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

Készítette:
Szalai Tünde
……………………………………………………. (aláírás)
Balatonboglár, 2015. június
(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:
Varga Béla (Börcs, 1903. február 18. – Budapest, 1995. október 13.) katolikus pap, pápai
prelátus, politikus. Az országgyűlés elnöke, a második világháború utáni amerikai
emigráns magyarság vezetője. Tanulmányait Győrött és Veszprémben a Teológiai
Akadémián végezte. Pappá szentelése után Somlóvásárhelyen, majd Várpalotán lett
káplán. 1929-től plébános Balatonbogláron. Részt vett a Független Kisgazdapárt
megalapításában, amelynek 1937-től országos alelnöke lett. 1939-1944 között
országgyűlési képviselő. A második világháború alatt részt vett a Magyarországra
menekült lengyelek, az üldözött francia katonatisztek támogatásában, a német megszállás
után pedig segített a magyarországi zsidók megmentésében is. 1945 áprilisától az
Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, novembertől nemzetgyűlési képviselő. 1946. február 7-én
az országgyűlés elnökévé választották. 1947. június 2-án letartóztatása elől elmenekült az
országból. Az Egyesült Államokba emigrált, ahol a külföldi magyar emigráció vezetője
lett. 1951-ben részt vett a Szabad Európa Rádió elindításában. 1990-ben, a szabadon
választott magyar országgyűlés alakuló ülésén már itthon mondott beszédet, egy évvel
később pedig végleg hazatelepült. 1991. augusztus 20-án megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend nagykeresztjét.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Az egykori, boglári plébános a II. világháború idején lengyel, francia menekülteket,
magyar zsidókat mentett, tevékenysége miatt emigrációba kényszerült. A katolikus
templom falán Szőllősi Ferenccel együtt szerepel az emlék-domborművön.
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
Varga Béla a magyar történelem jegyzett alakja. Munkásságát a megyei értéktárba venni
javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

