1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Harangozó József 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:
Harangozó József tanár, népművelő (1914. február 18. Balatonboglár - 1993. január 25.
Balatonboglár) A főiskolát 1932-ben végezte el. Kadarkúton tanított 8 éven keresztül, majd
Karácsonyi Kornél utódaként Varga Béla plébános hazahívta Balatonboglárra. Gazdag élete
alatt a tanításon kívül több funkciót is betöltött. Megyei tanfelügyelő, sportvezető, kultúrház
igazgató is volt. 1944-ben nősült. Feleségével együtt sokat dolgoztak Boglárért. Ismertek
minden helybelit és itt lakó, nyaraló híres embert is, akik a Jankovich-telepen laktak,
nyaraltak. Hozzájuk bárki, bármilyen problémával fordulhatott, mindig, mindenkinek a
leggyorsabban igyekeztek segíteni. Nekik köszönhető, hogy az 56-os eseményeket
Balatonboglár vér, erőszak nélkül élte át. Ennek ellenére áthelyezni szándékozta a házaspárt a
szocialista vezetés, de ekkor a helyiek aláírásgyűjtésbe kezdtek, így sikerült megtartaniuk a
Harangozó házaspárt. Akkor klerikális reakciósnak számítottak, a rendszerváltás után
kommunisták „lettek”, bár Harangozó József sosem volt párttag. Közbenjárásuk révén van a
városnak középiskolája (gimnáziuma is lehetett volna, ha Fonyód nem perli el), de a „piros
könyv” nélkül nem kaphatta meg a neki valójában járó elismerést.
Gyémántdiplomáját - halála miatt - személyesen már nem vehette át.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A városnak nagy adóssága Karácsonyi Kornél és Tamás Sándor mellett Harangozó József
igazi, lokálpatrióta életének köztudatba emelése. Várostörténeti kutatásaikat,
dokumentumaikat kölcsönkérve többen saját név alatt jelentették meg, életműve még jócskán
kíván feltárást.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

www.bbkvtar.hu

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Harangozó József a balatonboglári közélet és oktatás terén példájával, aktív közösségi
tevékenységével méltó szerepet vívott ki a neves bogláriak sorában. Értékrendjével számos
helyi lakosnak, tanítványának mutatott utat. Munkássága a települési értéktárban helyet
érdemel. Felvételre javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

