1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Gaal Gaston munkássága”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Szalai Tünde
…………………………………………………….
Balatonboglár, 2016. szeptember
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
„Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szalai Tünde
Levelezési cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.
Telefonszám: 06-20/428-9073
E-mail cím: helyiertek15@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Somogy megye / Balatonboglár
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:
Gaal Gaston (Székesfehérvár, 1868. november 30. – Balatonboglár, 1932. október 26.)
magyar nagybirtokos, politikus, egy időben a képviselőház elnöke. A magyaróvári Gazdasági
Akadémia elvégzése után katonai szolgálatra vonult be, de betegsége miatt leszerelték. 1890ben gazdasági gyakornok, majd Herman Ottó biztatására a Magyar Ornitológiai Központ
munkatársa lett. 1902-ben vette át balatonboglári birtokát. 1906-tól kezdődött politikai
pályafutása, a lengyeltóti kerületben képviselővé választották. (1910-ben nem indult a
választásokon, átmenetileg visszavonult a politikától.) 1919 után Somogy, Tolna és Baranya
vármegye kerületi kormánybiztosa, majd Somogy főispánja lett. 1920 januárjában kisgazda
programmal, ismét képviselővé választották, később a Kisgazdapárt elnöke lett. 1921.
augusztus 12-én egyhangúlag a Nemzetgyűlés elnökévé választották meg. Időközben az
Egységes Párt alelnöke lett, kerülete pedig ismét képviselővé választotta. Az 1922-ben
összeülő Nemzetgyűlésnek ismét ő lett az elnöke, de Kállay Tibor pénzügyminiszter
parasztságot sújtó adópolitikája miatt kilépett az Egységes Pártból és 1922. augusztus 9-én
lemondott a házelnöki tisztségéről. 1926-ban megalakította az Agrárpártot, a lengyeltóti
kerület negyedszer is képviselőjévé választotta. 1931-ben csatlakozott a Független
Kisgazdapárthoz, amely politikai vezérévé választotta. Ő indította el Varga Béla politikai
pályáját. Balatonboglár közéletének egyik kiemelkedő vezetője volt. Együtt dolgozott a
község felemelkedéséért Sümegi Vilmossal, id. Kotsis Ivánnal. Elősegítette a római katolikus
templom építését. Régészeti és ornitológusi érdeklődésű, sokoldalú ember volt. A mai
Várdomb, az egykori "Kopaszdomb" fásítási programjának megvalósításával a gyakorlatias
természetvédelem szép példáját adta.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Helyi nagybirtokosként sokat tehetett és tett is Boglár fejlődéséért, legyen az emberi,
gazdasági vagy természeti jellegű építés. Közéleti részvétele nyomon követhető a városi

könyvtárban található Önkormányzati jegyzőkönyvek gyűjteményében, mely 1916-tól jegyzi
a Bogláron folyó vezetés kérdéseit, döntéseit.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): Városi könyvtár - Önkormányzati jegyzőkönyvek
gyűjteménye
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

www.huszadikszazad.hu

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Gaal Gaston munkássága jelentős szerepet töltött be a magyar történelemben.
Balatonoglár építészeti, természeti és kulturális örökségének megalapozásával is méltán

érdemli ki, hogy bekerüljék a települési értéktárba. Javasoljuk felvételét.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

