett kömyezet
o sport

3. A nemzeti érték a m€yarorsági együtt élő népekhez, az állarrtalkotó tényezőként elismert
nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

o igen
amely nemzetiség:2

Xnem

4. A megyei értéktárba felvételrc javasolt nemzeti értéket tartalmazó települési/tajegységi
éítéktar megnevezése és a felvétel dátuma: Mosonmarytrővár Város Települési
Ertéktára, 20t7. december 4.

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatas4 egyedi jellemzőinek és történetének leírása,
a megjelölt szakterületi kategória indokolasa (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték,
a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetis é$tezvaló kötődés bemutatiása):

Az 1818-ban alapított Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magantanintézet Európa első,
folyamatosan működő agrár-felsőoktatasi intémrénye, amely maig élő gazáag
hagyomrányokkal rendelkezik. E tradíciók egyarrint érintik a hallgatók intéunényen belüli
óletének állomásait, miként az akadémian beliili tarsadalmi életet:

o Gazdászöltözet: a gazdrászok iinnepi viselete a gazdaszöltöny, amelyet a
gazdrászjelvény és a gazdtíszgyiirű egészít ki.

o Balektábor: agazdásszáválás első állomása, amely során az elsö éves hallgatók atanév
megkezdése előtt megismerkednek egymással, a felsőbb éves hallgatókkal, okíatóikkal,
az Alma Materrel és Mosonmagyaróvarral.

' Egy szakteriiletenkénti kategória megjelölése lclretségcs.
? Kériük, jelölie és nevezze meg. amennyiberr magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.



o Balekindex: a Batekbál előeseményén az első évfolyam tagiai kiilönböző feladatok
sikeres teljesítésével megválthatjak belépőjiiket a Balekbálra.

o Balekbál: amelyen az Alma Mater új hallgatói a Balekeskii letételével válnak Gazdász
hallgatókká.

o Felező: a tanulmányok első felének teljesítésével az adott évfolyam tag|ai
összegyúlne§ és egy közös vacsoraesttel köszöntik a sikerrel abszolviált időszakot.

o szalagavató: az esemény során a végzős évfolyam tagiai megkapjak szalagjaikat,
amelyek jelzik, hogy tanulmanyaik végső stádiumához érkeztek.

o valótáláslBallagás: az akadémia végzős hatlgatói elbúcsúznak tanulmanyaik
helyszíneitő|, az ősi Alma Matertől és az őket befogadó Mosonmagyaróvar varosátÓl.

Fogatos felvonulás keretében végigjaíjak a gyakorlati képzésiik helyszíneit, majd a
kollégium területén Gazdérrz (évfolyarn/emlék) fát iiltetrrek. A ballagás keretében
elsőként a kampusz teriiletén, majd faklyákkal és lovas bandórium felvezetésével a
Vriroshazáig teszrek egy sétát, ahol Mosonmagyaróvár viíros polgármestere búcsúzik a
hallgatóktól. Az iinnepség a varudvaron ér véget, az esteJ valétabál z$a.

o Gazdász Bajnokság: egy több mint egy évszázados hagyomány felelevenítése, amely
alkalmával Mosonmagyaróviárra látogatnak a2 orsziág agár-felsőoktatási
intézrrrényéinek csapatai, hogy kiilönfele teriileteken összemérjék fudasukat.

. Óvári Gazdász Nóptánceryüttes: 1957 őta a néptíncot kedvelő hatlgatók társulata,

amely napjainkban közel 50 övel több ktilönböző koroszályú csoportból á1l. A
tancegyüttes kitiinő koreografusok bevonásával teszi közkinccsé a magyar népi
hagyomáLrryokat. Az elmúlt évtizedekben a tánccsoport számos hazai és külföldi
fesztivalon szerepelt, tevékenységtiket sámos díjjal jutalmaztak, ezzel is öregbítve
Mosonmagyaróvár hírnevét.

o III§§AAQ, a Mosonmagyaróvári Gazdaszok Atlétikai Clubja, az ország egyik
legrégebbi hallgatói sportklubja. Eredetileg 1881-ben Magyar-Oviári Torna és Yívó
Egylet néven jött létre. Leghíresebb hatlgató tagja Bauer Rudolt a párizsi olimpia
diszkoszvető bajnoka, tanrár-elnöke pedig Ejury Lajos, az első Balaton-átúszó verseny
győztese volt.

. Óvári Gazdász Dalárda: Magyarországon a legelső ilyen jellegű ,,dalosegyletek"
egyikeként taítjak számon. Jogelődjét több mint 150 éve, 1861-ben alapítotüak (az

egyletnek azonban már az irrtézmény alapításakor voltak előmrényei). A közismert
magyar nóták mellett tag|ai éneklik és őrzik a kimondottan helyi jellegzetességnek,

,,óvárikumnak" tekinthetó gazdász nótákat is.
. Óvári Gazdászok Szövetsége: a diplomaszptzést követó időszak, azaz az,,öregdiák"

korszak legfontosabb hagyomrányörző és kapcsolattartó szervezete.
. Gazdászbál: az Alma Mater egykori hallgatóinak talan legielentősebb tarsada]mi

eseménye, egyben évfolyamokon átívelő talá]koási lehetősége minden év januar
hónapj ának utolsó szombatj án.

