1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat az
„Óvodaépület – egykori missziós ház”
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:
1926. augusztusában érkeztek az első Missziós nővérek, hogy felkarolják a nehéz sorúakat
– „... Sok munka várt bennünket a faluban amelyben törökdúlás óta nem volt pap és
templom. Rendezetlen házasságok, elhagyott, állati sorban élő öregek, csavargó
kisgyermekek, pesti erkölcsöket utánzó fiatalság, kuruzslás, babona, messziről bejáró éhes
tanyi iskolásgyermekek...” Munkájuk nyomán minden korcsoport számára ellátás,
közösség alakult, s a rendház is egyre szebb, bővebb lett a helyi vezetés és Gaal Gaston
jóvoltából. Az épület az elmúlt években megújulva, továbbra várja a bölcsődés-óvodás
kisgyermekeket.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Századeleji stílust hordozó épület, a város történelmének része.
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
Az óvodaépület, az egykori hitélet nyomán kialakuló, segítő szolgálat szép példájának
adott helyet. Mai funkciójában több nemzedék gyermekei próbálgatták itt a közösségi élet
első lépéseit. Települési értéktárba javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

