1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Vízbe lépő lány - 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:
A Vízbe lépő lány szobrának eredete tisztázatlan – a 60-as években vette a község
Lengyeltótiban. Az évek alatt több helyen állt már a településen, a felújított Platán térre
került. Az első kivitel sajnos törékeny anyagból volt, ezért sokszor megsérült. Pár éve
öntötték ki bronzból (ez található a Platán téren). Az eredeti szobor egyes források szerint
Johan Müller, mások szerint Pátzay Pál az alkotója, de néhai Békési András
(balatonboglári lokálpatrióta) tulajdonában volt egy francia képeslap, amin a szobor
tökéletes mása látható – Rodin alkotása, s kutatása szerint a terrakotta szobor 5 példányban
létezik. Az interneten utánanézve nincs nyoma (fotó). Johan Müller elvileg nem létezik
(szobrai keresésekor bővebb információ nélkül a Vízbelépő lány fotója kerül elénk). –
Johann Müller, német matematikus, csillagász, nem alkotója, Pátzay Pál egy kisplasztikája
- Vízbelépő (bronz, 1955) esetleg lehet a forrás, de ez további kutatást kíván (a világhálón
ennek sincs fotó-nyoma)…
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Balatonboglárnak szintén jelképévé vált szobra.
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 Vízbelépő lány szobra a vendégek érdeklődését kiérdemlő, a helyiek emlékében erősen
élő képzőművészeti alkotás másolata. Települési értéktárba felvételét javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