6. Indoklas a megyei értéktarba történő felvéte1 mellett:

Az 1818-ban alapított Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet Errrópa első,
folyamatosan működő agnr-felsőoktaüá,si intézrrrénye, amely máig élő gazdag
hagyományokkal rendelkezik. E tradíciók egyanánt érintik a hallgatók intézményen belüli
életének állomasai! miként az akadémian beltili üársadalmi életet, ami az egyetem rrtán is
tovább kíséri az embereket, hiszen ezen hagyományok miatt, egy erős kohézió alakul ki
köztiik. Nem tulzás azt állítani, hogy ez egy életan át elkíséri a volt ha}lgatókat. Ennek ékes,
jele, hogy komoly történelmi műttal átitatott értékeink-foadícióink, a mai napig is töretlen
népszerűségnek örvendene§ az Óvari Gazdászok peüg szíwel-lélekkel dolgoznak azory



hogy a lehető legtöbb fórumon ezeket bemutassák. Ekes példa erre, hogy a bicentenáriumi
tanév (201S-2019) során rendezett iinnepségsorozat záfiő rendezvényén, ami egy
évfolyamokon átívelő gazáásztalalkozó volt, közel 2000 (!) ember vett résá, akik az ország
kiilönböző pontjaiból érkeztek vissza egykori egyetemi éveik helyszínére, hogy még sok év
távlatából is újra együtt-egy helyen hódoljanak ezen hagyomrányoknak.

Ahhoz, hogy a nívót még magasabb szinbe tehessiik és, hogy ezen éló hagyomanyokat
büszkén hirdethessiik az utókor súmána, úgy vé§iik, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei
közösség részéről is kivívtuk az elismerést, hogy a Megyei értéktar részétképer.ák ezek az
uniktilis gazdász hagyományok. Hissztik, hogy olyan értéket képviseltink, aminek a mar
több, mint két évszánados műtja egyaltalan nem elhanyagolható, s nem megkerülhetŐ.

Ahogyan a Mosonmagyaróvári Var sámbolizálja az allandósagot és az apránfelsőoktatas
bölcsőjét, úgy ezen hagyományok is a töretlent kötődést, ami nem csak Ovarhoz, hanem
magiához a Gyór-Moson-Sopron megyei közösséghez való tartozásunkat is mutatja. Ennek
egyik ilyen bizonyítéka a gazdászok körében jól ismert,,Tizenhárom ezüst pityke" nevezetú
nóta, melynek első versszaka így szól:

,,Tizenhárom ezüstpityke fityeg a mentémer1

A legelső gazdász vagyok Győr-Sopron megyében,

Suvickos bajszom úgy rill, mint az öreg bika szarva,

Nincsen niálam küönb gazdész Győrbe meg Sopronba."

Ezis aztmutatja, hogy nem csak helyi szinten vagyunk büszkék értékeinkre, hanem
megyei színtéren is, és megtisztelőnek taítánánk, hogy ezen közösséghez tartoásunkat
olyan szinten tudnank erősíteni, hogy a megyei értéktarba a mi hagyomanyainkat is
számon tartanak.

Hisszük, hogy ezek a meridumok, nem csak minket,lranem mindenkit büszkévé tesznek
arra, hogy G}Or-Vtoron-Sopron megyéhez köthetőek. Így kérvény ezzíik, az Óvár:' Gazdász
Hagyományok felvételét a Győr-Moson-Sopron megyei értéktfuba.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő fonások listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források) :

- Német N-Németh A. (2016): Az Óvárj, Gazdász.. . (ISBN 978,963-12-6414-2)

- Cser J. (2018): Gazdászbiblia

- Németh A. (2009): Biographiae Óváriensis I.

- Vörös A. (1968): Óvár,Óvár...

- Walleshausen Gy. (1993): A magyaróvari agrarfelsőoktatás 175 éve

- Balás Á. 1lSOZ;: Magyarországmezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896.

- Gulyás A. (2011): Dalárdáskönyv (kézirat)



- Nagy G. (2016): Dalardáskönyv (kézirat)

- Kerpely B. (1925): A régi jó gazdászvilágból. Egy ősgazdászvisszaemlékezései.

-,,AD LIBITUM" Egyetemi diákmagazin (Mosonmagyaróviár, 1 896)

- VtÓPt 3. ATEK sokszorosító, Mosonmagyaróvar, 1984

- UÓOt'91. PATE sokszorosító, Mosonmagyaróvár, 1991

- tvlÓPt '93. PATE sokszorosító, Mosonmagyaróvár, 1993

btto:llovarigazdasz.huíimageslakadmolaz ovayt gazdaszlaz_avari tazdasz laanlaoJ
0160902.pdf

http s : //wrvw.voutube.com/channeVUCi0Xyi Y6li OFM9k9wTmVnLA

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: ,, , ,, ,, ,.: :;-:",l,::.;.:;i,l:..i.i::;

III. MELLnxlnrBr

1. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűrsítő dokumentumok.
támogató és ajánló levelek

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére. illetve a benyújtott teljes dokumentáciÓ, -

ideértve a csatolt dokumentumok" saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
is - vonatko ző hozzájáruló nyilatkozat

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum

tul aj dono s án ak ho zzáj áruló ny i 1 atko zata a s zab ad fe l has znál ásró l

5. A nemzeti érték felvételéről a 4. pontban meg|elölt értéktárba felvevő döntés másolata


