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

Készítette:
Szalai Tünde
…………………………………………………….
Balatonboglár, 2016. október
(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 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:
Tamás Sándor kántortanító, iskolaigazgató (1899. május 9. Nagyatád - 1982.május 14.
Balatonboglár) Nagyatádon született iparos családban. Heten voltak testvérek. A Csurgói
Állami Tanítóképzőben tanítói és kántortanítói oklevelet szerzett. 1917. április 25-től 1918.
decemberéig katonáskodott. 1919. február 10-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
kinevezte a kéthelyi római katolikus elemi iskolához "kisegítő" tanítónak. Néhány hónap
után áthelyezték, rövid ideig tanított Fonyódon, Bogláron (2 évig), Sárisápon.
Balatonboglár község lakossága kérte a minisztériumot, helyezze őt vissza Boglárra, így
1925-ben kinevezték tanítónak. Iskolai munkáját a pontosság, az alaposság, a
gyakorlatiasság jellemezte. Tanítói munkáján felül nagyon jó népművelő munkát is
végzett. Mint kántortanítónak jó hallása és énekhangja volt, az iparos dalárdának stabil
tagja lett, s Karácsonyi Kornélnak kiváló segítője, helyettese volt. Részt vett az énekkar
vezetésében, betanításában. Jól hegedült, csellózott, így szinte bérelt helyet kapott a
zenekarban is. Az ő idejében vonós- és fúvószenekar is működött, s ezek rendszeresen
szerepeltek műsoros esteken. Varga Béla plébánoshoz meleg baráti kapcsolat fűzte. Talán
ez, vagy más ok miatt Sanyi bácsi nagy szeretettel karolta fel a menekült lengyelek sorsát.
A lengyel iskola igazgatója pedagógust kért, hogy a tanulóknak magyar nyelvet tanítson.
Sanyi bácsi vállalta a lengyel általános iskolában és gimnáziumban szép nyelvünk
tanítását. 1940-ben indult a tanítás és 1944. március 19-ig , a német megszállásig tartott.
Az öt év munkájáért a Lengyel Népköztársasági Érdemrend kitüntetését is átvehette.
Lengyel diákjai közül Jerzy Zielinski Lengyelország nagykövete lett Magyarországon,
Tadeusz Olszanski a Lengyel Intézet vezetője volt. Munkásságáért arany és 60
gyémántdiplomát,
arany
oklevelet,
kiváló
pedagógusi
kitüntetést
kapott.
évig élt Bogláron és 40 évig tanított. Generációkat nevelt fel, tanított becsületre,
tisztességre, a tudomány alapjaira. Ma utca őrzi nevét.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Balatonboglár oktatásában, kulturális életében betöltött szerepe maradandó értéket
teremtett. Nevét utca is őrzi.
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-

Forrás: http://www.bbkvtar.hu
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Tamás Sándor munkássága példás értékrendről tesz tanúbizonyságot, mely követése
elvárható az őt követők részéről. Értéktárba felvételét javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

