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il.
A NEMZETI nnrÉr ADATAI

személy adatai:

üt hD,
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1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
X agrár- és élelmiszergazdaság ! egészség és életmód ! épített környezet
! ipari és műszaki megoldások ! kulturális örökség D sport
! természeti kömyezet X turizmus és vendóglátás

3, A nemzeti érték fellelhetőségének helye

q. PrteUtar megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési ! tájegységi D megyei ! külhoni magyarság

5. Anemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A disznóvágás a paraszti társadalmakban nem csupán élelmiszer előáIlitásátjelentette, hanem
a szűkebb és tágabb közösség, a rokonság, a falu összetartozásának megerősítését is. A
közös munkában való részvétel, a közösen elfogyasztott ételek és a feldolgozott hús
elosztása, ,,kóstolók" ajándékozása mind ezt, pontosabban: ezt is szolgálták,

A Gannai Önkormányzat 20l3-ban ugyanezekkel a szándékokkal, tehát a faluközösség
megerősítését, a faluban élő emberek közötti kapcsolatok elmélyülését célozva
kezdeményezte közös, a falu minden lakosát és a faluba érkező vendégeket is átfogó
hagyomanyos disznóvágás megrendezését. Az immáton hét éve megrendezésre kerülő
disznővágás mindenki által kedvelt hagyománnyá vált. A település éves programjainak
állandő eleme lett. Nem mellékesen a régiónkban elsőként került megrendezésre.

Reméljük, még hosszú évekig érvényesek maradnak a hívó szavak: Szereted a disznóságokat?
Felavatnád újdonsült gumicsizmádat? Koccintanál egy jófajta házipáIinkával? ITT A
HELYED! - Es valóban nagyon sokan (Gannaról és távolabbról is) úgy gondolják, hogy itt
a helyük.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A hagyományos gannai falusi disznóvágás nagy közkedveltségnek örvend. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy hagyomárrrryá vált. A kiveszőben lévő paraszti kultura egy jelentős



eseményét (a disznóvágást) értelmeáe újra, XXL széaadi keretek között. Ganna település
kiemelkedő eseményév é v ált.

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

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

ilI.
MELLEKLETEK

1. Az értéktarba felvételre javasolt nemzeti érték fenyképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

2. A Htv. l. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt sqát készítésű fényképek és filmek felhasználásara vonatkozó
hozzájárulőnyilatkozat
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Támogató nyilatkozat
,,Gannai hagyomanyos, falusi disznőv ágás" elnevezésű rendezvénynek

a Gannai Települési Étéktárbatörténő felvételéhez

A XXI. széaadra lassanként eltűnnek ahaszonállatok a falvakból is. A plázák, szupermarketek

rossz minőségű ánlkínálaá felülkerekedett a hagyományos állattaftáson, Ennek

eredményeként egyre kevesebb a disznóvágás. Ezt pedig nem csak a táplálkozáskultúránk

szenvedi meg, hanem hagyomrányaink is szegényebbek lesznek, azaz az életminőségünk

romlik. Ennek a szomorú folyamatnak próbál gátat vetni a ,,Gannai hagyományos, falusi

disznóvágás". Ertékmegőrzés Qz, hiszen a disznóvágás hagyományainak továbbélését

szolgálja, olyan technikák, receptek, eszközök hasznáIatát, felelevenítését, amelyek ismerete

lassanként kikopik a világból. Másrészt a disznóölés fontos közösségi élmény is. Rokonságok,

barátságok, az összetartozásunk tudatának a megerősítése emelkedett hangulatban,

jókedvűen,

A gannaiak által felelevenített nemes hagyomány mindazt összefogja, ami az életünkben jó:

tisáes munkát, szőrakozást, barátságot, önfeledt együttlétet, egymás segítését, tartalmas

időtöltést,

A,,Gannai hagyományos, falusi disznővágáso' elnevezésű rendezvénynek a Gannai Települési

Értéktárb a tö rténő fe lv éte l ét a l e ghatáro zotlabb an t ámo gato m !

Pápa,2020. január 28. "{, lí"
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Készült a Gannai Települési Értéktár Bizottság (GTÉB) 2020. február 1-jén megtartott ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

Tárgy: Határozat értéktárba való felvételről 

A GTÉB a 2020. február 1-jén megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta: 

A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a „Gannai hagyományos, falusi disznóvágás” elnevezésű 

rendezvény  Gannai Települési Értéktárba kerül. 

 

Határozatszám: GTÉB – 1/2020. (02. 01.) 

 

 

Szücs Gábor 

GTÉB elnök 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



                    

 

          


