1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat az
„Református templom”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Szalai Tünde
……………………………………………………. (aláírás)
Balatonboglár, 2016. szeptember
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

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  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

x 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
Az 1938-ban épült templom építésének fő motorja Vannay János segédlelkész, ki
kántortanító képesítéssel rendelkezett és végezte az állami elemi és a tanonciskolában a
hitoktatást is. A református egyházmegye 1937-ben siófokon tartott közgyűlése is
támogatta az ügyet. Az építkezést Papp Ferenc balatonboglári építési vállalkozó végezte,
aki a helyi gyülekezetben előbb presbiter, majd később gondnok lett. Ő építette a fonyódi
protestáns templomot 1936-ban mind református, mind evangélikus hívek számára. A
balatonboglári templom építésére való felkérést örömmel fogatta. A tulajdonában lévő
építőanyag telepről önköltségi áron adta az építő anyagot, és a munkálatokat mind végig
felügyelte és ahol lehetett, ott a munkálatoknál azt ingyen segédkezett. Az építkezés még
1938 őszére elkészült 12000 pengő költséggel. Még az évben a berendezések is helyükre
kerültek, a tornyában egy 80 kg, 53 cm átmérőjű harang került, ami öntetett Sopron
városában Sletenhofer Frigyes műhelyében.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A templom lassan 90 éves múltja méltán soroltatja az épületet a település értékei közé.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: reformatussomogy.shp.hu
III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
A református templomot kora, építészeti értéke, liturgikus helyként működése okán
javasoljuk a települési értéktárba sorolni.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

