1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Teleki szobor”
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 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:
Teleki Pál egykori miniszterelnök 1939-ben személyesen kereste fel Varga Béla
plébánost, és arra kérte, hogy fogadja be a lengyel menekülteket. A szobrot a Teleki Pál
Emlékbizottság eredetileg a Budai Várban szerette volna felállítani, de a fővárosi
közgyűlés nem járult hozzá. A boglári képviselőtestület ünnepi ülésen határozott a szobor
befogadásáról. A Teleki Emlékbizottság elfogadta a város ajánlatát (több település is
jelentkezett hasonló felajánlással) és 2004. április 2-án ünnepélyesen felavatták a katolikus
templom előtt. A bronzból készült mű Rieger Tibor szobrászművész alkotása.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Teleki Pál (Budapest, 1879. november 1. – Budapest, 1941. április 3.) magyar geográfus,
egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök, tiszteletbeli főcserkész, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja – a történelem nem ismert részletei miatt kettős ítélet alá esik támadói és
támogatói szerint. Utóbbi kategóriába tartozott Szöllősi Ferenc, aki átélte az időszakot, s
rendszerint beszámolt az akkor kapott hírekről, s mindig indokolta, ami miatt a nagy
politikus nem lehetett öngyilkos. Higgyünk ebben, s a szobor erkölcsi útmutató lehessen a
mai, értékvesztett világban.
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 város által befogadott szobor a magyar történelem egy súlyos időszakának jelképe. A
neves politikust megjelenítő művészeti alkotást javasoljuk a települési értéktárba venni.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

