1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Szent Kereszt felmagasztalása – katolikus 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 1932-ben elkészült modern stílusú épület tervezője Kotsis Iván műegyetemi tanár. Az
egyszerű vonalú épület legmagasabb része a 30 méter magas torony. A templom
belsejében a monumentalitás hökkent meg, ahol a teret a hatalmas kereszt uralja. A
második világháború alatt a településen menedéket talált francia hadifoglyok egy kis Szent
Terézt ábrázoló szobrot faragtak, amelyet szintén itt helyeztek el. A szobor talapzatán a
kétnyelvű felirat szövege: "Köszönet a lovagias magyar nemzetnek!".
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A templomot nemzeti emlékhely is, mivel itt van eltemetve Varga Béla volt plébános, a
Nemzetgyűlés volt elnöke, a Független Kisgazdapárt volt alelnöke, Balatonboglár
díszpolgára.
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-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
A balatonboglári katolikus templom építtetője – Varga Béla, építészeti értéke és funkciója
miatt méltán része a települési értéktárnak. Felvételét javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

