
Javaslat a 

„[nemzeti érték megnevezése]” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

 

Dr. Szonda István (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

Gyomaendrőd, 2015. február 6. (település, dátum) 

 

(P. H.) 

 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: Dr. Szonda István kuratórium elnök 

Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Kovács Imre út 48. 

Telefonszám: 06-20-236-0046 

E-mail cím: szondaistvan70@gmail.com 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Endrődi csizmadia és cipész hagyományok 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

_ agrár- és élelmiszergazdaság _ egészség és életmód _ épített környezet 

X ipari és műszaki megoldások _ kulturális örökség _ sport 

_ természeti környezet _ turizmus és vendéglátás 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Gyomaendrőd lábbelikészítő kisvállakozásai 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

X települési _ tájegységi _ megyei _ külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

Az endrődi csizmadia és cipész kézműves mesterségnek jelentős hagyományai vannak. A két 

egymással összenőtt kézműipar Endrőd község iparostársadalmának legnépesebb táborát 

alkották. Az endrődi parasztcsizma és a lovaglócsizma kiváló minősége miatt keresett termék 

volt nemcsak a szűk piaci (vásári) körzetben (Mezőtúr, Szarvas, Dévaványa, Körösladány), 

hanem a Sárrét távolabbi településein (Komádi, Berettyóújfalu, Füzesgyarmat, stb.) is. Erre a 

fejlett kézműipari hagyományokra épült az Endrődi Cipész Szövetkezet, mely virágkorában 

1500 embernek adott munkát, és termékei világhírnevet adtak Endrődnek. Jelenleg, a 

válságok ellenére Gyomaendrőd iparában még mindig számottevő a cipész kisüzemek és 

cipőkészítő kisvállalkozások száma és termék-előállítása. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  



Az endrődi lábbelikészítés céhes alapokra épülő hagyománya a 20. század elejére Endrőd 

legfontosabb kézműiparává tette a mesterséget, majd ezekre a tradicionális értékekre épült fel 

a világhírű Endrődi Cipész Szövetkezet. A településen ma is működő cipészvállalkozások 

tovább éltetik a két évszázadra visszatekintő endrődi lábbelikészítő hagyományokat. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) Szonda István: Céh, ipartestület, szövetkezet. Társadalmi és 

munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban. Debrecen, 2010. Magyar 

Néprajzi Könyvtár Szerk: Bartha Elek 

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 


